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Núm. Reunió:  4/2017 
 
Dia:            Dimarts, 7 de novembre de 2017 
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 
 
Assistents: Josep Lluís Cañadas (FAVT i PROU BARRERES); Joan Vila (PROU 
BARRERES); Mariona Torredemer (EEE CRESPINELL); Montse Cerezo (CDIAP 
MAGROC); Mª Carme Rosique (ASSOCIACIÓ LA OKA); Lydia González (FUNDACIÓ 
GOEL); Antonia González (SALUT MENTAL TERRASSA); Josué de la Torre 
(ASSOCIACIÓ L’ESTEL); Anna Garcia (FUNDACIÓ ECOM); Dolors Videra (PRODIS); 
Ana Pérez (ASOCIACIÓN DE MUSICOPERAPIA I PSICOTERAPIAS i CENTRE DE 
LLEURE TU TRIES) i Montserrat Lao (FUPAR). 
 
Alberto Sánchez (Grup Municipal Ciutadans C’S); Paula Sirvent, Victòria Hernández, 
Pablo Alegria i Sònia Cuesta (Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat). 
 
S’excusen:  Anna Llongueras (SERVEI D’EDUCACIÓ – ESCOLES MUNICIPALS); 
Palmira Domènech (SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL); Alicia Pardo 
(LOGOGÈNIA); Paco Aguilar (ONCE); Montse Hernández (PROU BARRERES); CLUB 
HORITZÓ; Assumpció Soler (Grup Municipal CUP) i Meritxell Lluís (Grup Municipal 
PDCAT). 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior. 
 

2.- Informació per part del Servei de Ciutadania del projecte “Persones facilitadores de 
convivència”.  
 

3.- Informacions destacades: 
- Sessió Informativa adreçada a famílies alumnes EEE del municipi que 

properament sortiran de l’escola (Comissió Sortides Escolars). 
- Taller teòric-pràctic: "Els prejudicis discriminen. Aturem-los”. 
- Taula rodona: "El diagnòstic i l’atenció de l’alumnat amb altes capacitats”.  
- Exposició Itinerant Drets i no Discriminació. 
- Formació als treballadors municipals en el marc de Contracte Programa de la 

Generalitat en Tracte Adequat en atenció a persones amb malaltia mental i altres 
en matèria d’accessibilitat. 

- Guia de recursos de lleure de persones amb capacitats diverses de Terrassa 
- Ajuts per la millora d'accessibilitat en comerços. 
- Subvenció d'accessibilitat atorgada per la Diputació de Barcelona.  

 

4.- Informació sobre la proposta d’incloure com a punt dins l’ordre del dia, a les reunions 
plenàries de la Taula, petites capsules de coneixement sobre la realitat dels diferents 
col·lectius amb discapacitat i les seves necessitats.  
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5.- Proposta calendari de reunions plenàries de la Taula de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 2018. 
 

6.- Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017. 
 

7.- Torn obert de paraules 
 

8.- 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 les reunions anteriors de la TAULA LOCAL DE 
CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT, del 20 de juny i 4 de juliol de 2017. 
 
Des de l’EEE Crespinell sol·liciten: 
 

1. Rectificar a les actes l’assistència per part de l’entitat en aquestes 2 reunions, ja 
que es van excusar i no hi consta aquesta informació.  

2. Que consti en l’acta de la reunió actual l’agraïment vers la que ha estat fins al 
moment Regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, la senyora Meritxell 
Lluís. La resta de membres de la Taula assistents a la reunió donen el vist i plau a 
la proposta. 

 
2.- Informació per part del Servei de Ciutadania de l projecte “Persones 
facilitadores de convivència”.  
 
Des del Servei de Ciutadania contextualitzen i presenten aquest projecte, amb l’objectiu 
d’oferir a totes les persones que estiguin interessades la possibilitat de poder-hi formar 
part. 
 
Es tracta d’un projecte on persones ciutadanes de Terrassa de diferents orígens i 
sensibilitats culturals diverses, que tenen un discurs positiu i conciliador vers la 
convivència en la diversitat, es troben periòdicament per rebre i compartir formacions i 
informacions sobre temes relacionats amb la diversitat, la no discriminació, així com 
també eines de comunicació positiva, etc. i tot amb una perspectiva intercultural.  

