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Taula Local de Capacitats Diverses  
 

 

 
Àrea de Drets Socials 

 

Regidoria de Capacitats Diverses  

 
Núm. Reunió:  3/2019 
Dia:            Dimarts, 12 de novembre de 2019 
Hora:           De 16’00 h a 17’30 h 
Lloc:            Edifici Glòries 

Carretera de Montcada, 596,  
                   Aula Polivalent (Primer pis) 
 
Assistents:   Elvira Ubach ( ESCOLA CRESPINELL), Jordi Torrents i Elisa Díaz 
(FUNDACIÓ GÖEL),  Anna llongueras (SERVEI D’EDUCACIÓ-ESCOLES MUNICIPALS 
EE), Cristina Pozo i Mishel Ramos (CENTRE LLEURE TU TRIES), Laura Navarro 
(DISWORK), Montserrat Vila i Isabel Sáez (APUP LA PINEDA), Marisa Carreño 
(SERVEI OCUPACIÓ), Dolors Videra (PRODIS), Montserrat Lao (FUPAR),  Ana García 
(ECOM), Joan Vila (PROU BARRERES i FAVT), Carmen Sala (APESOTE), Ester Basart 
(SERVEI POLÍTIQUES DE GÈNERE), Paula Sirvent (OFICINA TÈCNICA PROMOCIÓ 
ACCESSIBIITAT), Montse Hernández  (PROU BARRERES), Marta Ruiz 
(RESIDÈNCIA/CD LA PINEDA),  Jordi Laturna  (CEE/INSERCIÓ LABORAL L’HEURA), 
Meritxell Lluís (GM JxCAT), Marta Capa (GM CIUTADANS), David Garcia (Cap Àrea 
Drets Socials), Noel Duque (TINENT D’ALCALDE DE L’ÀREA DE DRETS SOCIALS, en 
representació de Lluïsa Melgares, regidora de Capacitats Diverses), Mònica Polo 
(REGIDORA SALUT), Núria Pérez, Pablo Alegria, Eva Garcia, Sonia Cuesta i Anna 
Comellas (OFICINA CAPACITATS DIVERSES) 
 
S’excusen:  Mª Carme Rosique i Jose M. Valero (ASSOCIACIÓ LA OKA), Laura Munjé 
(SERVEI JOVENTUT), Mª Assumpció Tobella (SALUT MENTAL TERRASSA), Carles 
Godall (COORDINADORA CAPAÇ), Montse Cerezo (CDIAP MAGROC) 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Benvinguda a càrrec de la Regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat. 
2. Presentació projecte “Baixa Visió” a càrrec de la Facultat d’Òptica i Optometria de 

la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. 
3. Recollida d’esmenes (si s’escau) i aprovació de l’acta anterior.   
4. Votació transformació de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat en 

consell  sectorial  
5. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2019. 
6. Jornada “Dones diverses... com a creadores”. 
7. Informacions vàries: 

- Projecte Avaluadors accessibilitat cognitiva d’entorns. 
- Vídeo tracte adequat persones amb implant coclear. 
- Terrassa Street Art. 
- Altres. 

8. Proposta calendari de reunions plenàries de la Taula de Capacitats Diverses i       
Accessibilitat 2020. 
9. Torn obert de paraules. 
10. 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 Capacitat s Diverses i Accessibilitat .  
S’excusa la regidora Lluïsa Melgares, i en representació ve en Noël Duque, tinent 
d’alcalde de l’Àrea de Drets Socials. 
 
