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Núm. Reunió:  1/2017 
 
Dia:            Dimarts, 21 de març de 2017 
Hora:           De 17’00 h a 18’30 h 
Lloc:            Edifici Glòries 

Carretera de Montcada, 596,  
                   Aula Polivalent (Primer pis) 
 
Recurs:       Intèrpret en llengua de signes 
 
Assistents: Carles Godall (COORDINADORA CAPAÇ); Anna Garcia (FUNDACIÓ 
ECOM); Lydia Gonzalez (FUNDACIÓ GOEL); Montserrat Lao (FUPAR i TEIXIDORS); 
Marisa Rodríguez (LA OKA); Antonia González (SALUT MENTAL TERRASSA); 
Montserrat Vila i Isabel Saez (ASSOCIACIÓ PARES LA PINEDA); Carmen Sala 
(APESOTE); Àlex Moya i Ivan Cantano (PLATAFORMA DIVERSITAT FUNCIONAL 
SABADELL I COMARCA); Joan Vila (DISMIFISICS – PROU BARRERES); Josep Lluís 
Cañadas (FAVT i PROU BARRERES); Oriol Capellas (COVET);  Mercè Palau (EEE EL 
PI); Sílvia Ramos (AVAN);  Jordi Lartuna (EEE HEURA i SERVEI D’INTEGRACIÓ 
LABORAL BINOMIS); Rafael Sánchez (ASSOCIACIÓ L’ESTEL) i Francisco Aguilar 
(ONCE). 
 
Carme Laboria (Grup Municipal ERC-MES); Alberto Sánchez (Grup Municipal Ciutadans 
C’S); Quim Guitart (Grup Municipal Terrassa en Comú); Assumpció Solé (Grup 
Municipal CUP); Meritxell Lluís (Regidora Capacitats Diverses i Accessibilitat); Paula 
Sirvent, Victòria Hernández, Pablo Alegria i Sònia Cuesta (Oficina Capacitats Diverses i 
Accessibilitat). 
 
S’excusen:  Micky Gutiérrez (SERVEI OCUPACIÓ); Mireia Tomás (DISWORK); Anna 
Llongueras (SERVEI D’EDUCACIÓ – ESCOLES MUNICIPALS); Palmira Domènech 
(SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL); Laura Fernández (Residència i Centre 
de Dia La Pineda); Cristina Pozo (ESPLAI TU TRIES); Nuria Berenguer (GRUP 
POPULARS TERRASSA) i Mariona Torredemer (EEE CRESPINELL). 
 
DOCUMENTACIÓ ENTREGADA 
 
Documentació inclosa a la carpeta de la reunió: 
 

 Ordre del dia. 
 Acta reunió anterior (08/11/2016). 
 Document amb 47 accions pendents de començar a treballar. 
 Full-plantilla 47 accions pendents de començar a treballar. 
 Qüestionari valoració recursos servei salut. 
 Flyer exposició i documental “Vides Diverses”. 
 Vídeo Dia Internacional Persones amb Capacitat 2016 + Vídeo institucional 

OCDiA. 
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ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior 
2.- Nova incorporació a la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat: Associació 
Plataforma Diversitat Funcional de Sabadell i Comarca  
3.- Valoració desenvolupament 1r any del Pla d’Atenció a les Capacitats Diverses i 
l’Accessibilitat 
4.- Priorització accions exercici 2017 
5.- Encàrrec comissió de Salut: seguiment dispositiu salut 
6.- Informació de la propera exposició “Vides Diverses” a Terrassa 
7.- Presentació i entrega vídeo “Dia Internacional Persones amb Discapacitat” 
8.- Torn obert de paraules 
9.- Tancament reunió: Resum reunió i recull dels acords 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior. 
 
Lliurament i aprovació de l’acta de la reunió anterior de la TAULA LOCAL DE 
CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT, del 8 de novembre de 2016.  
 

