
 

 
 

1 

Taula Local de Capacitats Diverses  
 

 

 
Àrea de Drets Socials 

 

Regidoria de Capacitats Diverses  

 
 
 
Núm. Reunió:  1/2021 
Dia:            Dilluns, 25 de gener de 2021  
Hora:           De 16’00 h a 17’30 h 
Lloc:            En línia (Plataforma Teams) 
 
 
 
Assistents:   Elvira Ubach ( ESCOLA CRESPINELL), Lydia González (FUNDACIÓ 
GÖEL),  Cristina Pozo i Mishel Ramos (CENTRE LLEURE TU TRIES), Laura Navarro 
(DISWORK), Miquel Gutiérrez (SERVEI OCUPACIÓ), Dolors Videra i Anna Garcia 
(PRODIS), Montserrat Lao i Marta Puig (FUPAR),  Anna García (ECOM), Joan Vila i 
Jose Luis Cañadas (PROU BARRERES i FAVT), Jully Piedad i Montse Garcia (PROU 
BARRERES), Carmen Sala (APESOTE), Ester Basart (SERVEI POLÍTIQUES DE 
GÈNERE), Mª Carme Rosique (ASSOCIACIÓ LA OKA), Miriam Roca (Club Esportiu 
Horitzó), Laura Munjé (SERVEI LLEURE i JOVENTUT), Mª Assumpció Tobella (SALUT 
MENTAL TERRASSA), Carles Godall i Gemma Paüls (COORDINADORA CAPAÇ), 
Montse Cerezo (CDIAP MAGROC), Vanesa Breviati (EAP TERRASSA), Meritxell 
Lluís/Marta Sánchez (GM JUNTS PER TERRASSA), Pilar Sierra (GM ESQUERRA 
REPUBLICANA),  Oriol Rivera (GM PSC),  David Garcia (Cap Àrea Drets Socials), 
Immaculada Muñoz (SERVEI QUALITAT DEMOCRÀTICA) Mònica Polo (REGIDORA 
CAPACITATS DIVERSES), Paula Sirvent (OFICINA TÈCNICA PROMOCIÓ 
ACCESSIBIITAT), Núria Pérez, Pablo Alegria, Eva Garcia, Anna Comellas i Sonia 
Cuesta (OFICINA CAPACITATS DIVERSES) 
 
Suport: Intèrpret de llengua de signes 
 
S’excusen:  RESIDÈNCIA/CD LA PINEDA, ONCE i GLOBUS 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Benvinguda a càrrec de la Regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat.  
2. Recollida d’esmenes (si s’escau) i aprovació de l’acta anterior (Novembre 2019).  
3. Presentació per part del Servei de Qualitat Democràtica de les diferents entre 

Taula/Consell. 
4. Resum aspectes més importants esdevinguts durant el període de pandèmia i 

crisis sanitària.  
5. Informació treball realitzat des de les diferents comissions vinculades a la Taula 

capacitats Diverses i Accessibilitat. 
6. Proposta calendari de reunions plenàries de la Taula de Capacitats Diverses i 

Accessibilitat (23/03/2021; 29/06/2021 i   16/11/2021) 
7. Torn obert de paraules.  
8. Tancament reunió: Resum reunió i recull dels acords. 
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ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA REUNIÓ  
 
1. Benvinguda a càrrec de la Regidora de Capacitats  Diverses i Accessibilitat.  
Mònica Polo, regidora de Capacitats Diverses, dona la benvinguda i convida als 
assistents a que es presentin 
 
2. Recollida d’esmenes (si s’escau) i aprovació de l’acta anterior (Novembre 2019).  
Aprovació sense esmenes de l’acta de la reunió anterior de la Taula Local de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat del 18 de  novembre de 2019.  
 
3. Presentació per part del Servei de Qualitat Demo cràtica de les diferents entre 
Taula/Consell. 
En la darrera reunió de la Taula de Capacitats Diverses va quedar pendent una 
explicació de les diferències principals entre Taula i Consell, per poder valorar la 
conveniència de passar a ser un Consell. 
Immaculada Muñoz, del Servei de Qualitat Democràtica, exposa les principals 
diferències entre Taula i Consell. La diferència principal és que el Consell té un marc 
normatiu específic regulat pel Reglament de Participació ciutadana . 

• Un Consell l'ha de crear, regular i anul·lar el Ple Municipal 
• Cada Consell ha de tenir un reglament propi molt definit 

• Els membres d'un consell s'han d'aprovar per decret d'alcaldia. 