2.- Presentació  projecte “Baixa Visió” a càrrec de  la Facultat d’Òptica i Optometria 
de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terras sa. 
Eulàlia Sánchez de la Facultat d’Òptica i Optometria de la Universitat Politècnica de 
Catalunya a Terrassa ens presenta aquest projecte que neix de diferents associacions 
del País Basc.  
La Baixa visió és un nivell de visió. Les persones amb baixa visió poden veure més que 
les persones amb ceguera, però no hi veuen gens bé. La discapacitat d’aquestes 
persones no és visible, i en canvi en el dia a dia tenen problemes a l’hora de reconèixer 
les monedes, de fer les compres, d’agafar un autobús... 
Fa més de 6 anys, un grup d’associacions del País Basc van veure la necessitat de fer 
un distintiu per aquestes persones amb discapacitat visual, que avisés a la gent que 
tenien baixa visió. Es fa una divulgació estatal. Però és important que la gent conegui el 
significat d’aquest distintiu. Per això es va planificar fer xerrades a nivell de comerços, 
ajuntaments, hospitals... per que la gent que atengui al públic en tingui coneixement. En 
aquest sentit hi ha la xapa per a l’usuari i enganxines per als centres (on hi ha el logotip 
de la campanya i el lema “Aquí ho tenim en compte”). 
Conjuntament amb l’OCDiA s’ofereix la possibilitat de fer formacions de sensibilització 
(tallers, xerrades...)  a entitats o a persones a nivell individual (ja es configurarien grups). 
Es pot enviar un correu a l’Oficina de Capacitats Diverses, i des d’aquí ja ens posaríem 
en contacte amb l’Eulàlia i se’n faria la gestió. 
En el sobre que hem entregat hi ha informació d’aquest projecte, així com informació de 
la celebració del Dia Internacional i de la Jornada de la dona. 
A Terrassa ja s’ha fet una xerrada adreçada a la ciutadania, i ara es començarà per a 
totes les òptiques de Terrassa i després el comerç.  
Si algú coneix alguna persona amb baixa visió que pugui estar interessat amb poder 
portar aquest distintiu també es pot posar en contacte. 

 
3.-Recollida d’esmenes (si s’escau) i aprovació de l’acta anterior 
Aprovació sense esmenes de l’acta de la reunió anterior de la Taula Local de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat del 16 juliol de 2019.  
 
4.- Votació transformació de la Taula de Capacitats  Diverses i Accessibilitat en 
consell  sectorial  
En la reunió anterior es va plantejar que la Taula Local de Capacitats Diverses es 
transformés en Consell municipal sectorial, ja que des del 2015 aquesta Taula ha passat 
a formar part d’una regidoria pròpia que és la de Capacitats Diverses i Accessibilitat. En 
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la passada reunió no es va decidir perquè es va considerar que no hi havia prou 
informació, i  des de l’OCDiA es van enviar a les diferents entitats de la Taula el 
“Reglament de participació  ciutadana” que va entrar en vigor el 9 de setembre del 2009,  
remarcant dos articles claus: 

• Article 23, sobre les Funcions d’un Consell 
• Article 24, sobre la Composició i el funcionament d’un Consell  

Es tracta de decidir si ens mantenim com a Taula o si passem a constituir-nos com a 
consell. 
En aquesta votació l’OCDiA s’abstindrà. 
 
Es valoren avantatges i inconvenients: 

• És una manera de reconèixer aquest espai i donar-li un paper, donant-li un format 
més formal. 

• El Consell suposaria un format més rígid de participació. No hi hauria la flexibilitat 
actual d’assistència. En un consell les entitats han d’estar representades per un 
vocal i un suplent, no podrien venir 2 o 3 persones d’una mateixa entitat, hi ha 
d’haver un president, un vicepresident, té una vida de 4 anys, cal fer un decret... 

• Es pregunta si podria coexistir, com a Salut, una Taula d’entitats i un Consell 
municipal sectorial. Es valora que en el nostre cas, les funcions serien les 
mateixes, per la qual cosa no es veu viable. 

• Convertir-nos en consell sectorial suposaria no ser diferent dels altres 
• Es valora que aquesta Taula funciona molt bé, i que ha estat un referent. Així en 

l’elaboració del Reglament de participació  ciutadana es va proposar incloure la 
possibilitat de crear grups de treball, ja que en aquesta Taula s’havia 
experimentat el bon funcionament. 