2. Nova incorporació a la Taula de Capacitats Diverses  i Accessibilitat: 
Associació Plataforma Diversitat Funcional de Sabad ell i Comarca   

 
Presentació i benvinguda a l’entitat Associació Plataforma Diversitat Funcional de 
Sabadell i Comarca i de 2 dels seus representants, Ivan Cantano i Àlex Moya, que 
s’incorporen a la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Aquesta associació, 
ubicada a Sabadell i que desenvolupa la seva activitat en el territori del Vallès, està 
vinculada al DINCAT i és el paraigües sota el que l’Ivan Cantano representarà, per 
primera vegada a la Taula i en primera persona, les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 
 
L’Associació Diversitat Funcional de Sabadell i Comarca, representa les persones amb 
discapacitat i vetlla pel tracte com a iguals d’aquestes persones, amb l’objectiu de  
millorar la seva situació com a treballadors i defensar els seus drets als diferents centres 
especials de treball i als serveis integrals laborals del territori   
 

3. Valoració desenvolupament 1r any del Pla d’Atenc ió a les Capacitats 
Diverses i l’Accessibilitat 

 
Amb l’objectiu de poder realitzar aquest seguiment i valoració, es realitza la presentació 
en format PowerPoint dels documents: 
 

� “Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020 – 
Indicadors Procés Terrassa  2016 - 2020 ” . 
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� “Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020 – 
Estat d’execució març 2017 ”   

 
Després d’un any de l’aprovació del Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i 
Accessibilitat, aquests documents pretenen informar i posar en comú amb les entitats, 
serveis municipals i grups polítics que formen part de la Taula, sobre l’estat d’execució 
general del Pla i, específicament, de les accions i el treball realitzat durant aquest 
període de temps, amb especial atenció a les 30 accions que a la reunió del mes de 
febrer de 2016 la Taula va prioritzar en la seva execució, així com sobre les 35 accions 
que l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat va valorar que ja s’estava treballant 
o que calia treballar, sumant un total de 65 accions.  
 
Per tal de poder facilitar una informació àgil i entenedora, s’han escollit aquelles que en 
cada un dels 4 eixos del Pla (Informació/formació i sensibilització/Accessibilitat 
Universal/Participació Social i Autonomia Personal) han resultat més rellevants.  
 
Aquests documents són un suport a l’hora de poder compartir aquesta informació, sense 
deixar de banda la possibilitat de poder aprofundir en aquells aspectes que els membres 
de la Taula considerin necessari. 
 

� “Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020 – 
Indicadors Procés Terrassa  2016 - 2020 ” . 

 
El primer document presentat, pretén oferir informació sobre l’abordatge de l’atenció que 
s’està fent vers les persones amb capacitats diverses a la ciutat. Des del servei no es 
tenen competències directes en cap àmbit però es dóna suport a totes les àrees, serveis 
i departaments municipals per tal d’acompanyar i facilitar el seu  treball des de la 
perspectiva de la discapacitat. Un cop identificades informacions que ens podien 
permetre, des de les diferents línies que constitueixen el Pla (Informació/Accessibilitat 
Universal/Participació Social/Educació i Formació/Salut/Treball i Integració 
Sociolaboral/Habitatge/Oci, temps lliure, cultura i esports/Autonomia personal i 
social/Sensibilització), anar mesurant, durant aquests 4 anys de vigència del Pla, on 
estem, cap a on anem, s’han definit indicadors objectius que ens han permès obtenir 
aquesta foto de la discapacitat a la ciutat.  
 
Falta informació d’altres recursos de la ciutat vinculats a diferents àmbits (exemple: 
dades centres de treball ubicats a la ciutat, lleure especialitzat,...). Es demana que tota 
la informació que la Taula consideri que ens pot permetre ampliar el coneixement de tot 
el que s’està fent a la ciutat, se’ns traslladi. Un cop realitzat aquest recull de dades, des 
de l’OCDiA s’ha detectat que els serveis, pràcticament tenen tota aquesta informació 
rellevant. Si nosaltres la tenim concentrada podem obtenir aquest mapa de la 
discapacitat a la ciutat, que facilita el poder identificar on estem i cap a on anem, més 
enllà dels indicadors específics que tenim vinculats a cada una de les accions del Pla. 
 

