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Núm. Reunió: 2/2022
Dia:         Dimarts, 21 de juny de 2022 
Hora:    De 16:00 h a 17:30 h
Lloc:        Centre Cívic Alcalde Morera (Sala Actes)

Assistents: APESOTE (Carmen Sala),  CDIAP MAGROC (Montse Cerezo),  COORDINADORA
CAPAÇ (Carles Godall), DAUS (Natividad Sánchez),  DISWORK (Julia Arozena), DONES PROU
BARRERES ( Dolors Lozuento), ESCOLA CRESPINELL (Elvira Ubach), FAVT (Joan Vila), GOEL-
Grup MEFI (Marina Nadal),  INTEGRALIA (Josep Rodríguez), LaFACT Fupar (Montserrat  Lao),
ONCE (Gemma Badia), PRODIS (Anna Garcia), PROU BARRERES (Jordi Dueso), DIRECTORA
SERVEIS  DE  SALUT  I  PROMOCIÓ  AUTONOMIA  (Montserrat  Duran),  GM  JUNTS  PER
TERRASSA  (Marta  Sánchez),  GM  PSC  TERRASSA  (Elisabeth  Herrera),  REGIDORA  DE
CAPACITATS DIVERSES (Mònica Polo), OFICINA SALUT I PROMOCIÓ AUTONOMIA (Manoli
Pérez),  OFICINA  TÈCNICA  PROMOCIÓ  ACCESSIBILITAT  (Rebeca  Clemente),  OFICINA
CAPACITATS DIVERSES (Anna Comellas, Núria Pérez, Pablo Alegria, Sònia Cuesta)

S’excusen:  Avan,  Eap,  Ecom,   Salut  Mental  Terrassa,  Paula  Sirvent  (OFICINA  TÈCNICA
PROMOCIÓ ACCESSIBILITAT ) i Eva José (OFICINA CAPACITATS DIVERSES).

Suport: Intèrpret de llengua de signes

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda.

2. Aprovació de l’acta anterior.

3. Els projectes de l’entitat Daus.

4. Presentació Oficina de Salut i Autonomia Personal 

5. Tornem de les vacances d’estiu: Cursa adaptada.

6. Acostem-nos a les escoles: Sessions informació a les mares i pares de l’alumnat de
les Escoles d’Educació Especial de la ciutat.

7. Comissió accessibilitat: Accions per la millora dels equipaments i de l’Anella Verda.

8. Els serveis d’integració sociolaboral de la ciutat ja formen part de la Guia
d’Educació: xerrades adaptades a l’alumnat i al professorat dels IES inclusius de la
ciutat.

9. Les necessitats de les persones amb capacitats diverses als esdeveniments
culturals: Rua carnestoltes; Sant Joan Inclusiu, Festa Major 2022 i 3ª projecció Hora
Blava.

10. Torn obert de preguntes.

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

Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat
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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 (22/03/2022). 
Al portal «Participa Terrassa» es publiquen les convocatòries i les actes d’aquest òrgan sectorial:
https://participa.terrassa.cat/assemblies/taula-cda

3. Els projectes de l’entitat Daus

L’entitat DAUS Vallès es va constituir durant el primer semestre de l’any 2019 i forma part
de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i de diferents comissions de treball (Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat, Lleure, etc.). Treballa per a la integració
de  les  persones  amb  capacitats  diverses,  (sobretot  amb  discapacitat  intel·lectual  i/o
psíquica), a través d’activitats relacionades amb diferents àmbits (exemple: temps d’oci i
lleure), així com en l’atenció, suport i acompanyament a les seves famílies. 

Aquests  projectes  socials  tenen  com  a  eix  vertebrador  la  transversalitat,  la
interseccionalitat i el treball en xarxa al territori. Alguns d’aquests projectes són:

 Projecte Social.
 Estades-Respirs.
 Servei d'acompanyament.
 «Canvia  la  teva  mirada»,  que  potencia  l’apoderament  de  les  persones  amb

discapacitat intel.lectual, mitjançant diferents accions que ells proposen i lideren, en
els  que  es  fa  referència  als  drets,  el  tracte  adequat  vers  les  persones  amb
discapacitat, etc.