* Es pot accedir a la informació facilitada des de l’enllaç: 
http://www.terrassa.cat/persones-facilitadores-de-la-convivencia 
 
 
A col·lació d’aquest projecte, es fa referència als plafons de l’Exposició Itinerant Drets i 
no Discriminació, ubicats actualment a l’edifici de Glòries, que, sota el nom “Conviure en 
un món de diferències”, doncs justament es tracta d’una obra que adopta una mirada 
diversa i interseccional, que mostra aquesta influència entre serveis: va més enllà de les 
reivindicacions particulars de cada col·lectiu específic i visibilitza les diferents 
diversitats existents a la societat (d'origen, religiosa, capacitats diverses, persones 
grans, infants, orientació sexual, gènere, imatge corporal...).   
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3.- Informacions destacades: 
 
L’objectiu d’aquest punt és el de socialitzar i donar a conèixer accions que s’estan 
desenvolupant o que es duran a terme durant el darrer bimestre de l’any  
 

- Sessió Informativa adreçada a famílies alumnes EEE del municipi que 
properament sortiran de l’escola (Comissió Sortides  Escolars). 

 
Es tracta d’una sessió que s’havia realitzat anualment fins l’any 2013 i que, després 
d’aquest període de temps, s’ha detectat la necessitat de tornar-la a realitzar. 
Data:  Dimarts 14 de novembre 
Horari:  de 18 a 20,00 h. 
Lloc:  Sala Actes (Biblioteca Central) 
A qui s’adreça:  A les famílies d’alumnes que sortiran de l’escola els propers cursos  
Qui impulsa l’acció: Membres de la comissió Sortides Escolars (EEE de la ciutat, 
Coordinadora Capaç, Servei d’Integració Laboral Binomis, FUPAR, PRODIS, 
RESIDÈNCIA LA PINEDA, EAP, DELEGACIÓ TERRITORIAL ENSENYAMENT, 
SERVEI OCUPACIÓ, SERVEI D’EDUCACIÓ i OCDiA. 
Ponents de la sessió:  Coordinadora Capaç, Servei d’Integració Laboral Binomis 
(L’HEURA), FUPAR, PRODIS, RESIDÈNCIA LA PINEDA, SERVEI OCUPACIÓ i 
OCDiA. 
Objectiu sessió: Facilitar informació respecte a quan i el que han de fer les famílies un 
cop finalitza l’etapa escolar i quin són els recursos de la ciutat al que hi poden accedir 
(empresa ordinària, treball amb suport, CO, CT, residència, etc.) 
Altres:  Les inscripcions a la sessió s’estan gestionant des de la Coordinadora Capaç 
que facilitarà servei de cangur grupal per les famílies que ho requereixin.  
 

- Taller teòric-pràctic: "Els prejudicis discriminen.  Aturem-los”. 
 
Data:  Dimarts 28 de novembre 
Horari:  de 16 a 18 h. 
Lloc:  Aula Polivalent (Edifici Glòries) 
A qui s’adreça:  A les entitats membre de la Taula 
Qui ho fa:  Servei Ciutadania amb formadors de CITE (Centre d’Informació per a 
Treballadors Estrangers) i OCDiA 
Objectiu taller : Apropar-nos a la diversitat cultural i d’origen, a partir d’entendre quins 
prejudicis tenim i com això afecta a l’hora de relacionar-nos amb els altres.  
Característiques:  Dinàmic i participatiu.  
 
 

- Taula rodona: "El diagnòstic i l’atenció de l’alumn at amb altes capacitats”.  
 
Línea d’actuació encetada i proposada per aquest any per part de la regidora del servei, 
la Meritxell Lluís. Comparativament amb els alumnes amb dificultats per aprendre, 
també es tracta d’un grup heterogeni que requereix de suports especials en el seu 
desenvolupament educatiu. 
 
Data:  Dimarts 12 de desembre 
Horari:  de 18 a 20 h. 
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Lloc:  Sala Actes (Biblioteca Central) 
A qui s’adreça:  Professionals món educatiu i familiars alumnes altes capacitats 
Qui ho fa:  Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Grup Treball Col·legi Oficial Psicòlegs 
de Catalunya, AFINS (Associació de famílies de Nens Superdotats), FANJAC 
(Fundación para la ayuda de niños y jóvenes con altas capacidades) i  OCDiA 
Objectiu taula : Poder facilitar eines que permetin millorar la inclusió i l'atenció a la 
diversitat de la ciutat: l'abordatge de les altes capacitats. 