� “Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020 – 
Estat d’execució març 2017 ”   

 
S’ofereix un resum de: 
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 L’estat d’execució del Pla. 
o Accions treballades 2016. 
o Accions assolides 2016. 
o Accions assolides convertides en funció del servei. 
o Accions en curs 2016: iniciades. 
o Accions en curs 2016: no iniciades. 
 

 Actuacions principals 2016. 
o Bloc 1: Informació, formació i sensibilització. 
o Bloc 2: Accessibilitat universal. 
o Bloc 3: Participació social. 
o Bloc 4: Autonomia social i personal. 
 

 Accions 2017. 
 

* En el desenvolupament de l’explicació de les actuacions principals realitzades durant el 
2016, dins el bloc 3 i concretament vinculat a l’acció 3.12 “Visualitzar i reconèixer la 
implicació de les entitats en els actes de ciutat” , es passa a projectar el vídeo 
“Terrassa, trenca barreres”  (tema inclòs al punt 7  de l’ordre del dia), en el que les 
protagonistes són les entitats de la Taula que van formar part de la comissió Dia 
Internacional Persones amb Discapacitat 2016 amb diferents entitats ubicades a cada 
un dels 6 districtes de la ciutat. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D291YvQztSA 
 
Es realitza l’entrega a les entitats assistents a la reunió d’una còpia d’aquest vídeo en 
format DVD.  
 
La valoració en general del vídeo és molt positiva. Un dels aspectes més rellevants és 
que ofereix la possibilitat de poder veure de manera global i en conjunt totes les 
activitats que es van desenvolupar en cada un dels 6 territoris. Així mateix, les 
intervencions de les entitats són clau per entendre tota la feina construïda i els objectius 
i fites que en relació a les capacitats diverses i l’accessibilitat s’estan desenvolupant a la 
ciutat. El fet de que el vídeo compti amb subtitulacions i intèrpret en llengua de signes és 
un bon exemple i ajuda a predicar sobre com s’ha d’elaborar qualsevol acció. Un altre 
valor important d’aquest recurs és que tant des de l’oficina, com des de la regidoria i les 
entitats pot resultar una eina de treball en diferents contexts per mostrar el treball que 
s’està realitzant. 
 
El DVD inclou també el vídeo “Terrassa, ciutat inclusiva i accessible” , que mostra 
l’evolució de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat, fent referència als seus 
orígens, el present i la seva projecció futura. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KR-K8UrlVs0 
 
S’informa que aquests vídeos es penjaran durant la pròxima setmana a la pàgina 
“Youtube” de l’Ajuntament de Terrassa, i es sol·licita propostes i suggeriments. 
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4. Priorització accions exercici 2017 
 
L’any 2016, previ a l’elevació i aprovació del Pla al Ple, la Taula va establir la priorització 
d’accions, 3 per cada una de les línies que vertebren el Pla (Informació/Accessibilitat 
Universal/Participació Social/Educació i Formació/Salut/Treball i Integració 
Sociolaboral/Habitatge/Oci, temps lliure, cultura i esports/Autonomia personal i 
social/Sensibilització). Juntament amb aquestes accions, fruit del que es va escollir i 
d’una reflexió per part de la regidoria i l’OCDiA, es van sumar 35 accions més. El grau 
d’assoliment respecte a aquestes 65 accions ha estat del 71%. 
 
El fet de treballar sobre 65 accions (el 58% del total d’accions del Pla), sumat al treball 
continu en altres tasques no reflectides al Pla que de manera ordinària es desenvolupen 
des del servei (tramitació targetes reserves aparcament; atenció, orientació i 
assessorament; etc) ens fa pensar que potser vam ser una mica agosarats. Així mateix, 
moltes de les accions assolides es continuaran realitzant durant l’exercici 2017  ja que 
formen part de la idiosincràsia del servei, i d’altres es continuaran treballant perquè són 
accions amb continuïtat en el temps. Per tots aquests motius, es proposa seleccionar 10 
noves accions, sense limitar-les a les 10 línies estratègiques.   
 