• Tant les Taules com els Consells, poden desaparèixer. Els Consells s’han de 
constituir cada 4 anys. 

 
Es veu important tenir més informació de que implicarien aquests canvis abans de votar.  
 
Des de la representació de Regidoria de Capacitats Diverses es proposa posposar 
aquest tema per la reunió del març, on es podria fer una introducció per part  de Qualitat 
Democràtica del que suposarien aquests canvis, abans de fer la votació. 
 
5.- Dia Internacional de les Persones amb Discapaci tat 2019  
 
En el sobre que s’ha entregat hi ha cartells de la Diada. 
 
La Comissió ha estat treballant durant tot l’any. Es farà una activitat a la Plaça 1r de 
Maig, el  diumenge 1 de desembre. Serà una diada amb diferents activitats:  

• Taller de circ 
• Taller de teatre 
• Diferents circuits: sensorial 
• Circuit amb cadires de rodes 
• Circuit sense visió i amb baixa visió 
• Taller de sardanes 
• A les 12h, Lectura del manifest, en primera persona. Participaran en la lectura 

persones amb diferent tipus de discapacitat de diferents entitats 
• Desfilada de moda inclusiva (entitat l’OKA) 
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• Taller de castellers 
• Dinar popular (entrepà de botifarra)  
• Sorteig inclusiu 
• Taller de Lindy hop 
• Batucada a càrrec de APESOTE  
 

S’anima a participar i fer-ne difusió. 
 
Des de l’OCDiA es valora la feina d’aquesta comissió, i s’explica que la composició 
d’aquesta comissió s’actualitza cada any i s’hi poden incorporar noves entitats.  
 
6.- Jornada “Dones diverses... com a creadores”  
En el sobre que s’ha entregat hi ha díptics i cartells de la jornada. És important participar 
i fer-ne difusió. És una jornada pensada per a un públic ampli: usuaris, professionals, 
entitats... 
La jornada “Dones diverses... com a creadores”  té una programació diversa: 
 

• Conferència  "Ser Dona, fer de dona i arribar a ser dona", a  càrrec de l'EUIT 
(Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa) 

 
• Taula rodona  "Dones diverses, aportacions diverses". Participaran dones amb 

diferent tipus de discapacitat i que destaquen amb àmbits diferents. La taula 
serà moderada per Montse Garcia, de la Federació ECOM, que ha participat en 
la preparació d’aquesta jornada. 

� Sarai Gascón, esportista 
� Kelly Arrontes, pintora 
� Raquel Montllor, professional de l'àmbit de l'educació 
� Marta Magañai, autora amb M.Lluïsa Magaña del llibre  "La 

Xocolatina" 
� Gemma Roig, treballadora al sector serveis i actriu amateur 
� Pepita Cedillo, logopeda i escriptora 

 
• Tallers simultanis, amb  coneixements i experiències de diferents dones:  

� Dansa integrada, a càrrec de Gloria José 
� Seguretat i identitat digital, a càrrec de Selva Orejón 
� Viatges accessibles, a càrrec de Marta Casas 
� Mindfulness, a càrrec de d’Eulàlia Durall 
� Musicoteràpia, a càrrec d’Andrea Torres   

 
• Recull d'aportacions i reflexions 
 
• Obra de teatre "No es país para negras", a càrrec de Sílvia Albert Sopale 

 
Les diferents entitats poden portar informació, ja que hi haurà una taula. 
 
S’està fent difusió àmplia, a la ciutadania en general, amb la intenció de sensibilitzar i 
formar als assistents. S’ha pensat la jornada amb mirada interseccional. 
 
