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Núm. Reunió:  2/2018 
Dia:            Dilluns, 16 de juliol de 2018 
Hora:           De 16’00 h a 17’30 h 
Lloc:            Edifici Glòries 

Carretera de Montcada, 596,  
                   Aula Polivalent (Primer pis) 
Recurs:       Intèrpret en llengua de signes (marxa doncs no es presenta la 
persona) 
 
Assistents: Montse Hernández (PROU BARRERES); Joan Vila (PROU BARRERES i FAVT);  
Francisco Aguilar (ONCE), Paola Lazo (Assoc. De Musicoterapia i psicologia), Miquel Gutierrez (Foment 
de Terrassa); Montse Cerezo (CDIAP,); Mariona Torredemer (EEE CRESPINELL); Jordi L. (EE 
L’HEURA); Antonia González (SALUT MENTAL TERRASSA); Anna Garcia (FUNDACIÓ ECOM); 
Montserrat Lao (FUPAR); Lydia González (FUNDACIÓ GOEL); Isabel Marqués (Síndica de Greuges de 
Terrasa);  Lorena Moruno (CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA LA PINEDA); Montserrat Vila  (APUP LA 
PINEDA);  Jose Manuel Valero i M Carme Rosique (ASSOCIACIÓ LA OKA);  Dolors Videra (PRODIS) 
Marta Muntanyola (TEC), Adrián Sánchez (Regidor Capacitats Diverses i Accessibilitat); Paula Sirvent 
(Oficina Promoció Accessibilitat);  Victòria Hernández, Pablo Alegria i Eva Garcia (Oficina Capacitats 
Diverses).  
 
S’excusen:  Alberto Sánchez (Grup Municipal Ciutadans C’S); Meritxell Lluís (Grup Municipal Partit 
Demòcrata); Xavier Heras (ERC). EEE Fatima, Anna Llongueras (SERVEI D’EDUCACIÓ – ESCOLES 
MUNICIPALS); Carmen Sala (APESOTE) 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1.- Benvinguda a càrrec del Regidor Capacitats Diverses i Accessibilitat: Adrián 

Sánchez  

     Morales. 

2.- Recollida d’esmenes (si s’escau) i aprovació de l’acta anterior. 

3.- Presentació de l’Espai Drets, a càrrec de Joan Tamayo.  

4.- Presentació de la Memòria de l’Oficina de Capacitats Diverses 2017. 

5.- Identificar pla de treball 2018-2019 incorporant les accions prioritzades per les  

      entitats en relació a l’execució  del Pla d’Atenció a les Capacitats Diverses i      

      Accessibilitat, des de l’Oficina de Capacitats Diverses i des de l’Oficina de 

Promoció  

      de l’Accessibilitat. 

6.- Presentació proposta de treball participatiu “Repensant l’atenció després del I Pla”  

     (setembre-Desembre 2018) 

7.- Presentació Projecte europeu “Igualtats connectades”. 

8.- Torn obert de paraules. 
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INFORMACIONS RELLEVANTS DE LA REUNIÓ  

 

1.- Benvinguda a càrrec del Regidor Capacitats Dive rses i Accessibilitat: Adrián    

     Sánchez Morales. 

 

2.- Es fa  l’aprovació de l’acta anterior. 

 

3.- Presentació de l’Espai Drets, a càrrec de Joan Tamayo. 

Distribueix als presents el document : “Resum de la Campanya Dignifiquem la 

diversitat” (veure documentació entregada a la Taula) que ha realitzat la Plataforma 

Espai Drets, formada per 14 entitats.  

Exposa que és una campanya per reivindicar el dret a la igualtat i no discriminació de 

les persones amb discapacitat intel·lectual. Formen part de la Comissió:  la Síndica de 

Terrassa, l’Observatori dels Drets Socials, l’Espai Drets. FUPAR, PRODIS, Prou 

Barreres, Escola Crespinell, Assoc. La Oca i Coord. Capaç. De cara al curs vinent 

s’estan  organitzant diferents accions de sensibilització. 

 

 

4.- Presentació de la Memòria de l’Oficina de Capac itats Diverses 2017 . (veure 

documentació entregada a la Taula). 

 

El Regidor agraeix a les entitats i serveis el  treball realitzat. Exposa els nous recursos 

que faciliten l’accessibilitat a la ciutat. Exposa els resultats assolits en els diferents 

àmbits i es fa una valoració positiva amb un 68 % de grau d’assoliment del Pla. 