- Exposició Itinerant Drets i no Discriminació. 
 
Actualment, està ubicada a l’edifici però en pocs dies començarà a itinerar. Es tracta 
d’una exposició que es cedeix gratuïtament, a condició que l’entitat, servei, etc. es faci 
càrrec del seu trasllat. La reserva es pot fer via tràmit a la seu electrònica o 
telefònicament.  
La propera setmana estarà ubicada a Canal Terrassa, amb motiu d’un programa que es 
realitzarà en relació al Dia Internacional de l’Infant. Posteriorment, formarà part dels 
actes que es duran a terme amb la inauguració del Punt de Voluntariat municipal. Fins al 
moment, s’han rebut moltes sol·licituds de serveis, escoles, entitats, etc. 
 
Tota la informació d’aquesta exposició es troba a la web del servei, a l’enllaç: 
http://www.terrassa.cat/exposicio-itinerant-joan-turu 
 

- Formació als treballadors municipals en el marc de Contracte Programa de 
la Generalitat en Tracte Adequat en atenció a perso nes amb malaltia mental i 
altres en matèria d’accessibilitat. 

 
L’any passat la Generalitat va obrir una línia de finançament per potenciar accions de 
formació en matèria de tracte adequat vers la discapacitat i d’accessibilitat. 
 
D’una banda, aquest any, la formació en tracte adequat es vincularà a la propera 
posada en marxa de l’Oficina Tècnica Laboral (OTL), a principis del 2018, ubicada al 
Servei d’Ocupació, i el principal objectiu d’aquesta serà sensibilitzar els professionals 
d’atenció al públic del servei vers l’atenció de persones amb trastorns derivats de salut 
mental. En aquesta formació també participen professionals de les biblioteques 
municipals i OCDiA. La formació es realitzarà durant el mes de novembre, a 2 grups 
formatius (sobre unes 30 persones) i tindrà una durada de 10 hores. La Federació 
Mental de Catalunya són els que imparteixen aquesta formació. 
 
D’altra, des d’accessibilitat es repeteix el format de formació de l’any passat però amb 
l’objectiu d’adreçar aquesta formació a més tècnics. 
 

- Guia de recursos de lleure de persones amb capacita ts diverses de Terrassa 
 
Aquesta guia s’ha treballat al llarg d’aquests darrers mesos a la comissió de lleure, 
formada per diferents entitats i serveis de la TCDiA.  Està publicada a la web del servei i 
consta de més de 70 propostes, diferenciades en activitats de grup i per compte propi: 
 
http://www.terrassa.cat/lleure-capacitats-diverses 
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Així mateix, s’han editat tríptics com a suport imprès, on  es mencionen les activitats 
desenvolupades per les entitats i les seves dades de contacte, amb l’enllaç de la web 
per tal que les persones interessades puguin accedir a una informació complerta de les 
activitats.  Aquests s’adrecen especialment a persones que no disposen de suports 
informàtics o tenen desconeixement en TIC (tecnologies informació i comunicació). 
 
La difusió de la web està anant molt bé, tractant-se d’un enllaç molt compartit a les 
xarxes socials. Així mateix, diversos mitjans de comunicació han difós i posat en valor la 
creació d’aquesta guia. 
 
La manera com s’ha creat aquesta guia és el reflex de la metodologia de treball que 
durant aquests 2 darrers anys de vigència del Pla s’està seguint en relació a totes les 
accions treballades des del Pla, vinculant-se a una comissió de treball específica 
formada per diferents entitats, i desenvolupant-se diferents productes i eines 
comunicatives de gran visibilitat, difusió, projecció i impacte, així com de gran utilitat 
tècnica. 
 

- Ajuts per la millora d'accessibilitat en comerços. 
 
Al principis del mes de setembre es va obrir una línia d’ajuts per a la millora de 
l’accessibilitat als comerços, perquè des de la Comissió d’Accessibilitat una de les grans 
demandes que sempre hi havia hagut era la millora amb respecte el poder triar a quin 
comerç vols i pots adreçar-te en funció de la seva accessibilitat. Aquests ajuts es van 
poder facilitar gràcies a un increment de pressupost del servei (sobre uns 50.000 €) . 
 
