
Taula Local de Capacitats Diverses

Àrea de Drets Socials Regidoria de Capacitats Diverses 

Núm. Reunió: 2/2021
Dia:          Dilluns, 6 d'abril 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),  Laura  Navarro  (DISWORK),  Miquel  Gutiérrez  (SERVEI  OCUPACIÓ),  Anna
Garcia (PRODIS), Montserrat Lao i Víctor Paredes (FUPAR), Pilar Fernández (HEURA),
Anna García (ECOM),  Josep Oriol Capella i Francisco Aguilar (ONCE),  Carmen Sala
(APESOTE),  Ester  Basart  (SERVEI  POLÍTIQUES DE GÈNERE),  Miriam Roca (Club
Esportiu Horitzó), Laura Munjé (SERVEI JOVENTUT), Carles Godall (COORDINADORA
CAPAÇ),  Montse  Cerezo  i  Maite  Basañez  (CDIAP  MAGROC),  Natividad  Sánchez  i
Sandra (DAUS), Juan Diego Motato (GLOBUS),  Vanesa Breviati i Albert Ortega (EAP
TERRASSA),  Meritxell  Lluís (GM JUNTS PER TERRASSA),  Oriol  Rivera (GM PSC),
Manuel  Garcia Aragón (SERVEI QUALITAT DEMOCRÀTICA),  Ester Basart  (SERVEI
POLÍTIQUES  DE  GÈNERE),  Anna  Llongueras  (SERVEI  EDUCACIÓ),  David  Garcia
(Cap Àrea Drets Socials), Mònica Polo (REGIDORA CAPACITATS DIVERSES), Paula
Sirvent (OFICINA TÈCNICA PROMOCIÓ ACCESSIBIITAT), Núria Pérez, Pablo Alegria,
Eva Garcia Peguero,  Eva Garcia Herrada,  Anna Comellas i  Sonia Cuesta (OFICINA
CAPACITATS DIVERSES)

Suport: Intèrpret de llengua de signes

S’excusen: TU TRIES, GM ERC, LA PINEDA, LA OKA

ORDRE DEL DIA

1- Aprovació acta anterior. 
2- Presentació entitats i persones que s'han incorporat a la Taula de Capacitats Diverses
i Accessibilitat a finals del 2019 i al llarg del 2020
3- Resultats proposta transformació Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat en consell
sectorial. 
4- Campanyes, projectes i accions desenvolupades durant el 1r semestre de l'any: 

 Formacions: "Redacció de textos en lectura fàcil" (2 edicions: març i juny). 
 Cicle de xerrades 2021: 
◦ 27  gener:  “A  quins  recursos  pot  accedir  el  meu fill/a  quan  acaba  l'escola

d'educació especial?”.
◦ 24 març: “Xerrada més enllà de l’institut” (Dins la Fira Terrassa Tria Futur).
◦ Abril: Recursos de lleure infants estiu, inclusiu i específic. - Maig: Museu de

Terrassa. 
 Campanyes:
◦ Pictogrames autobusos.
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◦ Sant Joan Inclusiu.
◦ Campanya de civisme pel bon ús reserves aparcament.
◦ Preparació del DIPD 2021: nova cursa virtual, concurs de cartells, ....

 Altres: 
◦ Adquisició i instal·lació 15 bucles magnètics en diferents espais de la ciutat.
◦ Nou servei WhatsApp en Lectura Fàcil. 
◦ Link d'accés directe d'aquestes notícies a l'inici del web municipal.
◦ Fira Modernista 2021.
◦ Projecte Itinerari Únic. 

5- Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i
interès social, dins del terme municipal de Terrassa, 2021. 
6- Proposta per una taula més pro-activa. 
7-Torn obert de paraules. 
8-Tancament reunió: Resum reunió, recull dels acords i recordar data propera reunió. 

ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA REUNIÓ 

Mònica  Polo,  regidora  de  Capacitats  Diverses,  dona  la  benvinguda  i  convida  als
assistents a que es presentin

1. Aprovació acta anterior. 
Aprovació sense esmenes de l’acta de la reunió anterior de la Taula Local de Capacitats
Diverses i Accessibilitat del 25 de  gener de 2020. 

2. Presentació entitats i persones que s'han incorporat a la Taula de Capacitats
Diverses i Accessibilitat a finals del 2019 i al llarg del 2020
Es presenta DAUS, i a la propera reunió es presentaran les altres entitats/persones que
avui no han pogut estar presents.

