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Núm. Reunió: 1/2022
Dia:         Dimarts, 22 de març de 2022 
Hora:    De 16:00 h a 17:30 h
Lloc:        En línia (Plataforma Teams)

Assistents: ACAPPS  (Andreu  Espianch),  Amalia  Fernández,  APESOTE  (Carmen  Sala),
COORDINADORA CAPAÇ (Carles Godall),  DISWORK (Iñaki Fernández), ECOM (Anna Garcia),
ESCOLA CRESPINELL (Elvira Ubach), ESCOLA MUNICIPAL EL PI (M. Antònia Garsaball), FAVT
(Víctor  Manuel  Pérez),  GOEL  (Lydia  González  i  Marina),  INTEGRALIA  (Josep  Rodríguez),
LaFACT Fupar (Montserrat Lao), LA OKA (José Manuel Valero), PRODIS (Anna Gracia), PROU
BARRERES (Joan Vila), SALUT MENTAL TERRASSA (M. Assumpció Tobella),  ONCE (Gemma
Badia), SERVEI OCUPACIÓ (Miquel Gutiérrez), DIRECTORA SERVEIS DE SALUT I PROMOCIÓ
AUTONOMIA (Montserrat Duran), GM JUNTS PER TERRASSA (Meritxell Lluís)  REGIDORA DE
CAPACITATS DIVERSES (Mònica Polo), OFICINA SALUT I AUTONOMIA PERSONAL (Manuela
Pérez),  OFICINA TÈCNICA PROMOCIÓ ACCESSIBILITAT (Rebeca Clemente,  Paula  Sirvent),
OFICINA CAPACITATS DIVERSES (Pablo Alegria, Eva José, Sònia Cuesta i Anna Comellas) 

S’excusen: Avan, Magroc

Suport: Intèrpret de llengua de signes i subtitulació

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda.

2. Aprovació de l’acta anterior.

3. Els projectes de les entitats:
◦ Daus.
◦ La Oka.

4. Campanyes, projectes i accions desenvolupades durant el 1r semestre de l'any.

5. Proposta sessió informativa/formativa sobre la llei 8/2021 sobre mesures judicials de
suport.

6. Guia Comunicació Inclusiva: Accions 2022.

7. Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i
interès social, dins del terme municipal de Terrassa, 2022.

8. Torn obert paraula.

9. Resum reunió, recull dels acords i tancament reunió. 

Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

Àrea de Drets Socials i 
Serveis a les Persones
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ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA REUNIÓ 

1. Benvinguda

Mònica Polo, regidora de Capacitats Diverses, dona la benvinguda.

2. Aprovació de l’acta anterior
Aprovació sense esmenes de l’acta de la reunió anterior de la Taula Local de Capacitats Diverses
i Accessibilitat (16/11/2021). 

3. Projectes d’entitats 

La Oka explica que des del mes d’agost han ampliat les instal·lacions per tal de poder oferir més activitats:
projecte  roba  solidària,  tallers  de  manualitats,  costura,  cuina,  taitxí  adaptat,  activitats  d’oci,  activitats
culturals, participació en festes populars i fires. És una entitat sense ànim de lucre gestionada només per
voluntaris. Estan confeccionant un web.

L’Associació Daus no ha pogut assistir. Farà la presentació en la propera reunió de la Taula (21 de juny).

Es convida que les diferents entitats de la Taula es puguin anar presentant en futures reunions plenàries.

4. Campanyes, projectes i accions desenvolupades durant el 1r semestre de l'any

4.1. Projectes

4.1.1. Comissió accessibilitat

4.1.1.1. Treball amb els operadors sanitaris

Des d’aquesta comissió s’ha continuat treballant amb els operadors sanitaris de la ciutat i el tracte
adequat de manera molt resumida:
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Falta aprovar-ho per fer el disseny d’aquesta petita guia molt bàsica i la seva difusió. S’ofereix la
possibilitat de compartir i poder fer aportacions.

ACAPPS pregunta com s’ha fet aquest treball amb els operadors sanitaris. S’explica que s’han fet
visites a l’edifici Vallparadís i a l’Hospital Consorci Sanitari, analitzant aquestes 4 discapacitats:
física, visual, auditiva i auditiva, on han participat membres de la comissió amb diferents tipus de
discapacitat. A nivell de discapacitat auditiva s’han tingut en compte les persones signants i les
persones oralistes. 