Les ajudes s’han destinat als establiments comercials, de restauració o de serveis de la 
ciutat, de menys de 150 m2, que fessin obres per adaptar-se a la legislació vigent en 
matèria d'accessibilitat, establint que l'import de la subvenció no ultrapassaria el 50% del 
cost acreditat de l'obra, amb un màxim de 1.500€.  
 
Aproximadament, s’han acollit 28 negocis quan el límit era 33. Aquest fet ha sorprès ja 
que, encara que es valori molt positivament les empreses que han demanat millorar la 
seva accessibilitat, la concessió no es feia mitjançant un sistema de concurrència 
competitiva, és a dir, els ajuts s'aprovaven, si responien a les condicions, fins que la 
partida pressupostària destinada s'esgotés. Aquesta no s’ha esgotat. 
 
* La informació de les bases i el procediment en la sol·licitud de l’ajuda, fins el 30 
d’octubre, es va publicar a l’enllaç:  
http://www.terrassa.cat/noticies/-/asset_publisher/hnvmFofv5TFo/content/noticia-s-obre-
el-termini-per-a-la-presentacio-de-sol-licituds-dels-ajuts-per-millorar-l-accessibilitat-als-
comercos?terrassaseotitle=S%27obre%20el%20termini%20per%20a%20la%20presenta
ci%C3%B3%20de%20sol%C2%B7licituds%20dels%20ajuts%20per%20millorar%20l%2
7accessibilitat%20als%20comer%C3%A7os 
 
Així mateix, un altre dels motius que van motivar aquests ajuts està relacionat amb 
l’obligat compliment de la llei d’accessibilitat, a partir del 4 de desembre d’aquest any. 
Aquest darrer fet pot implicar sancions a qui no compleixi amb la llei. La tècnica de 
l’Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat i la regidora es van reunir amb la 
cap de l’òrgan competent de la Generalitat, ja que els ajuntaments no tenen la 
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competència sancionadora i es fa necessària la definició de circuits d’actuació. Des de 
l’Ajuntament de Terrassa s’informa a la Generalitat que, previsiblement, es cursaran 
denúncies en aquest sentit per part d’entitats i persones ciutadanes i la Generalitat 
demana poder estudiar aquest fet i planteja una reunió de cara al mes de novembre. Un 
cop es compti amb regidor/a nou/nova es tornarà a sol·licitar reunió. 
 

- Subvenció d'accessibilitat atorgada per la Diputaci ó de Barcelona.  
 
Aquesta subvenció, de 73.729,68, es va atorgar directament al desembre del 2016, en 
funció de la població reconeguda amb discapacitat al municipi. Aquesta subvenció s’ha 
dedicat a diferents aspectes vinculats a estudis, formacions... que és el que permet la 
subvenció i s’ha repartit entre diferents serveis municipals (Cultura, Qualitat 
Democràtica),... Entre d’altres, els projectes que s’han pogut dur a terme han estat: 
vídeos accessibles Fira Modernista, projecte rebaixos voreres sol·licitats per persones 
amb discapacitat, projecte millora conjunt accessibilitat edifici Ajuntament, bucles 
magnètics Teatre Principal, etc. La data màxima de justificació d’aquesta subvenció és 
al novembre . 
 
Així mateix, es fa referència a l’atorgament a la ciutat de Terrassa del Premio Reina 
Letizia  d’accessibilitat universal als municipis (dotació econòmica de 15.000 €) i al fet 
que, en reconeixement a aquest premi, una imatge de la Seu d’Ègara il·lustrarà la 
butlleta de l'ONCE del proper dijous 9 de novembre. Encara no se sap quina persona el 
recollirà però el 21 de novembre es realitzarà l’entrega del premi. 
 
Arribat a aquest punt de la reunió, s’informa dels següents punts no reflectits a l’odre del 
dia: 
 

1. Arrel de l’abordatge que s’està realitzant sobre diferents síndromes com TDAH, 
TEA, Asperger... juntament amb el Servei de Salut, des de l’espai de la Taula de 
Salut Mental i amb diferents entitats del territori que treballen sobre el tema, hem 
conegut que un equip de docents de l’EEE Crespinell està desenvolupant un 
projecte d’accessibilitat cognitiva, concretament, i des de fa algun temps, 
mitjançant un conveni amb el Centre Cultural en el que realitzen adaptacions 
cognitives de diferents esdeveniments. Amb motiu de l’exposició fotogràfica que 
s’inaugurarà el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, “La Cultura 
Trenca Barreres”, l’escola Crespinell serà l’encarregada de realitzar aquestes 
adaptacions cognitives. 