 Capacitats diverses i LGTBI.
 Etc.

Per més informació: 
https://associaciodaus.wordpress.com/
https://www.facebook.com/associaciodaus/

4. Presentació Oficina de Salut i Autonomia Personal

Arrel de les necessitats esdevingudes per la pandèmia en relació a temes vinculats a la salut i les
necessitats manifestades per part de les famílies amb persones amb capacitats diverses de poder
rebre un  acompanyament,  s’ha posat  en  marxa a  principis  d’aquest  any  2022 un nou  servei
municipal: L’Oficina de Salut i Autonomia Personal, ubicada físicament a l’edifici de Glòries i al que
es pot accedir mitjançant diferents vies (telèfon, correu electrònic, cita prèvia, etc) que es tracta
d’un servei transversal que dins la Direcció de Serveis de Salut i Promoció de l’Autonomia i intervé
en 3 àmbits:
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Salut i comunitat: Orientat a les persones que necessiten fer ús dels serveis sanitaris de la ciutat,
per fer més resolutiva la relació entre la ciutadania i els serveis sanitaris i, en el seu cas, amb
l'administració sanitària (CatSalut). 
Capacitats diverses: Atenció a les persones i famílies que reben per primer cop un diagnòstic de
discapacitat i/o dependència i requereixen d’informació sobre els recursos i prestacions existents
en els diferents àmbits (salut, lleure, social...). Més informació oficina capacitats diverses
Autonomia personal: Assessorament de les persones que no tenen grau de dependència cursat
o reben per primera vegada una resolució del grau de dependència i que encara no tenen un
professional de referència. 

En cap cas, aquest servei substituirà les funcions, competències i serveis desenvolupats des dels
Serveis de Salut i Comunitat; Promoció de l'Autonomia Personal;  Oficina per a la promoció de
l'accessibilitat i Oficina de Capacitats Diverses; ja que aquest servei pretén: 

 Esdevenir un punt d'informació proper a la ciutadania en temes vinculats a la salut i la
promoció de l'autonomia personal: accessibilitat i utilització dels serveis sanitaris, recursos
existents a la ciutat, programes i recursos , entitats i la seva tasca, etc

 Facilitar i fer més resolutiva la relació entre la ciutadania i els serveis de la ciutat.
 Derivar si s'escau a altres recursos o serveis .

S’està  fent  difusió  d’aquest  servei  a  través  d’una  roda  de  premsa  (mes  abril);  informant  als
diferents òrgans sectorials existents; a nivell individual, a través dels serveis municipals, etc.

Tanmateix, en format telemàtic i en paper, des del servei s’ha elaborat una  «Guia d’entitats de
salut de Terrassa» o es pot trobar la informació de contacte d’entitats de l’àmbit de la Salut de
Terrassa. Es tracta d’una guia viva i dinàmica que s’anirà actualitzant al llarg del temps. 

Per més informació: https://www.terrassa.cat/oficina-de-salut

Des de la Coordinadora Capaç es valora molt  positivament, ja que la figura de la treballadora
social de les escoles d’educació especial va desaparèixer i aquest servei pot donar resposta a les
necessitats de les famílies de rebre informació sobre ajuts, recursos, etc. i tenir aquest servei i el
de Capacitats Diverses com a referent.

5. Tornem de les vacances d’estiu: Cursa adaptada.

Impulsada  des  de  la  Regidoria  de  Capacitats  Diverses  i  Accessibilitat,  diumenge  16
d’octubre es durà a terme una Cursa Adaptada i Inclusiva, adreçada a qualsevol persona
que vulgui participar (infants, joves i adults amb i sense capacitats diverses); a les 12 h del
matí a la zona sud del Parc Vallparadís.
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Al setembre s’obriran les inscripcions i es realitzarà la difusió de l’acte, a través també de
les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

 
6. Acostem-nos a les escoles: Sessions informació a les mares i pares de l’alumnat de les 
Escoles d’Educació Especial de la ciutat.