4.1.1.2. Anella verda

S’està començant a treballar l’accessibilitat dels camins de l’Anella Verda.

4.1.1.3. Pla accessibilitat

En el Ple d’aquest mes de març es presentarà el Pla municipal d’Accessibilitat, en els àmbits de
l’espai públic i el transport a la ciutat, i si tot va bé s’aprovarà. A partir d’aquí es començarà a
treballar en l’àmbit d’equipaments.

4.1.1.4. Senyalització estació Vallparadís Ferrocarrils

La setmana que ve, fruit d’un treball que ja fa anys s’està fent amb Ferrocarrils, es faran visites a
l’estació Vallparadis per validar la nova senyalització que han posat com a prova pilot, i que just
abans de la pandèmia s’havien programat i no es van poder fer. S’han ofert aquestes visites i
participació en aquesta validació a les escoles d’educació especial, Prodis i  LaFACT Fupar. 
S’ha fet tota una feina prèvia amb la Coordinadora Capaç.

4.1.2. Hora Blava

Aquest Nadal es va inaugurar l’Hora Blava al Cinema Catalunya i es farà una nova sessió de
cinema inclusiu per a tota la ciutat, no només per a persones amb hipersensibilitat.

Es farà el diumenge 3 d’abril a les 12h al Cinema Catalunya i es projectarà la pel·lícula «Canta2»

https://cinemacatalunya.cat/esdeveniment/lhora-blava-canta-2/

4.1.3. Tràmits: Accessibilitat cognitiva als Serveis de Salut i Autonomia Personal i Atenció Primària
Serveis Socials

S’ha  iniciat  una  col·laboració  amb  l’Oficina  de  Prestacions  Socials  que  és  una  nova  oficina
depenent de Serveis Socials que vol facilitar els tràmits. S’ha començat col·laborant amb el tràmit
d’ajuts per a les activitats d’estiu fent una avaluació d’accessibilitat cognitiva per part de persones
de LaFACT Fupar i  mares de Crespinell.  Es farà també una versió en lectura fàcil  que pugui
facilitar aquest tràmit.

4.1.4. Exposició i activitat «Viure en un món de diferències»

Durant la pandèmia es va haver de suspendre aquesta activitat i s’ha reprès aquest trimestre. És
una activitat organitzada conjuntament amb persones de LaFACT Fupar, del Casal de Gent Gran
Anna Murià i de l’Oficina de Capacitat Diverses. 
És una activitat dirigida a grups-classe d’escoles que s’estructura al voltant d’una exposició que és
diu «Conviure en un món de diferències, dibuixada per Joan Turu.
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https://www.terrassa.cat/conviure-en-un-mon-de-diferencies

https://www.terrassa.cat/ca/exposicio-itinerant-joan-turu

Quan s’acabi l’activitat per a les escoles, l’exposició es farà itinerant per diferents centres cívics:
CC Francesc Macià, CC Montserrat Roig, CC M.Aurèlia Capmany, CC Avel·lí Estrenjer 

4.2. Cicle de xerrades 2022

 3 febrer: Sessió informativa: “A quins recursos pot accedir el meu fill/a quan acaba l'escola
d'educació especial?” (Comissió sortides escolars)

Es va intentar exposar de manera molt clara i sintètica la informació, i donar temps per a que
les famílies poguessin participar.
Aquest any no es disposa de places pel Centre de dia La Pineda i per altra banda encara
s’està pendent de l’aprovació del projecte pilot encarregat LaFACT Fupar, Prodis i Fundació
Maresme per trobar una alternativa al sistema actual del Servei Ocupacional i d’Inserció.
Aquesta situació fa que en aquestes jornades sordeixin molts dubtes i neguits.