 
D’altra banda, es posa de manifest la possible col·laboració de l’EEE Crespinell 
sobre temes d’accessibilitat cognitiva en relació a la iniciativa que diferents 
escoles municipals i Medi Ambient volen realitzar en relació a els Camins 
Escolars Segurs, que han de ser segurs i accessibles, i alguna exposició al 
museu de Terrassa.  
 

2. Creació Punt Voluntariat Municipal (Servei Qualitat Democràtica). 
 
Des del Servei de Qualitat Democràtica sol·liciten traslladem aquesta informació a les 
entitats de la Taula: 
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Aquest servei s’ubica a l’atri de l’Ajuntament (anterior Oficina Turisme). El seu principal 
objectiu és donar suport i assessorament tant a entitats que tenen voluntariat com a 
persones interessades en ser voluntàries. Així mateix, s’ha creat la Taula d’Entitats del 
Voluntariat.  
 
* Trobareu més informació a la web del servei: http://www.terrassa.cat/puntvoluntariat 
 

3. Enquesta Panoràmic (Qualitat Democràtica). 
 
Es tracta d’una enquesta que ja es va realitzar l’any passat. L’objectiu principal és el de 
conèixer les necessitats del teixit associatiu.  
 
Des del Servei de Qualitat Democràtica sol·liciten traslladem aquesta informació a les 
entitats de la Taula i demanen que identifiquem entitats de la Taula que estiguin 
interessades en participar d’aquesta enquesta. Les entitats de la Taula interessades 
són: FUPAR (ja ho estan fent), EEE Crespinell, Fundació Goel, Associació La Oka, 
Associació l’Estel, PRODIS, CDIAP, Associación de Musicoterapia y Psicoterapia i 
Centre de Lleure Tu Tries (aquestes 3 darreres entitats ho han de consultar). 
 
Des de l’OCD es traslladarà la informació al servei responsable de l’enquesta. 
 
4.- Informació sobre la proposta d’incloure com a p unt dins l’ordre del dia, a les 
reunions plenàries de la Taula, petites capsules de  coneixement sobre la realitat 
dels diferents col·lectius amb discapacitat i les s eves necessitats.  
 
A la reunió del passat mes de juny, es va proposar crear espais de coneixement de les 
diferents discapacitats i/o temes concrets vinculats a la discapacitat a causa de la 
detecció, per part d’alguns membres de la Taula, de cert desconeixement respecte a 
diferents recursos i necessitats d’alguns col·lectius. Per dur a terme aquestes capsules 
de coneixement s’aprofitaria un espai dins les reunions ordinàries de Taula. Aquesta 
iniciativa és diferent a una altra que es va proposar que és la de dur a terme accions 
formatives conjuntes especialitzades i específiques (conferències, xerrades,...), 
adreçades a professionals tècnics que atenen persones de diferents àmbits.  
 
Es proposa que aquesta iniciativa sigui gestionada per alguna/es entitat/s de la Taula, 
que sigui/n qui a cada reunió facin arribar el tema, col·lectiu, etc. que es compartirà. La 
Fundació Goel entoma aquesta acció i ens mantindrà informats del seu 
desenvolupament. 
 
Així mateix, des de la Fundació Goel tornen a fer referència sobre el fet que persones 
membres d’entitats de la Taula no poden assistir a les reunions de les comissions, ja 
que es realitzen al matí i per motius laborals no hi poden assistir. Des de l’OCDiA es 
recorda que aquests horaris estan condicionats per la política de RRHH de l’Ajuntament, 
de potenciar que les persones treballadores de l’organització realitzin un horari 
continuat, i pels horaris de la recepció, però que igual que es fa, puntualment, amb altres 
comissions, es pot proposar passar alguna de les comissions a la tarda al 2018, sempre 
que la gent manifesti interès en aquest canvi i continuï assistint.  
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5.- Proposta calendari de reunions plenàries de la Taula de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 2018. 
 