Es facilita un document en DIN-A3 amb la descripció del total de les 47 accions del Pla 
que resten pendents de començar a treballar.  Acompanyat d’aquest, es proporciona un 
document en DIN-A4 que mostra una taula amb el número de cada una d’aquestes 47 
accions i al costat una casella en blanc. El que es demana és marcar una “X” en les 
accions seleccionades. Així mateix, es proposa que aquesta priorització es pugui 
sociabilitzar i consensuar amb la resta de membres de l’entitat i que el resultat es faci 
arribar per correu electrònic, a la bústia de l’oficina 
oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat, abans de dimarts 28/03/2017 . 
 
Un cop recollides totes les accions seleccionades, es realitzarà una devolutiva a la Taula 
de quines han estat les 10 accions prioritzades per aquest any 2017. 
 

5. Encàrrec comissió de Salut: seguiment dispositiu  salut 
 
Tal i com es va informar a la passada reunió de la Taula del mes de novembre, a nivell 
intern, totes les accions vinculades a l’àmbit salut s’estan treballant des de la comissió 
de Salut, formada per la Montse Hernández, de l’entitat PROUBARRERES, i l’Oriol 
Capellas, de les entitats ONCE i COVET, qui, alhora, representen la Taula al Consell de 
Salut, i l’OCDiA. La comissió està oberta a qualsevol entitat que es vulgui incorporar. 
 
Des de la comissió de Salut, es sol·licita l’ajuda de tots els membres de la Taula per tal 
de poder aportar al Consell Municipal de Salut i a les diferents comissions derivades 
d’aquest espai participatiu, diferents temes vinculats a la salut que preocupin i interessin.  
 
Específicament, es demana la col·laboració de la Taula en l’obtenció d’informació sobre 
la valoració que persones amb  persones amb capacitats diverses fan dels diferents 
recursos públic dins l’àmbit salut. Per aquest motiu, es realitza el lliurament d’un 
qüestionari i d’un annex de valoració de recursos públics de l’àmbit salut. 
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L’objectiu d’aquest qüestionari, i de la informació que recull, és el de poder traslladar als 
diferents espais de treball derivats del Consell Municipal de Salut i al propi Consell, els 
aspectes susceptibles de millora d’aquests recursos, identificats per les famílies i les 
persones usuàries.  
 
Aquesta informació permetrà a les persones representants de la Taula Local d’Atenció a 
les Capacitats Diverses i l’Accessibilitat recollir i traslladar a aquests grups de treball i 
espais participatius, com a suggeriments de millora: 
 

� Quins aspectes no funcionen correctament. 
� Quins recursos són desconeguts. 
� A quins recursos no es té accés (per exemple, vinculats a suports i/o 

aplicacions informàtiques). 
 
Els ítems valorats en el qüestionari són: 
 

� Targeta Cuida’m. 
� Cat@Salut La Meva Salut. 
� 061 CatSalut Respon.  

 
El qüestionari s’acompanya d’un annex en el que es sol·licita acompanyar els 
qüestionaris de la següent informació:  
 

� Nom entitat que recull els qüestionaris 
� Àmbit principal al que pertany l’entitat. 
� Tipologia discapacitat de les persones a qui s’adreça l’entitat 
� Nombre total de qüestionaris recollits 

 
Aquest qüestionari i l’annex també es facilitaran via correu electrònic. Es proposa fer un 
buidatge de la informació proporcionada pels qüestionaris des de l’Oficina, compatible 
amb la possibilitat que siguin les entitats qui el facin i ens el proporcionin, Finalment, a 
petició dels membres de la Taula, s’estableix com a data màxima de retorn de la 
informació,  ja sigui amb l’entrega de qüestionaris o amb un resum de la informació 
obtinguda a través d’aquests, divendres 20/04/17. 
 