3. Resultats proposta transformació Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat en
consell sectorial 
A la votació hi van participar 12 entitats amb 3 vots a favor de transformar-nos com a
Consell  Sectorial,  i  9  vots a favor  de seguir  funcionant  com a Taula.  Així,  seguirem
funcionant com a Taula, tot i que més endavant es pot tornar a valorar

4. Campanyes, projectes i accions desenvolupades durant el 1r semestre de l'any: 

 Formacions: "Redacció de textos en lectura fàcil" (2 edicions: març i juny). En
l’edició del març van participar 20 persones (Ajuntament de Terrassa i Consorci
Sanitari de Terrassa) amb una valoració molt positiva. De cara el mes de maig-
juny s’ha obert una nova convocatòria. Encara hi ha alguna plaça per poder-se
inscriure.

 Cicle de xerrades 2021: 
◦ 27  gener:  “A  quins  recursos  pot  accedir  el  meu fill/a  quan  acaba  l'escola

d'educació especial?”. Es tracta d’una sessió informativa organitzada per la
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Comissió de Sortides Escolars orientada a famílies amb fills que aquest curs
finalitzen la seva escolarització. Aquest any s’ha hagut de fer en format en
línia. 

◦ 24 març: “Xerrada més enllà de l’institut” (Dins la Fira Terrassa Tria Futur).  Es
tracta  d’una  sessió  informativa  organitzada  per  la  Comissió  d’Integració
Sociolaboral  orientada  a  alumnes  amb  capacitats  diverses  de  l’escola
ordinària  que  finalitzen  l’escolarització.  Va  ser  en  línia  i  gravada,  i  s’està
editant per poder-la publicar amb subtítols i amb llengua de signes.

◦ Abril: “Recursos de lleure infants estiu, inclusiu i específic“. S’està preparant
aquesta  xerrada,  conjuntament  amb  el  servei  de  Joventut,  on  es  volen
exposar els recursos per infants i  joves amb capacitats diverses de cara a
l’estiu: esplais inclusius i esplais específics. 

◦ Maig: “Museus de Terrassa“. Aquesta xerrada es farà el 12 de maig, aprofitant
que és el Dia Internacional dels Museus.  Serà accessible cognitivament. Un
grup  de  persones de  Fupar,  Crespinell  i  de títol  individual,  han avaluat  el
simulacre d’aquesta xerrada,  i  a partir  de les seves propostes es farà una
xerrada fàcil d’entendre.

 Campanyes:
◦ Pictogrames autobusos. L’objectiu és ajudar a les persones amb discapacitat

cognitiva  a  guanyar  autonomia:  fer  tires  amb  pictogrames  que  ajudin  a
entendre el funcionament. Es treballa amb Capacitats Diverses, Accessibilitat,
Mobilitat i TMESA.

◦ Sant Joan Inclusiu. S’està treballant conjuntament amb l’Oficina de Promoció
d’Accessibilitat. L’any passat es va fer una primera campanya, i aquest any es
pretén fer-la créixer.  Tenint  en compte l’impacte  del  soroll  dels petards en
moltes persones i animals, es vol potenciar l’ús de petards de llum. Aquest
any un fotògraf professional farà el disseny de dos cartells: un enfocat a les
persones i un altre als animals. Els protagonistes seran de Terrassa (escollits
mitjançant una crida popular) i en llocs emblemàtics de la ciutat. La campanya
es basarà en cartells, vídeos en xarxes socials i OPIs.

◦ Campanya de civisme pel bon ús de targetes i reserves aparcament. S’estan
valorant diferents tipus d’accions: vídeos, cartells...

◦ Preparació del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2021
▪ Nova cursa virtual (aquest any passant per diferents entitats d’Espanya). Si

es pot fer una part presencial, també es farà.
▪ Concurs de cartells per la Festa Major
▪ Manifest en línia (vídeo)

 Altres: 
◦ Adquisició i instal·lació 15 bucles magnètics en diferents espais de la ciutat,

segons les necessitats detectades en persones sordes oïdores:
▪ Espais culturals i turístics: Casa Alegre de Sagrera,Casa Soler i Palet, Seu

d'Ègara, Castell Cartoixa de Vallparadís, Masia Freixa.
▪ Oficines d'Atenció Ciutadana: OAC2, OAC4, OAC5, OAC6.  L'OAC de la

plaça Didó ja disposava anteriorment d'un bucle magnètic de taula.
▪ Altres  oficines  municipal  d'atenció  personalitzada:  Oficina  d'atenció

ciutadana de l'àrea de Territori  i  Sostenibilitat,  Oficina d’Habitatge, OAC
Glòries, Edifici Els Telers