Es determinen les següents dates de reunió plenàries al 2018: 
 

� Dimarts 20/03/2018 (16 h) 
� Dimarts 19/06/2018 (16 h) 
� Dimarts 06/11/2018 (16 h) 

 
Les reunions es realitzaran a l’Aula Polivalent, de l’edifici de Glòries. 
 
 

6.- Dia Internacional de les Persones amb Discapaci tat 2017. 
 

Des de la Comissió del Dia Internacional, que treballa des del mes de març de manera 
exhaustiva, el tema que s’ha volgut visibilitzar aquest any ha estat el de la cultura, des 
de diferents perspectives: 
 

� L’accés universal i el dret de les persones amb discapacitat a poder gaudir de 
qualsevol esdeveniment cultural que es realitzi a la ciutat. 

� Evidenciar l’interès i les capacitats artístiques de les persones amb discapacitat, 
donant a conèixer les seves necessitats d’expressió i aprofitant els recursos de 
l’entorn de manera inclusiva. 

� Les capacitats i interessos de les persones amb discapacitat de poder treballar en 
el sector cultura, dins el seu ampli ventall d’ocupacions (artistes/creadors, gestors 
culturals, etc). 

 
Les accions que es realitzaran són: 
 

� 02/12/2017 OBRA DE TEATRE ACCESSIBLE “EL MIRADOR DE LES 
PARAULES QUE NO PUC DIR” . (17.30 h) 

Acció cultural gratuïta adreçada especialment a persones a partir de 16 anys de les 
entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat. També oberta a la ciutadania 
en general. A càrrec de la companyia Bambú. Es tracta d’un esdeveniment cultural amb 
diferents suports facilitadors d’accessibilitat (espai físicament accessible, llengua de 
signes i audiodescripció en directe i en obert). Obra d’1 hora, aproximadament, que serà 
representada al Teatre Alegria, amb aforament per a unes 220 persones: per aquest 
motiu és important conèixer el nombre d’entrades reservades per entitat i quines 
d’aquestes entrades són per persones amb mobilitat reduïda, informació ja sol·licitada 
per correu electrònic que calia respondre abans del 3 de novembre. Es recorda a les 
entitats que encara no ho han fet, que cal donar resposta i fer la reserva d’entrades, ja 
que les entrades que les entitats no reservin s’oferiran a la ciutadania en general. Des 
de l’OCD s’informarà a les entitats de com realitzar la recollida de les entrades.  
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� 03/12/2017 INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “LA CULTURA 
TRENCA BARRERES” . (12.00 h) 

 
Acció cultural adreçada a tota la ciutadania. L’objectiu de l’exposició és el de, mitjançant 
el registre fotogràfic de diferents processos creatius, posar en valor la capacitat de fer 
cultura de les persones amb discapacitat i entitats vinculades a aquest àmbit. 

L’exposició mostra els processos creatius resultants de noves col·laboracions 
establertes entre entitats de persones amb capacitats diverses i agents culturals del 
territori. Visualitza els principals beneficis de fer cultura (creativitat, inclusió, esforç, 
relacions socials) i demostra que no només el resultat és important, sinó el procés per 
assolir-lo. Les obres que es mostraran són: Fotografia artística (AVAN), Teatre Social 
(CLUB SOCIAL EGARA, amb la companyia teatral Frec a Frec, SMT, l’Associació La 
Oka, etc); Escultura (Residència i centre de dia La Pineda i grup d’escultura d’Amics de 
les Arts i Joventuts Musicals); Cercavila Inclusiva (FUPAR i La Papallona de Sant Pere) i 
Espectacle “Dreams” (PRODIS i La Fura dels Baus). El Xavi Almirall ha estat el fotògraf 
professional encarregat de realitzar-les. L’exposició, ubicada a Amics de les Arts i les 
Joventuts Musicals,  estarà oberta del 4 al 22 de desembre, de manera lliure i gratuïta.  
L’espai és físicament accessible i comptarà amb versió en braïlle dels textos de 
l’exposició i estarà adaptada cognitivament per l’EEE Crespinell. 

La inauguració oficial de l’exposició es realitzarà el mateix Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, a Amics de les Arts i les Joventuts Musicals. En aquesta 
acció es realitzarà lectura del manifest (a càrrec del president de Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals), proposat per la comissió DIPD, i es realitzaran els parlaments 
institucionals. Així mateix,  hi haurà un petit refrigeri.  

