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Regidoria de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat

Núm. Reunió: 3/2022
Dia:         Dimarts, 15 de novembre del 2022 
Hora:    De 16:00 h a 17:30 h
Lloc:        Telemàtica

Assistents: DONES  PROU  BARRERES  (Dolors  Lozuento),  ESCOLA  CRESPINELL  (Elvira
Ubach), ,PRODIS (Anna Garcia),  ACAPPS (Isabel López), ADEE Espanya (Jordi Prats i Yesica
Expósito), APESOTE (Carmen Sala), ASSOCIACIÓ DAUS  (Natividad Sánchez), ASSOCIACIÓ
LA OKA (Jose Manuel Valero), COORDINADORA CAPAÇ (Anna Vallès), DIRECTORA SERVEIS
DE SALUT I PROMOCIÓ AUTONOMIA (Montserrat Duran), DIRECTOR ÀREA DRETS SOCIALS
(David Garcia)  DISWORK (Julia Arozena), ECOM (Ana Garcia), INSERTA EMPLEO (Alejandro
Granadero i Ester Tórtola), PROU BARRERES i  FAVT (Joan Vila), FOMENT (Miquel Gutierrez)
GOEL-Grup MEFI (Marina Nadal i Elisa Díaz), GM JUNTS PER TERRASSA (Marta Sánchez), GM
PSC  TERRASSA  (Carlos  Lázaro),  ONCE  (Gemma  Badia),  REGIDORA  DE  CAPACITATS
DIVERSES (Mònica Polo),  OFICINA TÈCNICA PROMOCIÓ ACCESSIBILITAT (Paula Sirvent),
OFICINA CAPACITATS DIVERSES (Arantxa Muñoz,  Núria Pérez, Pablo Alegria, Sònia Cuesta i
Eva José), 

S’excusen: LaFACT Fupar, CDIAP Magroc, Integralia Vallès i Salut Mental Terrassa

Suport: Intèrpret de llengua de signes i subtitulació en directe.

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda i aprovació de l’acta anterior.
2. Noves entitats i persones s’incorporen a la Taula de Capacitats Diverses i

Accessibilitat: Integralia Vallès i persones representants acondroplàsia.
3. Presentació de la Guia Capacitats Adquirides.
4. Estudi «Diagnòstic sobre la incidència de la violència masclista en les dones amb

discapacitat de Terrassa»
5. Dia internacional Persones amb Discapacitat 2022.
6. Informació vària:

 Valoració primera Cursa Adaptada a Terrassa: 16/10/2022
 Audiències públiques: 17/11/2022
 Speed-Dating Laboral: 23/11/2022
 Informació cursos organitzats durant el darrer trimestre pels serveis de la 

regidoria i adreçats al personal municipal.
7. Temes accessibilitat. Entre d’altres, celebració dels 10 anys del Pacte Terrassa per

l’Accessibilitat Universal (24 de novembre)
8. Proposta dates reunions any 2023: 21/03/23, 27/06/23 i 14/11/23. En quin format

les volem realitzar?
9. Torn obert de preguntes.
10.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 i aprovació de l’acta anterior.
Mònica Polo, regidora de Capacitats Diverses, dona la benvinguda.
Aprovació sense esmenes de l’acta de la reunió anterior de la Taula Local de Capacitats
Diverses i Accessibilitat (21/06/2022). 
Al portal «Participa Terrassa» es publiquen les convocatòries i les actes d’aquest òrgan
sectorial: https://participa.terrassa.cat/assemblies/taula-cda

2. Noves entitats i persones s’incorporen a la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat:
Integralia Vallès i persones representants acondroplàsia.
Integralia s'excusa per no assistir a la reunió i farà la presentació a la propera Taula (març
2023). Yesica Expósito i Jordi Prats, membres de la junta directiva de l'Associació ADE
(Acondroplàsia, Displàsies Esquelètiques amb nanisme) presenten l'associació que es va
crear fa un parell d'anys. Reivindiquen la dignificació de la seva discapacitat en l'etapa
adulta, lluitant per deixar de ser classificats com persones que fan riure. És una malaltia
minoritària i classificada com pluridiscapacitat, i tenen dificultats en l'àmbit sanitari i laboral
(tenen dificultats per trobar feina per la seva discapacitat).