◦ Nou servei WhatsApp en Lectura Fàcil. Aquest servei neix fruit de la demanda
de  les  entitats  de  facilitar  l’accés  a  les  notícies  municipals  publicades  en
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lectura fàcil, via mòbil. Per tal de rebre aquestes notícies via WhatsApp cal
que  la  persona  interessada  ompli  un  petit  formulari,  i  se  la  donarà  d’alta.
Aquestes notícies ara també tenen un enllaç d'accés directe a l'inici del web
municipal. Es publicaran una o dues notícies a la setmana.

◦ Fira Modernista 2021. Aquest any es vol fer presencial però en petit format i
amb mesures de seguretat. S’oferirà un  nou itinerari turístic guiat accessible
cognitivament, per a un públic adult. I es repetirà l’activitat per a infants TEA
que es va fer l’any 2021 (La Teranyina). També s’oferiran visites amb llengua
de signes i  amb auriculars/bucle magnètic.  També s’ha fet  una formació a
l’Escola d’Art i Disseny per tal que puguin portar a cap el seu projecte d’un
artefacte accessible.

◦ Projecte Itinerari  Únic.  Es va fer la presentació pública abans de Setmana
Santa. Es un projecte innovador, que es comença fent un prova pilot en tres
instituts. Es tracta d’agrupar totes les formacions relacionades amb diversitats
i discriminacions i  s’estructuren amb 7 tallers, per tal de garantir que s’hagi
rebut una formació coherent. Intervenen diferents serveis municipals. 

5.  Subvencions destinades al  foment  de projectes,  activitats  i  serveis  d'utilitat
pública i interès social, dins del terme municipal de Terrassa, 2021 
S’han presentat 19 entitats i 31 projectes, amb la mateixa dotació econòmica (28.425€).
S’han  presentat  4  entitats  noves.  De  la  Línia  d’Accessibilitat  no  hi  ha  hagut  cap
sol·licitud. 
Ja s’han fet les valoracions i aviat hi haurà la publicació dels atorgaments. 

6. Proposta per una taula més pro-activa.
La regidora proposa la possibilitat de fer taules amb un format més participatiu, on les
entitats també puguin explicar el què fan. Diferents entitats fan una valoració positiva del
format actual i valoren necessària la informació del que s'està fent des de l'oficina.  Els
interessa  tenir  informació  de  les  diferents  accions  que  anem  realitzant  des  de
l’Ajuntament, tot i que es pot destinar un breu espai per entitats. És una proposta per
anar valorant.

7. Torn obert de paraules.

 Goel fa una valoració molt positiva de la informació exhaustiva que s’ha fet avui
sobre les diferents accions que s’estan fent

 CDIAP Magroc fa la proposta de poder tenir un banc de recursos de la ciutat
perquè  es  troben que moltes  famílies  donen materials  al  CDIAP,  i  ells  tenen
problemes per guardar. 
La Mònica Polo comenta que hi ha el Banc d’ajudes tècniques de la ciutat , que
es  gestiona  des  del  CST.  Ara  s’està  intentant  plantejar  una  reestructuració
d’aquest servei, ubicant-ho en un espai més gran. Es pot accedir via treballador
social o servei sanitari. Ara per ara només disposen de materials per persones
adultes, i es podria complementar amb la proposta de Magroc. 
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Daus pregunta si s’hi pot accedir des d’una entitat per fer un ús puntual d’algun
d’aquests recursos. Es comenta que fins ara no s’ha donat el cas, però que es
tindrà en compte en aquest nou protocol que es vol fer.

 L’Oficina de Capacitats Diverses  comenta que fem bàsicament teletreball, però
que  es  pot  contactar  amb  nosaltres  via  correu,  via  telèfon  i  ara  també  via
WhatsApp (646 387 691)

8. Tancament reunió: Resum reunió i recull dels acords.
 

La Mònica Polo dona les gràcies al treball de tots, i recorda que poden contactar amb
nosaltres sempre que ho vegin convenient.

Es poden fer  propostes  per  l’ordre  del  dia  de la  propera  reunió.  Les entitats  poden
presentar els seus projectes, fent la Taula més participativa.

Es comenta que si es pot fer presencial es faria a l’Edifici de Glòries. Diferents entitats
manifesten que els és més pràctic fer-les en línia. 

Propera reunió: dimarts, 29 de juny a les 16h
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