Per tal d’apropar l’Ajuntament a les persones familiars dels infants i joves de les escoles
d’educació especial i en coordinació amb les 4 escoles de la ciutat, s’estan programant
per principis del mes d’octubre xerrades informatives a les instal·lacions de les escoles en
horari de tarda i d’1 hora aproximadament. L’Oficina de Capacitats Diverses i l’Oficina de
Salut  i  Autonomia  Personal  faran  una  petita  presentació  amb l’objectiu  que  aquestes
persones  puguin  personalitzar  («posar  casa»)  a  aquests  serveis  i  contactar  quan  ho
requereixin. Es valora de manera positiva la proposta de la Coordinadora Capaç de poder
participar en aquestes sessions per  presentar-se com a plataforma que representa els
interessos d’aquests infants i joves, així com de les seves famílies i donar-se a conèixer.

7. Comissió accessibilitat: Accions per la millora dels equipaments i de l’Anella Verda.

Al  Ple  Municipal  del  25  de  març  es  va  aprovar  per  unanimitat  el  nou  Pla  municipal
d’Accessibilitat,  en els àmbits de l’espai públic  i  el  transport  a la ciutat,  instrument de
treball que marca els principals reptes que planteja el municipi en l’àmbit de la promoció
de l’accessibilitat

Tanmateix, des del Servei de Promoció per a l’accessibilitat també s’ha treballat el Pla de
millora de l’accessibilitat als equipaments municipals. A partir d’aquesta setmana es duran
a terme visites a aquests equipaments per part del servei per poder elaborar una fitxa
sobre l’accessibilitat d’aquests.

Conjuntament amb el  Servei  de Medi  Ambient,  s’ha iniciat  un treball  d’identificació de
trams no accessibles,  susceptibles de millora a l’Anella Verda de Terrassa i que sigui
viable poder fer alguna rehabilitació.

Aquests trams són:

Àrea de Drets Socials i 
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En  aquests  moments  aquesta  mirada  s’està  realitzant  des  de  la  perspectiva  de
l’accessibilitat  física  (que  pot  comportar  més risc),  per  anant-ho  ampliant  amb la  i  la
cognitiva.

El 8 de juny la Comissió d’Accessibilitat de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat,
acompanyada pel  Regidor  de Manteniment  urbà,  Parc i  Jardins i  Obres públiques,  el
senyor  Raul  Ibañez,  i  de  les  2  tècniques  de  l'Oficina  Municipal  de  Promoció  de
l'Accessibilitat i del Servei de Medi Ambient, van visitar alguns trams de l’Anella Verda.

La  trobada  va  servir  per  validar  l'estat  del  ferm,  l'amplada  i  altres  condicionants  que
garanteixen  que  tothom  pugui  transitar  per  aquests  camins  de  forma  autònoma  i  va
permetre detectar alguns aspectes de millora.

Es demana a 2 de les persones presents a la reunió, que formen part de la Comissió
d’Accessibilitat i que van assistir a aquesta visita fer una valoració d’aquesta, aportant que
en  el  cas  de  persones  amb discapacitat  visual  és  important  que el  camí  estigui  ben
delimitat i les persones amb mobilitat reduïda depenen molt del tipus de cadira que porten.
També és important l’accés des de la ciutat a l’anella (espai públic i transport), aspectes
que s’intentaran millorar.

Es fa la consulta del pressupost amb es compte i  es trasllada que no es tracta d’una
adaptació de l’espai que requereixi de grans obres estructurals sinó de treballs del medi
natural que impliquen una menor envergadura i que caldrà anar mantenint.

Proubarreres  exposa  la  necessitat  de  reivindicar  els  drets  de  les  persones  amb
discapacitat i l’obligatorietat de l’administració de poder comptar amb aquest espai inclusiu
i accessible per tothom, en aquest cas és possible. 

Àrea de Drets Socials i 
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Des de Probarreres també es pregunta si hi ha un projecte amb fases a assolir i terminis, i
si  s’han  tingut  en  compte  les  recomanacions  i  experiències  que  en  aquest  sentit  ja
existeixen a nivell europeu i estatal. També posen de manifest la precaució de l’associació
vers la feina real respecte a l’accessibilitat dels edificis públics, en els que de vegades es
té més en compte el valor històric que a les persones.