Hi ha tallers amb places limitades. 
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7.- Informacions vàries 
Hi ha projectes que estan en marxa i sortiran a la llum abans de la propera reunió de la 
Taula: 
 

1. Projecte del grup d’avaluadors d’accessibilitat cognitiva. L’accessibilitat cognitiva 
és la gran oblidada fins fa poc de l’accessibilitat. És l’accessibilitat dels entorns, 
dels usos... per a que siguin fàcils d’entendre. Aquest tipus d’accessibilitat és 
difícil de regular. Es parteix de la primera persona de persones amb dificultat de 
comprensió.  A Terrassa s’està iniciant un grup d’avaluadors d’aquest tipus 
d’accessibilitat que utilitzarem la metodologia de Plena Inclusión (Federació 
d’Entitats de persones amb discapacitat intel·lectual, a nivell espanyol) .  Cal 
establir les funcions que es volen avaluar, després les persones van al lloc a 
contrastar  si s’entenen aquests serveis o no,  i per últim es fa un informe amb 
propostes per millorar la comprensió de l’entorn. A Terrassa, aquest grup va 
néixer a partir d’unes formacions que es van fer a inici d’any en el marc del cicle 
“Terrassa, ciutat inclusiva i accessible” que organitza l’Oficina de Capacitats 
Diverses. Hi participen persones de FUPAR, de l’escola Crespinell, de gent gran, 
persones de salut mental, persones a nivell personal... Aquests mesos s’ha fet 
una formació per part de DINCAT per poder anar tots a l’una, i el mes de gener 
es farà la formació adaptada a les persones avaluadores (amb discapacitat de 
comprensió). I partir d’aquí ja es faran avaluacions. És un projecte obert, molt 
versàtil i de gran recorregut. 
L’accessibilitat cognitiva té una gran universalitat, ja que beneficia a tothom. 
També s’hi vol introduir la ciutadania de procedències diverses. 
Ja tenim un encàrrec: avaluació del plànol de la Fira Modernista. 
 

2. Vídeo tracte adequat persones amb implant coclear.  A finals d’any sortirà un 
vídeo que s’està editant conjuntament amb la Comissió d’infants amb implant 
coclear/sordesa, en la qual participen famílies i professionals. Aquest vídeo té 
com a objectiu sensibilitzar sobre com tractar infants amb sordesa amb implant 
coclear (oralistes). És una discapacitat sovint invisible, i en la recerca que s’ha 
fet, no s’ha trobat  material de sensibilització fàcil i atractiu. Tindrà un format 
animació, i es vol que sigui molt amè i fàcil d’entendre i amb diferents situacions 
quotidianes (menjador, piscina...).  
Aquest format, o d’altres, pot servir per iniciar altres campanyes de sensibilització 
respecte a altres tipus de discapacitat. 
S’estan buscant joves amb sordesa que puguin ser referents, i poder fer un 
projecte per arribar a més joves 
 

3. Terrassa Street Art.  La Laia Camps (música que dinamitza aquest projecte) 
s’excusa, i vindrà a la Comissió de Lleure del desembre a explicar el projecte 
amb més deteniment.  
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És un projecte artístic que es du a terme a diferents districtes de la ciutat, i aquest 
any culminarà en una actuació al Teatre Principal.  Els tallers es faran durant el 
mesos de gener i febrer, i el mes de març es faran 2 actuacions en centres cívics 
i l’actuació conjunta. Estan molt interessats en que participin persones amb 
discapacitat. 
L’Heura ha participat en altres edicions i en fa una valoració molt positiva. A partir 
d’unes pautes molt clares i senzilles, es va facilitar la participació de persones 
sense coneixements de música ni dansa i amb discapacitat. Va ser una 
experiència molt enriquidora, ja que ells mai tenen la possibilitat de participar en 
actuacions d’aquest tipus. 
Els assajos es fan a les biblioteques, però si cal, es poden fer en les mateixes 
entitats. 
Qui estigui interessat se li facilitarà el contacte de la Laia Camps. 
Des de l’OCDiA s’enviarà els enllaços de la seva web i de diferents vídeos 
 