Una altra proposta realitzada des de la comissió de Salut es vincula al Dia Mundial i 3ª 
Fira d'Entitats (Dissabte 01/04/2017). Des de l’Oficina ja es va enviar informació de la 
reunió organitzada pel Servei de Salut i Comunitat per organitzar/gestionar aquest dia. 
 
La Montse Hernández i l’Oriol Capellas, des de la comissió de salut, plantegen la 
possibilitat que la Taula participi a la Fira en representació de totes les entitats que en 
formen part.  Des del servei, fins ara, mai s’havia proposat perquè tractant-se d’una fira 
d’entitats i no d’espais participatius, s’intentava evitar barrejar conceptes. Així mateix, 
fins ara, el missatge rebut ha estat el de que les persones amb capacitats diverses no 
són malaltes. Per aquest motiu fins aquest moment no s’havia traslladat la proposta. Les 
entitats participants a la reunió, continuen valorant els mateixos aspectes i la declinen. 
Les entitats interessades en participar a la Fira ho faran pel seu compte, com fins ara. 
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Així mateix, es torna a proposar, tal i com es va fer a la darrera reunió de la Taula, si 
alguna entitat vol incorporar-se a la comissió de Salut. Ningú es pronuncia.  
 

6. Informació de la propera exposició “Vides Divers es” a Terrassa 
 
De la mà de la Comissió de Comunicació s’està treballant en el desplegament de 
diferents actuacions que  trimestralment es desenvoluparan durant tot l’any 
 
L’exposició “Vides Diverses” es tracta d’una de les accions de sensibilització que s’estan 
treballant, dins de la temàtica de l’Autonomia Personal. Aquesta exposició pertany a 
ECOM i fa referència a persones amb discapacitat física que viuen una vida independent 
i versa sobre el seu procés d’apoderament i els obstacles que han d’anar superant.  
 
L’exposició consta de fotografies i d’un documental d’aproximadament, uns 35 minuts, 
vinculat a les fotos, i l’aspecte més interessant de l’exposició.  
 
Lloc on estarà exposada l’exposició: Centre Cívic de Ca n’Aurell 
Període: 24/04/2017 – 05/05/2017 
Programa de l’exposició: 
 

� Acte institucional de presentació, projecció documental i taula rodona, formada 
pel president d’ECOM i COCARMI, una tècnica d’ECOM, una de les persones 
protagonistes del documental i la Regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat. 

 
Data:  Dilluns 24 d’abril 
Horari:  de 18 a 20 h. 
Lloc:  Sala d’actes del Centre Cívic de Ca n’Aurell.. 
A qui s’adreça:  A tota la ciutadania. 
 

� L’exposició fotogràfica estarà oberta a tota la ciutadania, dins de l’horari del 
centre cívic. 

 
� Projeccions del documental: 

 
 Dimecres 26 d’abril de 19 a 20 h 
 Dimarts 2 de maig de 19 a 20 h 
 Dijous 4 de maig de 19 a 20 h 

 
Aquesta projecció anirà acompanyada d’un espai de debat d’uns 25 minuts dinamitzat 
per entitats de la comissió de Comunicació amb l’objectiu de facilitar la reflexió de les 
persones participants i s’adreçaran a diferents col·lectius: AMPES escoles bressol i 
escoles primària ordinàries de Terrassa; alumnes cicles formatius vinculats a l’àmbit 
social de l’IES Montserrat Roig, entitats ubicades al districte; 
monitors/directors/voluntaris centres de lleure i esplais. 
 
Es remarca la importància de fer difusió d’aquesta exposició, mitjançant els flyers 
(entregats a la reunió), el cartell i el flyer que es faran arribar via correu electrònic a les 
diferents entitats, a les diferents webs, etc. 
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Des de l’OCDiA ja s’està realitzant la difusió amb el diferents equipaments i serveis 
municipals, punts d’informació i atenció, des de la WEB, des de l’UTINC de l’Ajuntament, 
etc. 
 