Prodis  també exposa  la  necessitat  de  zones  accessibles  i  segures  en  determinats  accessos
(exemple, part del cementiri i l’hospital).

8. Els serveis d’integració sociolaboral de la ciutat ja formen part de la Guia d’Educació: 
xerrades adaptades a l’alumnat i al professorat dels IES inclusius de la ciutat.

Els serveis d’integració sociolaboral de la ciutat i membres de la comissió Integració Sociolaboral
de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat (ECOM, La FactFupar, Heura – Binomis, Prodis
i el Servei d’Ocupació) porten 2 anys participant a la Fira «Terrassa tria futur» tant a l’espai físic de
l’esdeveniment com mitjançant sessions on s’explica en que consisteix un itinerari d’orientació i
integració laboral i els propis serveis.

Amb l’objectiu  d’arribar  més directament  a  les  escoles d’educació  secundàries inclusives  a la
ciutat, a partir del curs 2022/23 els serveis de la comissió ofereixen xerrades als propis centres
educatius,  tant  per  l’alumnat  (3r i  4t ESO)  com pels  professionals,  a  través  de  la  publicació
d’aquestes a la Guia de d’Educació: https://www.terrassa.cat/guiesactivitats

https://gact.terrassa.cat/activitat/joves-amb-capacitats-diverses-mes-enlla-de-linstitut/

Un cop informades les escoles d’educació secundària a través de correu electrònic, els serveis de
la  comissió  acompanyaran  aquesta  divulgació  d’una  trucada  telefònica  per  assegurar  el
coneixement de l’activitat per part de les escoles i resoldre possibles dubtes.

Tanmateix,  es  posa  de  relleu  per  part  de  Proubarreres  la  necessitat  de  conscienciar  a  les
empreses  sobre  la  obligatorietat  que  tenen  de  contractar  a  persones  amb  reconeixement  de
discapacitat, així com estar informades i ser coneixedores de la seva responsabilitat social. Des
d’Integralia també es comparteix les dificultats que moltes persones amb discapacitat  tenen a
l’hora d’accedir al mercat laboral ordinari. Des de l’Oficina de Capacitats Diverses s’assenyala la
rigidesa amb la que la Generalitat estableix l’EVO laboral i la possibilitat de mobilitat per persones
amb reconeixement SOI, per exemple, a l’hora de poder transitar per diferents experiència laborals
(protegida, ordinària, etc). Les persones assistents a la reunió proposen poder pensar en accions
que, aprofitant els recursos ja existents (ex. Departament Prospecció Servei Orientació) i tenint en
compte de nous, que sensibilitzin i consciencien al teixit empresarial, en particular, i a la societat
civil, en general.
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9. Les necessitats de les persones amb capacitats diverses als esdeveniments culturals: 
Rua carnestoltes; Sant Joan Inclusiu, Festa Major 2022 i 3ª projecció Hora Blava.

 3ª Projecció Hora Blava: https://cinemacatalunya.cat/esdeveniment/hora-blava-encanto/

Es tracta de la projecció de la pel·lícula «Encanto» al Cinema Catalunya , oberta a tothom, també
està adaptada especialment per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) o diversitat
funcional intel·lectual,  entre altres capacitats diverses.  És una iniciativa que ha estat  molt  ben
rebuda per les famílies que hi han assistit. 

 Sant Joan Inclusiu 2022: 
L'Ajuntament, a través de les regidories de Capacitats Diverses, Accessibilitat i Benestar Animal, 
impulsa la campanya #SantJoanInclusiu per promoure una revetlla de Sant Joan més respectuosa
amb el benestar de tothom per 3r any.
Tota la informació i materials: https://www.terrassa.cat/sant-joan-inclusiu

 Rua Carnestoltes: https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2022/06/03/rues-45-
carnestoltes-terrassa-juny-2022/ 

En cada una de les rues es va establir un tram de silenci: dissabte, al carrer de la Unió i diumenge,
al carrer de l’Església.