3. Presentació de la Guia Capacitats Adquirides.
El  14  de  desembre,  al  Casal  Municipal  de  Gent  Gran  Anna  Maurià  a  les  12 h  es
presentarà  la  Guia  de  Discapacitat  Adquirides.  Guia  que  recull  gestions  bàsiques,
informacions, tràmits, teràpies, esport, lleure, habitatge...  elaborada per la Comissió de
discapacitat  Adquirides, formada per l'Ajuntament i  per les entitats de grup d'ajuda de
Benestar Emocional, De bat a bat, Escola universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional
de Terrassa (EUIT), Fundació AVAN, LaFACT Fupar Gent Gran i Teràpia Ocupacional a
domicili  (Marta  Carné).  L’objectiu  d’aquesta  guia  és  constituir  un recull  d'informacions
necessàries per a les persones que adquireixen una discapacitat. S'ha dut a terme amb
l'ajuda de 3 grups de validació, un de familiars de persones amb discapacitat adquirida, un
de persones amb discapacitat adquirida amb poca afectació i un altre grup que pateix de
més afectació. Les guies estan en format paper i digital, en castellà i català i en lectura
fàcil.

4. Estudi «Diagnòstic sobre la incidència de la violència masclista en les dones amb 
discapacitat de Terrassa»
A partir del primer Ple de dones, realitzat l’any 2022, es va demanar la necessitat de fer
un estudi de violències masclistes a dones amb discapacitat de Terrassa. La finalitat de
l'estudi és conèixer l'impacte de la violència masclista en les dones amb discapacitat en
Terrassa.  D'aquest s'encarrega la consultoria MIT. Dins l’estudi es realitzaran unes 22
entrevistes a dones amb diferents discapacitats, edats, origen, etc. que hagin patit o no
qualsevol classe de violència (física, psicològica, econòmica...,) i en  la dinamització de
diferents grups de discussió (Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Grup gestor
econòmic,  Taula  de  violència  masclista,  Comissió  de  dones  i  capacitats,  Grup  de
famílies). A principis de l’any 2023 es farà la presentació de l'estudi.
Carmen Sala d'APESOTE, ha participat en grup de discussió de la Comissió de dones i
discapacitat  i  Júlia  Arozena  de  Diswork  van  aportar  les  seves  experiències  en  la
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participació de diferents grups de discussió, com a representants de la Comissió de dones
amb discapacitat i agents econòmics, respectivament, i donen el seu punt de vista sobre
l'estudi.
L’Oficina de Capacitats Diverses va complementar la informació afegint que costa trobar
dones  que vulguin participar en l'estudi  per la temàtica que és.  La regidora  afegeix la
importància de diagnosticar el problema per poder treballar-lo i agraeix a les entitats donar
la seva opinió.

5. Dia internacional Persones amb Discapacitat 2022.
Es farà el 3 de desembre al matí (10.30 h a 13.30 h, al Raval de Montserrat. Ens adherim
a la campanya de Nadal  de l'Ajuntament.  Es faran diferents tallers,  i  comptarem amb
voluntaris per dur a terme l'acte. Hi hauran 5 activitats:

 Recorregut de persones amb cegues, dut a terme per l'ONCE.
 Targetes de Nadal amb pictogrames, dut a terme per Associació Daus
 Llengua de signes, dut a terme per APESOTE.
 Estrelles de Nadal, dut a terme per Afecto Mariposa.
 Ball inclusiu en cadira, dut a terme per Benestar Emocional i Grup Mefi
 Cantada de Nadal inclusiva, dut a terme per Cant Coral Terrassa, Prodis, LaFACT

Fupar, i possiblement, alguna entitat més.
 Parlaments i lectura del manifest (12 h).
 Participem amb l'Associació de comerciants del centre en la cerca del cagó, on dos

dels caganers seran amb discapacitat
Després de fer un mínim de 3 activitats, els participants s'enduran un obsequi.

6. Informació vària:
 Valoració primera Cursa Adaptada a Terrassa: 16/10/2022

A  l'agost  de  l'any  passat,  Noemí  Font,  mare  d'una  filla  amb  espina  bífida,
organitza  a  Barcelona  la  primera  cursa  per  a  nens  i  nenes  amb  dificultats
motrius.  Arran  d'això,  Terrassa  es  va  sumar  a  la  iniciativa.
El 16 d'octubre es va organitzar a Terrassa, en el Raval de Montserrat. José
Antonio Marí va ser el padrí de la cursa. Es va comptar amb voluntaris de la
Fundació  Integralia. La valoració és molt positiva: va ser molt gratificant veure
als infants gaudint d'una cursa i de l'esport. La cursa consistia a recórrer una
distància que determinaven les famílies (10 o 30 metres) i amb el suport que
necessitessin (cadires, crosses, acompanyant, etc.). 