• Els Consells acostumen a anar més vinculats a àmbits temàtics 
 
Ella creu que, si la Taula de Capacitats Diverses actualment ja compleix els seus 
objectius de participació, el format Taula és una bona eina perquè és més àgil. 
La setmana que ve es procedirà a la votació per si es vol fer el canvi de Taula a Consell 
(via correu electrònic). Cada entitat tindrà un vot. 
 
4. Resum aspectes més importants esdevinguts durant  el període de pandèmia i 
crisis sanitària.  
L'Oficina de Capacitats Diverses exposa les diferents actuacions que s'han dut a terme 
durant el període de pandèmia: 

• Trucades de seguiment: entre el 20 d'abril al 29 de maig es van fer més de 1000 
trucades a persones amb capacitats diverses per identificar necessitats (accés a 
la informació, respirs, rehabilitació, atenció social,...) 

• Divulgació i sensibilització: Recull de recursos inclusius i accessibles, edició del 
vídeo "El certificat de discapacitat i les seves prestacions", adaptació  a lectura 
fàcil dels comunicats oficials diaris sobre l’evolució de la crisi del coronavirus, 
campanya "Per un Sant Joan Inclusiu", Concurs per dissenyar la imatge Dia del 
Internacional de les persones amb Discapacitat... 

• Servei de respir: De l’1 de juny al 26 de juny es van atendre a 20 famílies, 
2hores/setmana cadascuna. 
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• Mascaretes adaptades: Repartiment de 400 mascaretes adaptades elaborades 
gràcies a la xarxa Mascaretes Solidàries: mascaretes adaptades per facilitar la 
comunicació amb les persones sordes i amb els infants TEA, entre d’altres.  

• L’Ajuntament, a través de l’Oficina de Capacitats Diverses i l’Àrea d’Estructura 
Territorial, ha cedit espais en equipaments municipals a les entitats perquè 
puguin fer activitats adreçades a persones amb capacitats diverses 

• El servei de transport adaptat de TMESA dona servei a 6 usuaris de l’Esplai 
Globus perquè puguin assistir al casal d’estiu 

• Servei de fisioteràpia a domicili: Durant els mesos de novembre, desembre i 
gener es van atendre 60 persones, principalment a infants i joves fins a 21 anys i 
famílies amb dificultats econòmiques. Es finança gràcies a una aportació 
econòmica del  Servei d'Estructura Territorial Municipal  

• Reunió telemàtica de la Comissió d'Accessibilitat 
• Atencions i accions en línia: comissions de treball, xerrades, accessibilitat 

cognitiva, formacions, commemoracions... (adaptació de l'activitat de l'oficina al 
format telemàtic) 

• Altres accions municipals: provisió d'EPIs i  neteja als centres residencials i altres 
recursos adreçats a les persones amb discapacitat, exempció al pagament de la 
zona blava durant el confinament... 

 
 
5. Informació treball realitzat des de les diferent s comissions vinculades a la Taula 
capacitats Diverses i Accessibilitat. 
 

• COMISSIÓ DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. 
Dolors Videra, representant de Prodis,  fa una exposició de les diferents accions 
telemàtiques que s'han fet aquest any per aquesta commemoració: 

o Xerrada "Passejos fàcils per la natura", accessible cognitivament i amb 
intèrpret de llengua de signes 

o Concurs de dibuix per la imatge del cartell 
o Cursa on-line, amb molta participació i valoració molt positiva. 
o Acte institucional: manifest en format vídeo, monòleg Jordi Dueso, ... 

 

• COMISSIÓ SORTIDES ESCOLARS. Carles Godall, representant de la 
Coordinadora Capaç, exposa que l'objectiu d'aquesta comissió és fer seguiment 
del pas dels alumnes de les escoles d'educació especial al món d'adults i detectar 
necessitats, gestionar incidències, donar informació i assessorament a les 
famílies. Es farà una sessió informativa telemàtica el proper 27/1. 