 Festa Major 2022: https://www.terrassa.cat/es/festamajor
Els 2 serveis de la regidoria treballen plegades en la identificació de les activitats que requereixen 
suports i adaptades. Programa amb informació d'accessibilitat física i d'activitats tranquil·les. 
Castell de focs amb mes llum i menys soroll.

Es fan les següents preguntes:

1.- És accessible la rampa ubicada a la Plaça Nova? Es comprovarà que així sigui.
2.- Davant la impossibilitat de poder evitar determinats aspectes d’aquestes festes, es potenciarà
la sensibilització, la convivència i es comprovarà si hi ha la possibilitat d’avisar (horaris, en quins
espais,...) quan es realitzin activitats, sigui dins la festa que sigui,  que puguin generar aquest
estrès sensorial perquè les persones que ho pateixin puguin evitar-ho.

10. Torn obert de preguntes.

Proubarreres  fa  referència  a la  necessitat  que  l’Ajuntament  faci  prendre consciència  i
sensibilitzi  a totes les àrees i  serveis  sobre els drets  de les persones amb capacitats
diverses i les seves famílies, així com sobre els protocols d’actuació i atenció que han de
seguir.  Es  proposa  passar  fitxes  que  recullin  aquesta  informació  i  es  reclama  poder
comptar amb més personal a l’Oficina de Promoció per a l’accessibilitat per intensificar la
feina que ja es fa des del servei. La regidora comparteix i defensa la importància de la
feina que des del Servei ja fa temps que s’està treballant i que s’ha de continuar fent i
tothom està d’acord en la gran feina que es fa des del servei i  la necessitat de poder
comptar amb més professionals però també les limitacions en el pressupost, que es pot
fer extensiu a qualsevol servei municipal de l’Ajuntament. 

La Coordinadora Capaç trasllada la problemàtica de les EEE públiques (Fàtima i Pi) de
comptar  amb  professionals  de  diferents  disciplines  per  poder  cobrir  les  baixes  dels
docents, provocant que el altres professionals dels centres (logopedes, fisioterapeutes,...)
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assumeixin aquest lloc de treball en detriment dels serveis que ocupen. Actualment, s’està
treballant des de la Regidoria d’Educació per solucionar aquestes mancances.

Així mateix, també s’han traslladat dificultats d’accessibilitat a l’escola Fàtima.

La Fudnació Integralia informa que han creat un grup de voluntaris (15 persones) que
s’ofereixen a participar en aquelles accions que es requereixin. Des de la ONCE, en canvi,
tenen un projecte de voluntariat i sol·liciten voluntaris. S’informa de l’existència del Punt
del  Voluntariat,  servei  municipal  que  s’encarrega  de  posar  en  contacte  a  entitats  i
persones interessades en ser voluntàries. 

https://www.terrassa.cat/puntvoluntariat

11. Tancament reunió.

Recordatori de la propera Comissió d’Accessibilitat: la propera setmana i visita a l’Estadi
Olímpic.

Es tanca la reunió i es recorda la data de la propera reunió plenària: dimarts 15 de 
novembre a les 16:00 h de la tarda (format telemàtica).

Es faciliten els següents materials:
 «Guia  comunicació  inclusiva»  (Format  paper).  Elaborada  per  l’Ajuntament  de

Terrassa. Més informació: https://www.terrassa.cat/guia-de-comunicacio-inclusiva
 «Guia  d’entitats  de  salut  de  Terrassa»  (Format  paper):

https://www.terrassa.cat/documents/12006/51354239/GUIA_ENTITATS_SALUT.pd
f/176dcd3f-276d-44fb-9c06-86f3751f52a6

 «Els drets del  Nil» conte  sobre diversitat  i  inclusió,  editat  per  la Sindicatura de
Greuges  de  Terrassa: https://monterrassa.cat/societat/drets-nil-conte-terrassenc-
diversitat-inclusio-264312/

 Flyers informatius Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció
Eficiència  Energètica  (OFIMAPE.).  Més  informació:
https://www.terrassa.cat/ofimape
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