Així mateix, per raons organitzatives, es recorda la importància que la gent que vulgui 
assistir, informi a l’OCDiA a través de l’adreça electrònica i/o el telèfon de contacte del 
servei. 
 
* A la carpeta lliurada a la reunió, s’adjunta el flyer amb el programa d’actes relacionats 
amb l’exposició. 
 
Abans d’obrir el torn obert de paraules, es fa referència a diferents temes rellevants no 
inclosos dins l’ordre del dia.  

 
A. Comissió DIPD 2017:  

 
En Joan Vila, de PROUBARRERES, proposa unificar aquesta comissió amb la comissió 
de Comunicació. A nivell tècnic, l’OCDiA aporta la reflexió que són espais on es 
treballen aspectes diferents, amb objectius diferenciats i en les que no sempre participen 
les mateixes persones. Es pregunta a la Taula que sembla aquesta proposta i la Taula 
demana conèixer els motius de la proposta d’unificació. El Joan fa referència a que, 
sovint, coincideix que són les mateixes persones les que representen a les entitat  a les 
diferents comissions i que en el cas de les comissions de DIPD i Comunicació 
s’organitzen actes relacionats. Aquesta unificació facilitaria una millor gestió del temps 
invertit. 
 
Aquesta representació de les mateixes persones i entitats als diferents grups de treball, 
dóna  pas a la reflexió de la necessitat que la resta d’entitats que no formen part 
d’aquestes comissions es puguin incorporar i augmentar la participació. Des de la Taula 
es proposa que l’OCDiA informi de totes les comissions existents, amb una descripció 
de l’objectiu d’aquestes, la previsió en la freqüència de les reunions i les entitats que en 
formen part, amb l’ànim de poder sumar esforços amb la incorporació d’entitats que 
estiguin interessades.   
  
Es farà arribar aquest document per correu electrònic amb la finalitat de que les entitats 
interessades responguin fent referència al nom de la comissió a la que els agradaria 
incorporar-se. Aquesta informació caldrà adreçar-la abans de setmana santa.  
 

B. Comissió DRETS: 
 

Amb excepció de la línea 2, d’Accessibilitat Universal, el tema dels drets és l’eix de les 
línies estratègiques del Pla, que permet donar una mirada de projecció futura a aquest. 
En el document amb la descripció de totes les comissions, també s’informarà del format 
d’aquesta comissió perquè qui ho desitgi es pugui incorporar. 
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C. Taula extraordinària: LGTBIQ i CAPACITATS DIVERSES 

Des d’una perspectiva interseccional, el servei LGTBIQ ens han fet una proposta de 
poder tenir un espai de coneixença mútua, en el context d’una jornada de treball 
conjunta. 

Aquesta jornada  “Capacitats, Diversitats, Sexualitats” tindrà un format d’1 h 30 minuts i 
es realitzarà dimarts 25/04/2017 a l’Aula Polivalent, cr Montcada, 596, de 17 a 18.30 h. 

Aquesta informació també s’enviarà des del correu electrònic de l’OCDiA i s’anima a 
tothom a que hi participi, remarcant l’enriquiment que pot suposar compartir aquest 
espai entre totes les entitats de la Taula, juntament amb l’entitat LGTB de la ciutat i el 
ponent que oferirà una xerrada interseccional. 

D. Informació Servei de Polítiques de Gènere: Espai de debat i participació “Com 
incorporem el feminisme i la diversitat a les nostres entitats’”.   

 
Des del Servei sol·liciten que tornem a traslladar la informació d’aquest espai,  
programat per l’1/04/2017, vinculat a la necessitat d’incorporar la visió de gènere en el 
desenvolupament de diferents projectes així com en la sol·licitud de subvencions, 
vinculat a la nova normativa. 
 
Les entitats interessades caldrà que contactin directament amb el servei (informació 
reflectida al cartell adjuntat a la carpeta). 
 