 

 

5.- Identificar pla de treball 2018-2019 incorporan t les accions prioritzades per 

les entitats en relació a l’execució  del Pla d’Ate nció a les Capacitats Diverses i    

Accessibilitat,  des de l’Oficina de Capacitats Diverses i des de l’Oficina de Promoció 

de l’Accessibilitat.  
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Victòria Hernández (OCD) fa un recompte de  les accions en curs, les assolides, i 

també les no assolides i pendents. 

 

Es destaquem algunes accions en desenvolupament: 

-Cicle anual de formacions i xerrades  (veure documentació entregada a la taula) 

-Estudi discapacitat sobrevinguda. 

-Jornada Dona Vallès 2019 i fira d’entitats. 

-Repensant el futur 

-Campanya de sensibilització 

 

 

6.- Presentació proposta de treball participatiu “R epensant l’atenció després del 

I Pla” (setembre - Desembre 2018) 

S’exposa que es vol fer un procés participatiu per definir l’abordatge de ciutat en el 

tema de capacitats diverses en el darrer trimestre de l’any.  

 

7.- Presentació Projecte europeu “Igualtats connect ades”. 

Es presenta aquest programa europeu que planteja aplicar l’enfocament intersectorial 

en les polítiques públiques locals de no discriminació. 

 

8.-Torn obert de paraules. 

-Joan Vila de l’assoc. PROU BARRERES demana que la informació municipal sigui 

més accessible i inclusiva (llengua de signes,...). Exposa que ja va fer la demanda a la 

Taula de Protecció civil. Des de l’entitat faran un premi d’Accessibilitat a nivell de 

ciutat, tant en positiu com en negatiu. 

 

-Mariona de CRESPINELL exposa que  a  les escoles especials i ordinàries es troben 

que els alumnes amb TEA i alumnes amb altres problemes de regulació de conducta i 

comunicació o manca d’habilitats socials són atesos al CSMIJ ,fins els 18 anys .Les 

psiquiatres i psicòlogues del CSMIJ tenen coneixement i expertesa en aquests tipus de 

trastorns (TEA) i de com ajudar les famílies .  
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Quan aquests joves passen al servei de psiquiatria d'adults no hi ha cap psiquiatre/a 

que tingui aquesta expertesa i coneixement , especialment en TEA i les famílies i els 

/les joves queden absolutament desatesos .El treball iniciat amb joves i famílies queda 

aturat A les escoles EE que els tenen fins els 21 anys se n'adonen d'aquesta 

mancança i a l'Heura amb els nois i noies de PQPI i a FUPAR , PRODIS i PINEDA 

també els passa el mateix. Aprofitant la proposta del treball a la Taula de Salut Mental 

valoren que és un tema a treballar . 

També comenta que el transport escolar a partir d’ara només està cobert per a 

alumnes de fora del municipi i això és una dificultat. Els que tenien el transport cobert 

el continuaran tenint però no hi podran accedir nous alumnes. Els que tenen la majoria 

d’edat ja no tindran accés al servei. 

-Victòria de  l’ OCD exposa que és justament pels  alumnes que queden sense el 

seguiment que necessitarien al acabar l’escolaritat que s’ha creat la Taula de Salut 

Mental i convida a l’Escola CRESPINELL a participar-hi. 

- Mariona també demana d’abordar el tema de l’accessibilitat cognitiva i el tema del 

local de l’escola. Volen continuar ubicats al costat de l’escola Lanaspa pels projectes 

que fan amb ells. 

- La Síndica exposa que l’actual edifici de l’escola Crespinell és  insuficient pel nombre 

d'alumnat que atén l’escola i que justament hi ha un local desocupat al costat que és 

de l’Ajuntament i seria  un bon lloc per ubicar l’escola. 

- Miquel (FOMENT) exposa que s’obrirà una Oficina Tècnica Laboral el proper 

setembre que oferirà serveis d’inserció laboral a persones amb discapacitat 

reconeguda. El 19 de setembre es fa la presentació. 

- També informa que el 23 i 24 de juliol visitarà Terrassa el projecte itinerant “No te 

rindas” en el que participa l’ ONCE i que té l’objectiu de desenvolupar les 

competències professionals dels /les  joves  amb alguna discapacitat. 

 

 

 

PROPERA REUNIÓ 

Es recorda el dia de la propera reunió de Taula :  6 de NOVEMBRE.  