 Audiències públiques: 17/11/2022
Des del  servei  s'ha enviat  la  informació  sobre  els diferents mecanismes per
participar de manera activa. Al llarg de la mateixa audiència també es podran
fer preguntes en directe. 
L'enllaç de la plataforma participa és: https://participa.terrassa.cat/processes/ap-
drets-socials-2022

 Speed-Dating Laboral: 23/11/2022
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Miqui Gutiérrez de Foment de Terrassa, membre de la Comissió d’Integració
Sociolaboral  on  formen  part  diferents  entitats  informa  sobre  l’organització
aquesta jornada que es volia fer abans de la pandèmia, però aquesta ho va
aturar tot.
Es farà el 23 de novembre al Centre Cívic Montserrat Roig, serà una jornada
d’orientació laboral  amb persones amb discapacitat  que estan en recerca de
feina.  S’ha  convidat  a  4  centres  especials  de  treball,  col·laboradors  de  la
comissió que seran els responsables de realitzar les entrevistes de feina. Les
entitats  orientadores  presenten  candidats  amb  els  perfils  requerits  per les
empreses per tal de convocar-los a aquesta jornada. La finalitat és que puguin
practicar les entrevistes de feina per tal que puguin superar-les en un futur i que
els CET puguin elaborar una borsa de treball per futures incorporacions.
Serà el 23 de novembre en el Centre Cívic Montserrat Roig. Es tracta d’una
acció que es vol fer anualment. Per la seva difusió es farà nota de premsa i es
publicarà la informació a les xarxes socials compartint l’experiència.

 Informació cursos organitzats durant el darrer trimestre pels serveis de la 
regidoria i adreçats al personal municipal.
Aquest mes de novembre hem dut a terme una formació a personal municipal
d'atenció ciutadana, Joventut, Qualitat Democràtica, Polítiques de Gènere, etc.
sobre  com atendre  a  les  persones  amb sordesa  (signants  o  oralistes).  Han
participat entre 30-35 persones de diferents serveis. APESOTE ha participat i
enriquit la formació aportant la seva experiència. La durada d’aquesta formació
ha estat de 5 hores  (10 h en total, en dos grups). La valoració per part de les
persones que han assistit ha estat molt positiva. 

Accessibilitat organitza anualment,  gràcies a la subvenció Contracte-Programa
(Generalitat),  formació  adreçada  a  tècnics  municipals:  «Posa't  al  meu  lloc»,
impartida per la Fundació ECOM. La formació consta d’una part  teòrica, per
distingir els diferents tipus de discapacitat i, una segona part, més pràctica de
com anar pel nostre espai públic i edificacions sent una usuària de cadira de
rodes per tal de posar-se a la seva pell. És una formació que fan els tècnics
perquè  molts  d'ells  dissenyen  l'espai  públic  o  participen  de  la  ubicació  de
terrasses, de l'escocell dels arbres i dels ressalts que puguin deixar els rebaixos
de voreres, i és important que ho puguin veure prèviament. Han estat 10 hores
repartides en dos grups i han participat unes 30 persones.

7. Temes accessibilitat. Entre d’altres, celebració dels 10 anys del Pacte Terrassa per
l’Accessibilitat Universal (24 de novembre).

 El Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal, fa 10 anys i  es celebrarà el  24 de
novembre a les 19 h, a l'Auditori  Goel. Aquest pacte ens ajuda a anar afrontant
diferents reptes d'accessibilitat de la nostra ciutat (accions, actes, etc.). Sota aquest
pacte tenim la Comissió d'Accessibilitat que forma part de la Taula, on les entitats
que  hi  formen  part  ens  ajuden  a  validar,  millorar  i  implementar  mesures
d'accessibilitat a la nostra ciutat. Esteu tots convidats i convidades, és un dia de
celebració pels deu anys i, de reivindicació de la feina que ens queda per fer, que
no és poca, per tal que tots tinguin les mateixes oportunitats i autonomia que la
resta. Demanem confirmació, assistència pel si es necessita suport d'accessibilitat.
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 Pla de Museus: el 16 de novembre es farà una activitat en la que es vol identificar
les  accessibilitats que necessiten les persones amb diferents discapacitats.  Així
que la gent que hi participa explicaran tot allò que necessiten.