Relacionat amb el tema subvencions, malgrat resta poc temps de reunió i donat que es 
tracta d’un tema de molta importància per tractar-ho de manera més profunda, s’avança, 
però, que l’accessibilitat també serà una variable que es tindrà en compte en els criteris 
generals  que puntuaran en l’atorgament de subvencions. En el proper Ple, del mes de 
març que es durà a terme la setmana vinent, s’elevarà per la seva aprovació la nova 
Ordenança de Subvencions. Des del Servei de Qualitat Democràtica s’està treballant en 
la preparació d’unes sessions informatives adreçades a les entitats en relació a aquest 
tema. 
 

E. PAM 2018: 
 
Des del Servei de Qualitat Democràtica demanen conèixer quina persona representarà a 
la Taula en la comissió de seguiment del PAM 2018. S’accepta per unanimitat la 
renovació de l’Oriol Capellas, representant de la Taula al PAM 2017. Així mateix, es 
contactarà amb la persona/entitat membre suplent, Musicoteràpia i Paola Lazo 
respectivament, per corroborar si volen continuar en el càrrec. 
 
* Posteriorment a la reunió, contactem amb ella i ens informa de la manca de 
disponibilitat a l’hora de continuar ocupant el càrrec. 
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8. Torn obert de paraules 
Des de la Coordinadora Capaç informen que en relació a la comissió LA PINEDA 2 des 
de la que s’està treballant de manera coordinada entre l’entitat, l’Ajuntament i la 
Generalitat, per l’assoliment del projecte de residència i centre de dia-respir a Terrassa, 
no s’està avançant i per aquest motiu es demana el suport dels diferents grups 
parlamentaris amb l’objectiu de desbloquejar la consecució d’aquest projecte. Així 
mateix, des de la Coordinadora Capaç s’ha iniciat una campanya de difusió d’aquest 
recurs, degut al desconeixement d’aquest per part de moltes persones. 
 
Des de la Regidoria es fa referència que tot i que l’any 2014 ja es va fer un acord de la 
Junta de Portaveus presentat per unanimitat per tots els grups municipals, s’ha redactat 
un nou acord de junta de portaveus perquè havia canviat la composició del consistori, 
amb 7 grups amb representació parlamentària, i amb la mateixa línea del 2014. El text 
està passat des de la setmana passada i s’està esperant confirmació d’alguns grups 
municipals. La proposta es presentar-lo tots els grups municipals junts i aprovar-lo per 
unanimitat. Si és així, després es llegiria en el Ple Municipal.  Des del grup municipal de 
Ciutadans informen que ells ja han donat resposta afirmativa. 
 
Es fa referència a que les principals dificultats són la manca de recursos econòmics que 
permetin la seva construcció i la redacció del projecte de la residència. 
 
El Joan Vila de Prou Barreres, pregunta sobre l’estat de l’acció vinculada al Premi 
d’Accessibilitat. Aquesta acció està en marxa però encara no s’ha. S’està treballant des 
de la Comissió d’Accessibilitat, que properament es reunirà. D’altra banda, s’està 
desenvolupant en una altra línia que podrà ajudar a l’hora d’acabar de definir el Premi 
d’Accessibilitat que és la del comerç, des de la que s’està treballant per tal de poder 
dotar d’ajudes els comerços vers l’assoliment que aquests siguin accessibles.  
 
El Joan Vila fa referència a l’abandonament del Pacte d’Accessibilitat, paraigües que de 
manera transversal aglutina la discapacitat a Terrassa, a nivell de tots els serveis, 
desvinculant-lo de professionals tècnics, entitats i referents polítics. Aquest Pacte és el 
que obliga qualsevol professional a treballar des de l’accessibilitat universal. El Joan Vila 
posa en valor la importància i la necessitat d’aplicar aquest Pacte i demana recuperar el 
poder d’aquest. 
 
La Paula Sirvent, com a tècnica referent dels temes d’accessibilitat, valora que s’estan 
barrejant coses: Premi d’Accessibilitat, d’una banda, i la transversalitat del Pacte i 
l’accessibilitat, per l’altra. La percepció en relació a la transversalitat per part de la Paula 
és una altra: cada cop els serveis tenen més integrada l’accessibilitat i treballen de 
manera més coordinada. El Pacte d’Accessibilitat i els seus efectes, continuen vigents i 
donant resposta.  
 