Vídeo de la xerrada: https://www.youtube.com/watch?v=XZVQMoxenlo

 8  març:  Sessió  informativa:“Joves  amb  capacitats  diverses  més  enllà  de  l’institut”
(Comissió Integració Sociolaboral)

Va ser una xerrada programada dins de la Fira Terrassa Tria Futur.
És el tercer any que es feia, el primer en format presencial. Aquest any no hi van venir joves
ni les seves famílies. Sabem que hi ha molts joves amb necessitats educatives especials
que tenen la necessitat de conèixer sortides de formació i ocupacional quan surten surten de
l’institut.  Cal que aquesta informació arribi als joves, famílies i professionals. Caldrà buscar
altres formules per tal d’aconseguir aquest objectiu.
En aquesta xerrada havien de participar dos joves per exposar les seves experiències. Ells
van fer aquesta exposició als professionals assistents, essent una experiència  enriquidora.

 10 març: Xerrades Institut “Creixen” projecte APS: Accessibilitat Cognitiva

S’han fet dues xerrades recentment dins del Projecte d’Aprenentage i Servei, dut a terme
amb la col·laboració del  de CIMA Projectes i l’Escola Crespinell. El Servei de Capacitats
Diverses col·labora en les sessions relacionades amb «accessibilitat cognitiva». S’han fet
dues sessions a alumnat de 4rt d’ESO de l’Institut Creixen amb la col·laboració de formadors
amb discapacitat intel·lectual en primera persona.

 10 de març: Taller sobre inclusió i tracte adequat (CMIAT). 

El Consell Municipal de la Infància i Adolescència és un nou espai participatiu on participen
uns 140 infants de 10 a 14 anys de diferents escoles de la ciutat, on ells poden decidir
diferents temes de la ciutat.  Estan organitzats per districtes. El districte 4 ha triat  com a
temàtica per treballar  aquest  any l’accessibilitat:  «Terrassa,  ciutat  jugable  i  inclusiva».  A
partir de la seva demanda l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat i l’Oficina de Capacitats
Diverses estem col·laborant en aquest Consell. El dia 10 de març es va fer una xerrada amb
en Marc Buxaderas, un noi que va néixer amb paràlisi cerebral i que va compartir amb un to
d’humor la seva experiència, coneixements i inquietuds per aconseguir que la discapacitat
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es normalitzi en tots els seus aspectes.  A l’abril  es farà una altra xerrada on participarà
l’Oficina  de  Promoció  de  l’Accessibilitat  i  la  Coordinadora  Capaç  on  s’analitzarà
l’accessibilitat de parcs infantils.

 23 de març: “Taula rodona: Voluntariat Inclusiu”

Demà, 23 de març es farà la taula rodona sobre «Voluntariat Inclusiu», amb l’objectiu de
compartir  les  bones  pràctiques  de  voluntariat  on  les  persones  amb discapacitat  fan  de
voluntaris. Hi participaran 4 entitats: Tu Tries, Art Llibre, Escola Crespinell i LaFACT Fupar.
Hi participaran professionals i persones amb discapacitat en primera persona.
Es farà a les 6 de la tarda al Centre Cívic Vapor Gran. 

 7 abril: Sessió Informativa “L’Assistent Personal”

Hi ha una demanda per part d’Espai Dret, Prou Barreres, Ecom i síndica de greuges del
suport de la figura de l’assistent personal a la ciutat de Terrassa.
Es va elaborar un manifest per reforçar aquesta iniciativa.
És un recurs que necessita recursos econòmics que puguin facilitar des de la Generalitat,
però és una aposta municipal. 
Es faran diferents xerrades informatives, la primera de les quals serà el dijous 7 d’abril.
S’enviarà informació.

4.3. Commemoracions Dies Internacionals

 25 febrer – 3 de març: "Setmana de l'Audició". Difusió bucles i sistemes FM del servei (i
d’altres municipals)

Es la primera vegada que commemorem la Setmana de l’Audició, incloent el Dia Mundial
de l’implant coclear (25 de febrer)  i el Dia Mundial de l’Audició (3 de març).
L'objectiu és fer visibles les persones amb discapacitat auditiva i donar a conèixer els
recursos  existents  per  facilitar  una  comunicació  més  accessible,  com  ara  els  bucles
magnètics o el subtitulat.

https://www.terrassa.cat/ca/setmana-audicio

Es mostra un mapa els equipaments municipals equipats amb bucle magnètic. Els bucles
magnètics són uns aparells  que redueixen el  soroll  de fons i  milloren l’audició de les
persones usuàries d’audiòfons o implant coclear

https://www.terrassa.cat/documents/12006/49923917/Mapa_Vols+gaudir+d
%27una+millor+audicio+als+equipaments+municipals_web_ok.pdf/801eb9bf-edf5-4072-
99cf-7449e13420a5

Informació servei de préstec de bucles magnètics:

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=8004

 2 d’abril: “Dia mundial de l’autisme”.