 

• COMISSIÓ INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL. Montserrat Lao, representant de 
Fupar, exposa que aquest any es farà una sessió informativa per a les famílies i 
joves amb capacitats diverses en el marc de la Fira Terrassa TriaFutur, que 
organitza el Servei municipal d'Educació i que es farà el proper mes de març. 
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6. Proposta calendari de reunions plenàries de la T aula de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat  
Es proposa el següent calendari de reunions plenàries de la Taula de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat 2021:  

• 23 de març de 2021 

• 29 de juny de 2021 
• 16 de novembre de 2021 

 
 
7. Torn obert de paraules.  
 
⇒ FUPAR (Marta Puig). Exposa que des de diferents comissions de treball de la taula 

s'ha posat de manifest que la targeta "Cuida'm" del Departament de Salut té 
diferents aspectes susceptibles de millora: 

• Molts professionals i moltes famílies no la coneixen 
• Tramitació llarga i dificultosa 
• Caldria fer-la extensible a més col·lectius d'usuaris  i àmbits d'actuació: 

� Usuaris: podria ser molt útil per un ventall més ampli de població 
(persones amb discapacitats poc visibles com la discapacitat 
intel·lectual lleu, sordesa, salut mental, patologia dual,...) 

� Àmbits d'actuació: es podria utilitzar no només en el camp sanitari, 
sinó en altres serveis públics (Policia Municipal i Mossos 
d'Esquadra, Oficines d'atenció ciutadana,...) 
 

Pablo (oficina de Capacitats Diverses exposa que es van començar a fer xerrades 
a ambulatoris per fer-ne difusió i que va restar pendent fer-ne a alguns centres. 

 
⇒ PROU BARRERES (Joan Vila). Demana informació i actuació en dos punts: 

• Tenir informació sobre l'accessibilitat a nivell físic de les escoles i instituts 
de Terrassa. L'accessibilitat és necessària per fer possible la inclusió. 

• Problemes d'accessibilitat del pavelló de Can Jofresa. A finals d'any s'ha 
adequat el camí que facilita l'accés a persones amb mobilitat reduïda, però 
hi ha un projecte global que caldria activar. Hi ha un noi de 12 anys que ha 
fet una denúncia perquè es veu discriminat per aquest tema. Mònica Polo 
diu que convocarà reunió amb el Servei d'Esports  per tractar aquest tema. 
Paula Sirvent (Oficina Promoció accessibilitat comenta que el projecte està 
redactat però a l'espera de dotació pressupostària, desconeix si té 
l'aprovació) 

 
⇒ COORDINADORA CAPAÇ (Carles Godall). Posa en manifest diferents dificultats: 

• Alumnes d'escoles d'educació especial no disposen de dispositius 
informàtics que la situació actual requereix. L'escola Heura va passar un 
llistat d'alumnes sense mitjans digitals, que no tenien criteris per rebre ajut 
per part d'Educació. Pregunta si hi hauria algun mitjà per part de 
l'Ajuntament  per garantir l'accés a dispositius informàtics per als alumnes 
amb capacitats diverses. 



 

 
 

5 

Taula Local de Capacitats Diverses  
 

 

 
Àrea de Drets Socials 

 

Regidoria de Capacitats Diverses  

• La pandèmia ha posat de manifest la necessitat de diferents serveis , com 
el  de fisioteràpia i respir. Caldria una resposta no puntual, sinó al llarg del 
temps. Mònica Polo comenta que aquesta és la voluntat, però caldria una 
dotació de recursos econòmics i l'Ajuntament està treballant en aquesta 
línia per a buscar solucions. 

• Transport escolar adaptat: És insuficient i cal un nou model en l'àmbit de 
ciutat. 

 
⇒ C.LL. TU TRIES (Cristina Pozo). Volen fer una estada de respir de cap de setmana, 

però es troben que amb el confinament municipal no poden sortir de Terrassa. 
Demanen si es poden acollir a una excepció pel fet de ser considerats un servei 
essencial. Mònica Polo els demana que li enviïn la informació per correu electrònic 
per poder fer la consulta a Protecció Civil. A data 1/2/20 no hi ha resposta per part 
de Protecció Civil. 

 
⇒ PILAR SIERRA (ERC). Es presenta com a mare d'un nen de 12 anys amb 

pluridiscapacitat (sordceguesa, problemes de conducta...) amb moltes necessitats.  
Ella és infermera i psicòloga i s'ofereix per poder col·laborar. 

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

Com a acords principals: 

• Enviarem acta, que es publicarà a la plataforma Participa Terrassa 

• Votació transformació de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat en consell  
sectorial, que gestionarem des de l'Oficina. Cada entitat tindrà un vot. 

• Propera reunió: dimarts, 23 de març 

  

 

 

 