Donat les dimensions de l’espai, reduït,  també s’ha demanat que les entitats que 
vulguin assistir que confirmin l’assistència. També es convidarà a diferents agents de la 
cultura. Cal tenir present que la gestió d’aquests actes ha significat el tret de sortida per 
anar treballant altres aspectes importants amb el Servei de Cultura, entre ells elaborar el 
decàleg de la Cultura Trenca Barreres, com a consumidors i com a agents creadors de 
cultura. 

La propera setmana es farà arribar tot el material de suport física i informàticament per 
poder fer la difusió corresponent: cartells i tríptic amb la programació, que inclouran 
també el decàleg esmentat. S’informarà i es farà difusió a través de tots els mitjans i 
plataformes disponibles. 

Des de l’EEE Crespinell recorden  i tornen a realitzar la proposta d’afegir-nos a la 
campanya també impulsada des de DINCAT, que implica la il·luminació d’edificis 
emblemàtics de les ciutats que es sumin a aquesta campanya. En aquest sentit, la 
Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat valida la proposta i gestionarà el dia 2 de 
desembre a les 19h la il·luminació de la façana de l'Ajuntament de color taronja, el 
color de la discapacitat.  
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7.- Torn obert de paraules 
 
Des d’EEE Crespinell es recorda que aquest passat mes d’octubre ha sortit publicat el 
decret de l’escola inclusiva, molt participatiu, important i rellevant pel nostre àmbit. La 
Mariona Torredemer realitza un agraïment específic al Departament d’Ensenyament . 
 
PROU BARRERES informa que des de l’Espai Drets estan preparant una campanya 
amb el nom “Dignifiquem la diversitat”, de la que properament ens informaran. La idea 
principal és poder aportar informació de projectes que s’estan desenvolupant amb 
persones amb discapacitat intel·lectual. Aquestes bones pràctiques ajuden a fer visible 
pràctiques pioneres que hi ha en relació a la participació d’aquestes persones, les noves 
maneres que hi ha d’entendre la discapacitat intel·lectual i com està avançant. Les 
persones que formen part d’aquest espai són extreballadors de FUPAR, persones de 
PRODIS, Isabel Marquès, Joan Tamayo, Jordi Dueso, etc. Des de l’espai estan oberts a 
poder abordar altres tipus de discapacitat. Des de l’OCDiA es fa referència a una 
xerrada en el CST sobre temes de salut mental i s’ofereix traslladar informació sobre la 
persona que realitza la ponència per tal que des de l’Espai de Drets puguin contactar. 
 
Des d’EEE Crespinell també informen que a la Junta del DINCAT hi ha una persona 
amb discapacitat intel·lectual que podria formar part de la TCDiA en representació de les 
persones amb discapacitat intel·lectual. La Taula informa que des del mes de març 
l’entitat Associació Plataforma Diversitat Funcional de Sabadell i Comarca representa a 
aquest col·lectiu en primera persona a la Taula.  
 
Així mateix, l’EEE Crespinell també informa des de l’escola, amb l’escola Tecnos i 
l’escola el Cim cada any organitza una Marató de Contes, en benefici d’una cooperativa 
de Bolívia. L’any que ve, aquesta marató realitzarà contes adaptats perquè als nens i les 
nenes amb discapacitat els hi resultin més comprensibles. En el seu moment ens faran 
arribar la informació.  
 
Finalment, es fa referència a que s’està desenvolupant una lliga de futbol inclusiu, 
impulsada des d’una associació de Sabadell amb persones amb discapacitat i sense. 
S’aprofita l’avinentesa per informar que s’està elaborant una guia com la de lleure però 
vinculada a l’esport adaptat, que recollirà l’oferta del municipi i d’altres limítrofes. 
Aquesta eina es va començar a treballar arrel que la fisioterapeuta de l’EAP plantegés 
justament la necessitat de conèixer quina és l’oferta per a infants amb discapacitat física, 
que va donar pas una exploració més general de l’oferta existent. Un aspecte que s’ha 
identificat arrel d’aquesta exploració és que a vegades l’oferta no existeix perquè no hi 
coneixement de la demanda, però que si aquesta s’identifica i s’agrupa pot facilitar la 
seva realització. 
 
 

8.- Tancament reunió: Resum reunió i recull dels ac ords 
 
A les 17.30 h es dóna per conclosa la reunió sense determinar la data de la propera 
reunió.  