La Comissió TEA ha estat elaborant una Guia de recursos per a persones amb autisme.
Aprofitant que el dia 2 d’abril és el Dia Mundial de l’Autisme el divendres 1 d’abril es farà un
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acte  institucional  on  es  presentarà  aquesta  guia  mitjançant  una  taula  tècnica  de
professionals de la Comissió TEA : https://www.terrassa.cat/guia-recursos-tea

Aquest acte institucional també inclourà:
 Inauguració i  presentació de l'exposició "Com vols que t'ho expliqui? L'art  com a

eina d'expressió", a càrrec de persones amb autisme de LaFACT Fupar
 Ponència  "Autisme, problemàtiques i reptes per a la Terrassa del futur", a càrrec de

la  doctora  Amaia  Hervás,  cap  de  la  unitat  de  salut  mental  infantil  i  juvenil  de
MútuaTerrassa

 Visionat del manifest.  

També s’ha elaborat un programa d’activitats que organitzen les diferents entitats i serveis
coincidint  amb  aquesta  commemoració:  xerrades,  exposicions,  presentació  llibres,
documentals... S’enviarà per correu.

 3 de juny: “Dia de la Llengua de Signes Catalana”. 

Encara no hi ha definit el programa. Es treballarà amb APESOTE i FESOCA.

El mes de juny es commemora el Dia de la Llengua de Signes Catalana (3 de juny) i el  Dia
Nacional de les llengües de signes espanyola, que inclou la catalana i l’espanyola (14 de
juny).

Fins ara s’ha fet un recull de pel·lícules, còmics... sobre la  comunitat sorda i s’ha il·luminat
la façana de l’Ajuntament. 

4.4. Formacions

4.4.1. “Formació salut mental i antiestigma”. Adreçada a la policia municipal. (1 i 4 d’abril)

Dins del Pla Antiestigma en Salut Mental aprovat l’any passat, el Servei de Capacitats Diverses
hi participem amb la formació a la Policia Municipal  contra l’estigma en salut mental.
Aquesta formació es farà els dies 1 i 4 d’abril i hi participaran dos equips: la Unitat d’Atenció a
la Víctima i  la Policia de Barri (mediació amb la comunitat).  Els formadors són persones de
l’entitat Activament.

4.4.2. Redacció de textos en lectura fàcil. Adreçada a entitats i a professionals serveis

Fa dos anys que s’estan fent formacions d’unes 10-12 hores sobre la redacció de textos en
lectura fàcil. Estan dirigies a serveis municipals i entitats. Tornant de Setmana Santa se’n farà
una dirigida als serveis de Salut i Promoció a l’Autonomia Personal i si queden places s’oferiran
a professionals que redactin textos d’entitats que estiguin interessades.

4.4.4. Estratègies clau per l’atenció d’infants joves amb Necessitats Especials. Adreçada a
les monitores i monitors casals estiu. 

L’any passat es va fer una formació dirigida a monitores i monitors de casals d’estiu, i aquest
any es tornarà a fer, però centrant-se amb el tema de l’abordatge de conductes repte. Es farà el
mes de maig. S’oferirà aquesta formació de 5 hores a 2 grups en diferents horaris. 
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4.5. Campanyes

4.5.1. Difusió WhatsApp Lectura Fàcil.

El  mes que ve farà un any que es va iniciar  aquest projecte en el  qual es van enviant  de
manera periòdica  notícies,  informacions i  resums dels  Plens Municipals  en lectura fàcil  via
whatsapp: https://www.terrassa.cat/whatsapp-lectura-facil

Fins ara hi ha hagut 1030 sol·licituds d’alta al servei i s’han enviat 46 notícies.