4. Renovació del Consell Municipal de Salut. Es va enviar un correu a les entitats de 
la Taula de Capacitats Diverses,  demanant si algú estava disposat a ser 
representant en el nou Consell Municipal de Salut. Els nostres representants 
seran: 

� TITULAR: Marta Puig (Fundació FUPAR) 
� SUPLENT: Josep Oriol Capellas  

 
Des de de la Comissió de Salut es continuaran preparant els temes que es 
treballen al Consell. A la propera reunió s’avisarà a tothom per si hi ha noves 
persones que vulguin participar. 
 

5. Acte commemoratiu de l’Holocaust. El Servei de Memòria Històrica demana qui 
serà el nostre representant en la propera reunió del mes de gener .  
S’havia acordat que a cada reunió anual una entitat diferent seria el representant 
de la nostra Taula. Es demana si algú està interessat en ser el representant en la 
propera reunió del mes de gener. S’acorda que quinze dies abans de la reunió 
s’enviarà un correu a tothom per si algú hi vol participar. 

 
8.-  Proposta calendari de reunions plenàries de la  Taula de Capacitats Diverses i       
Accessibilitat 2020 
 
Es recorda que es fan tres reunions anuals, podent-ne fer alguna altra d’extraordinària o 
monogràfica per abordar algun tema concret. 
 
Es proposa el següent calendari de reunions plenàries de la Taula de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat 2020:  

• 24 de març de 2020 
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• 30 de juny de 2020 

• 10 de novembre de 2020 
Totes tres a les 16h, a la Sala Polivalent de l’Edifici Glòries 
 
 
9.- Torn obert de paraules.   
►FUPAR.  Pregunta com es reprendrà la tasca del passat Seminari. Des de l’OCDiA 
s’explica que el Pla finalitza el proper febrer, i que per això es va fer la Comissió de 
seguiment. Cal acabar de decidir el seguiment, i servirà per elaborar un nou pla o per 
fixar noves línees d’actuació. 
  
►ORIOL CAPELLA informa que demà a la tarda a les 18h a la Masia Freixa hi haurà la 
presentació del grup de treball sobre “l’Assistent personal” .Les entitats Espai Drets i 
Proubarreres de Terrassa, juntament amb la Fundació ECOM i la Síndica Municipal de 
Greuges de Terrassa hem creat un grup de treball per intentar assolir que a la nostra 
ciutat puguem garantir un Servei d’Assistència Personal que proporcioni un suport humà 
dirigit per a les persones amb discapacitat, perquè puguin decidir en tot moment, i 
tinguin el control sobre què fer, de quina manera i en quin moment, fent possible la seva 
vida independent i facilitant la seva inclusió a la comunitat.   
 
 
►TU TRIES. Explica que hi ha una mare interessada, conjuntament amb altres mares 
de diferents escoles, en crear una associació.  Es veu bé en que pugui formar part de la 
taula, i que abans es posi en contacte amb l’OCDiA per poder donar informacions, 
intercanviar impressions...  
També podria ser del seu interès formar part de la Taula d’Entitats. 
 
 
8.- Tancament reunió: Resum reunió, recull dels aco rds i recordatori data propera    
     reunió . 

Com a acords principals: 

• Votació transformació de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat en consell  
sectorial 

• Projecte Baixa visió que ens ha explicat l’Eulàlia Sánchez. Les persones 
interessades fer arribar un correu a l’Oficina i des d’aquí ja es connectarà amb 
l’Eulàlia. 

• Es faran arribar els materials per fer difusió el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat 

• Probablement es farà una roda de premsa on es presentaran la Jornada i la 
celebració del Dia Internacional. 

 

 

La reunió finalitza a les 17.30 h. Es recorda que la propera reunió serà: Dimarts 
24/03/2020 a les 16 h  (Aula Polivalent, edifici Glòries) 