El relació al Premi d’Accessibilitat la Paula comenta que és un tema del que ja s’ha 
parlat en altres ocasions i contexts, i que, entre d’altres, s’han plantejat diferents 
propostes com la que siguin les entitats qui el creguin. Es valora quin sentit pot tenir un 
Premi que tingui una durada de 2/3 anys, quan segurament hi haurà un major impacte 
treballant, per exemple, en una línia que permeti sensibilitzar, ajudar i donar ajuts en 
diferents sectors que puguin assegurar l’accessibilitat universal, com per exemple els 
comerços. 
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El Joan desvincula el Premi d’Accessibilitat de qualsevol línia d’actuació, entenen el 
primer com a reconeixement de bones pràctiques de qualsevol persona, agent, 
empresa, acció, col·legi... que promogui l’accessibilitat, per tal de donar a conèixer i 
reconèixer el que s’està fent, sense tenir en compte el suport econòmic. El Joan no 
reconeix el Comitè d’Accessibilitat com a creador d’aquet premi i l’associa a les tasques 
pròpies de la Comissió de Comunicació. 
 
En Francisco Aguilar (ONCE), fa referència a un tema recurrent i que no s’acaba de 
solucionar, que és el problema amb la megafonia dels autobusos municipals, identificant 
que de, aproximadament, 12 autobusos, només 1 té megafonia i el que té, a vegades 
funciona bé i d’altres malament. Des de l’ONCE s’han reunint amb TMESA i, de la seva 
mà, han comprovat el funcionament d’aquesta megafonia que ha funcionat molt bé. Però 
quan ho han comprovat pel seu compte, o bé no tenen megafonia o bé aquesta no 
funciona correctament. Els ha arribat la informació, no corroborada, que l’empresa 
encarregada dels autobusos de Rubí comparteix la mateixa empresa de megafonia que 
a Terrassa. El Francisco fa referència a que a Rubí funciona perfectament i pregunta si 
som coneixedors d’aquest fet. 
 
La Paula Sirvent informa que desconeix si és o no la mateixa empresa però confirma 
que és cert que a Terrassa no estan funcionant en alguns autobusos. Malgrat el servei 
amb competències està intentant identificar quin és el problema, encara no se sap quin 
és aquest.  Des de l’OCDiA s’està perseguint el tema i de manera formal s’ha demanat 
resposta. Fem constar en acta la queixa per part de la Taula de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat que es traslladarà de manera formal a TMESA. 
 

9. Tancament reunió: Resum reunió i recull dels aco rds.  
 

Des de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat s’enviaran i es sol·licitaran les 
següents informacions:  
 

TEMA DATA ENVIAMENT/SOL.LICITUD  INFORMACIÓ TERMINI

ACCIONS PRIORITZADES 2017 (10) DX 22/03/2017 DIMARTS 28/03/2017

VALORACIÓ RECURSOS PÚBLICS ÀMBIT SALUT DX 22/03/2017 DIVENDRES 20/04/2017

BREU REFERÈNCIA A LA TAULA EXTRAORDINÀRIA DE 25/04/2017 DX 22/03/2017 NO HI HA

INFORMACIÓ DIGITALITZADA EXPOSICIÓ "VIDES DIVERSES" DL 27/03/2017 NO HI HA

QÜESTIONARI RECURSOS PÚBLICS SANITAT/OBJECTIU DM 28/03/2017 DIVENDRES 20/04/2017

FLYER INFORMACIÓ TAULA EXTRAORDINÀRIA DEL 25/04/2017 DX 29/03/2017 NO HI HA

INFORMACIÓ COMISSIONS DJ 30/03/2017 NO HI HA  
 
A les 18.30 h es dóna per conclosa la reunió sense determinar la data de la propera 
reunió.  