4.5.2. Cinefòrum per la igualtat 2022: Projecció pel·lícula i col·loqui

El Servei de Polítiques de Gènere cada any organitza un Cinefòrum per la Igualtat, oferrint una
sèrie de pel·lícules i documentals  seguides d’un col·loqui que fan de manera mensual.
Degut a la pandèmia durant dos anys no s’ha pogut fer, però aquest any es torna a fer amb el 
següent programa: https://www.terrassa.cat/documents/12006/18400512/Programaci
%C3%B3%20Cinef%C3%B2rum+2022.pdf/b8d5065f-c3b8-40ed-9d27-58589cb72106

Ja s’han fet  dues pel·lícules  i  la  propera,  26 d’abril,  hi  participem el  Servei  de Capacitats
Diverses amb la pel·lícula de Marie Heurtin, basada en una història real d’una noia de 14 anys
sordcega. El col·loqui  el  conduirà l'Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa de
Catalunya (APSOCECAT). Es farà al Cinema Catalunya a 2/4 de 7 de la tarda.

4.5.3. Posa’t al meu lloc, no aparquis al meu lloc.

La Campanya de sensibilització "Posa't al meu lloc, no aparquis al meu lloc" vol promoure el
bon ús de les places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat  i  mobilitat
reduïda.  Es  va  posar  en  marxa  l’any  passat  i  es  va  exposar  en  la  darrera  Taula.
https://www.terrassa.cat/posat-al-meu-lloc

Comentar algunes dades:  s’han col·locat  80 pòrex,  s’han fet  9 pintures al  costat  d’algunes
reserves conflictives, 2 vinils, 4 lones (que aniran rotant fins que acabi la campanya).

4.5.4. Sant Joan Inclusiu 2022.

L’any passat, conjuntament amb el Servei de Benestar Animal, es va impulsar la Campanya
Sant Joan Inclusiu: https://www.terrassa.cat/sant-joan-inclusiu

Aquest  any, en principi  la impulsarà el  Servei de Benestar Animal que és on va tenir  més
impacte, reutilitzant  els materials que es van fer l’any passat i  organitzant algun acte festiu
incloent diferents zones de la ciutat.

4.5.5. Fira Modernista 2022.

Hi ha una comissió de treball on participen diferents entitats de la Taula, i en aquesta edició es
fomentarà  el  voluntariat  inclusiu  en  punts  d’informació  de  la  Fira  i  es  participarà  en
l’engalanament modernista de  carrers i monuments de la ciutat amb la col·laboració de l’Escola
d’Art.
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Cada any s’intenta millorar  l’accessibilitat  en les visites guiades que organitza el  Servei  de
Turisme: sessions amb intèrpret de llengua de signes, sessions amb bucle magnètic i rutes
guiades/visites/activitats accessibles cognitivament.

4.5.6. Tram del Silenci Rua Carnestoltes.

Aquest any es tornarà a tenir en compte que en la Rua de Carnestoltes hi hagi un tram de
silenci per a persones amb hipersensibilitat sensibilitat auditiva

4.5.7. Nadal Inclusiu

Es vol anar avançant cap a una ciutat per a totes i tots. S’agrairan propostes en aquest sentit.

5. Proposta sessió informativa/formativa sobre la llei 8/2021 sobre mesures judicials de
       suport.

Aquesta nova llei 8/2021 eliminarà la paraula incapacitació i s’introduirà el terme de mesures de
suport: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233

Es valora la conveniència d’organitzar una sessió informativa sobre aquesta llei i els canvis que
suposa.

La Coordinadora Capaç remarca la importància d’aquesta formació per a poder resoldre dubtes i
neguits de les famílies

S’enviarà  un  correu  per  tal  que  les  entitats  interessades  ens  ho  notifiquin  i  així  poder-ho
organitzar.

 
6. Guia Comunicació Inclusiva: Accions 2022

A nivell  municipal  s’ha  elaborat  una Guia de Comunicació  Inclusiva  que pretén que totes les
persones ens puguem comunicar de manera respectuosa, cívica i inclusiva:

https://www.terrassa.cat/ca/guia-de-comunicacio-inclusiva

https://www.terrassa.cat/documents/12006/50067451/guia_comunicacio_inclusiva_VF/243a6120-
e5d9-4a80-ac57-2e1116244e15

Es parla del llenguatge inclusiu en diferents eixos de desigualtat.