 El 21 de novembre Joaquima de Vedruna, Associació Daus i Heura aniran al Parc
Vallès  a  penjar  pictogrames a  les  botigues  i  restauracions  per  millora  la  seva
accessibilitat  cognitiva.  I  la  restauració  que  vulgui,  implementarà  cartes  amb
pictogrames. Es vol fer arreu de la ciutat de Terrassa, per tant, si alguna associació
o entitat es vol sumar amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat cognitiva a la ciutat,
podem fer una distribució geogràfica perquè cascun tingui a prop la seva seu. 

 1 de desembre, d'11.30 h a 13.30 h, es farà una nova edició de la Maphaton que es
tracta d’una campanya de sensibilització vers els estudiants de la UPC de Terrassa
que  volen  participar.  Aquest  any,  a  diferència de  l’anterior,  que  es  va  fer  un
recorregut pels carrers per identificar aspectes a millorar en relació a l’accessibilitat
amb persones usuàries  de cadira de rodes i persones amb ceguesa,  es farà a
l'interior de l'escola d'òptica i d'optometria amb la Coordinadora Capaç que aportarà
una  perspectiva  des  de l'accessibilitat  física,  visual  i  cognitiva.

•  Es  preveu  es  convoqui   una  subvenció  europea  per  millorar  els  edificis
residencials de persones grans o amb discapacitat.  El termini de presentació a la
convocatòria serà  molt curt. Donarà suport a la rehabilitació d’un parell d'edificis
que consideren  ho  necessiten.  Podrà ajudar  en petites  reformes que milloraran
l'accessibilitat. Es tramitarà des d'habitatge Terrassa.

8. Proposta dates reunions any 2023: 21/03/23, 27/06/23 i 14/11/23. En quin format les 
volem realitzar?
Proposen que ens informin en quin format es vol fer, si telemàtic o presencial. Ens ho 
podeu fer arribar per correu electrònic a oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat.

Carmen Sala, d’APESOTE, aporta que prefereix fer les reunions presencials sempre que 
sigui possible. A l’espera de les respostes de les entitats es preveu que s’adoptarà un 
format mixt. 

9. Torn obert de preguntes.
Isabel López, d’ACAPPS, valora dificultats a l’hora de seguir la reunió ja que considera es 
parla massa depresa. Recordem que enviarem l'acta amb tota la informació.

La Coordinadora Capaç, demana quines són les persones que hi participaran en l'Speed-
Dating. S’aclareix que es tracten de persones usuàries dels diferents serveis d’integració
sociolaboral  que formen part  de la  Comissió  d'Inserció  Sociolaboral.  La Coordinadora
Capaç demana participar en la comissió d'Integració Sociolaboral,  perquè els hi arriba
famílies que busquen cerca de feina. El circuit que han de seguir es posar en contacte
aquestes famílies amb l’Oficina de Capacitat Diverses  per tal de vincular-los en algun
servei d'integració sociolaboral i rebre aquest acompanyament. Igualment, se’ls convida a
formar  part  de  la  comissió,  diferenciant  el  rol  que  poden  tenir  en  aquesta  comissió
respecte a la resta d’entitats.
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Isabel  López  d’ACAPPS  pregunta  si  hi  participen  serveis  d’integració  sociolaboral
d’entitats de diferents discapacitats i vol saber si hi ha alguna entitat de persones sordes.
S’explica  que,  justament,  el  Servei  d’Integració  Sociolaboral  d’ACAPPS,  té  signat  un
conveni amb l’Ajuntament de Terrassa (Servei d’Ocupació) per emmarcar la col·laboració
dels 2 ens i properament s’incorporaran a la Comissió d’Integració Sociolaboral.

ACAPPS,  pregunta  si  a  la  formació  dels  tècnics  municipals  per  l'atenció  a  persones
sordes hi formava part altres entitats i si es té en compte les persones sordes oralistes.
S’aclareix que sí que es tenen en compte i es proporcionen pautes per a la seva atenció.
També es donen a conèixer tots els suports que es poden facilitar per l'atenció de les
persones sordes i  informem de la compra que es va fer de bucles de taula que estan
col·locats a totes les atencions ciutadanes, centre cívics... A plaça Didó hi ha un instal·lat,
fix.  Des de l’Oficina de Capacitats Diverses es proposa que de cara a la setmana de
l'audició,  ens reunim i  mirem que es pot  fer  per donar visibilitat  a la seva necessitat,
persones oralistes.

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

 La Fundació Integralia realitzarà la seva presentació a la pròxima reunió, així com
la Asociación Inserta Empleo Inserta de l'Once.

 Caldrà que les entitats informin a l’Oficina de Capacitats Diverses de en quin format
es volen fer les reunions al 2023.
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