En la propera reunió de la Taula,  que serà presencial,  es podran entregar les guies que ens
demani cada entitat. Si se’n necessiten abans de la propera reunió es poden demanar viar coreu o
via telefònica a l’Oficina de Capacitats Diverses.

7. Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i
       interès social, dins del terme municipal de Terrassa, 2022.
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Respecte les subvencions del 2021, les entitats ja han entregat les justificacions,  i  ara ja s’ha
començat el procés per les subvencions del 2022. El termini de presentació acabava la setmana
passada.
De la nostra línia, hi ha un total de 28.200€ per atorgar. S’han rebut uns 30 projectes, uns quants
d’ells nous. Ara ja s’ha iniciat el procés de valoració i passat Setmana Santa ja s’iniciarà tot el
procés administratiu. 

8. Torn obert paraula

La Coordinadora Capaç expressa el neguit de moltes famílies per la manca de places en centre de
dia i de residència. Fa molts anys que es va iniciar el procés per poder tenir a Terrassa una nova
residència i centre de dia. Just abans de la pandèmia s’havia trobat una via i semblava que era
factible.  Hi  ha  hagut  diferents  canvis  de  govern  de  la  Generalitat  amb  els  quals  s’ha  anat
mantenint contacte amb diferents reunions. Però en les darreres reunions, l’actitud ha estat una
altra,  trencant  els  compromisos  presos.  Davant  d’això  la  Coordinadora  Capaç  ha  iniciat  una
campanya  d’informació  i  denúncia.  És  una  situació  molt  preocupant.  Aquests  any  hi  ha  sis
alumnes que finalitzen la seva escolarització en escoles d’educació especial que haurien d’anar en
un  centre  de  dia  i  no  se  sap  on  aniran.  A  nivell  municipal  també  s’està  treballant  per  tal
d’aconseguir la construcció d’un nou centre de dia-residència a la ciutat: de manera unilateral tots
els grups municipals van aprovar una proposta de resolució i acord en la junta de portaveus del
Ple Municipal de  23/07/202, en la que es va establir:

PRIMER.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a prioritzar un calendari que es comprometi a
rebaixar considerablement  les llistes d’espera per a recursos residencials  per a persones amb
discapacitat  intel·lectual tal i  com estableix la Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat de l’ONU i la pròpia Cartera de Serveis Socials.
SEGON.-  INSTAR a la  Generalitat  de  Catalunya  a  treballar  amb el  sector  de  la  discapacitat
intel·lectual de a Catalunya un pla d’inversions per a la creació i  concertació de noves places
residencials al llarg de tot el país, tenint en compte l’equilibri territorial i tenint en compte la inversió
en  diferents  recursos  especialitzats  segons  els  diferents  itineraris  vitals  de  les  persones
beneficiàries al llarg de la vida.
TERCER.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a donar suport en la creació de noves places de
serveis d’atenció diürna per tal de disminuir les llistes d’espera i promoure programes que millorin
el desenvolupament personal de les persones amb discapacitat intel·lectual.
QUART.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya més inversió en programes de Suport a la Vida
Independent i l’Autonomia Personal.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquests acords al Departament de Drets Socials de la Generalitat  de
Catalunya, a DINCAT i a les entitats que treballen per a donar suport a persones amb discapacitat
intel·lectual a Terrassa i a la resta de municipis del Vallès occidental.

Tanmateix, es tracta d'una les prioritats del govern municipal actual, relacionada amb els eixos de
l'actual pla de mandat: Compromisos vers les capacitats diverses i Compromisos amb un model
educatiu  de ciutat  en capacitats  diverses.  La regidoria  de Capacitats  Diverses i  Accessibilitat,
mitjançant la seva representant, Mónica Polo, manté una relació freqüent, directa i constant amb
tots els agents implicats, especialment amb la Conselleria de Drets Socials.

Prou Barreres demana si es pot fer difusió d’aquesta Taula i de les tasques que s’estan fent . Es
comenta que tot està publicat al portal de transparència Participa a Terrassa (funcions de la taula,
actes, convocatòries...): https://participa.terrassa.cat/assemblies/taula-cda

9. Tancament reunió
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Es tanca la reunió i es convoca la propera reunió pels dimarts 21 de juny a les 4 de 
la tarda en format presencial, a la sala d’actes del Centre Cívic de Can Palet.
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