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Núm. Reunió:  3/2018 
Dia:            Dilluns, 6 de novembre de 2018 
Hora:           De 16’00 h a 17’45 h 
Lloc:            Edifici Glòries 

Carretera de Montcada, 596,  
                   Aula Polivalent (Primer pis) 
Recurs:       Intèrpret en llengua de signes  
 
Assistents:  Elisa Díaz (F. Goel), Joan Vila (PROU BARRERES i FAVT);  Oriol Capellas; 
Montse Gabaldà (F. AVAN); Carles Godall (Coord. CAPAÇ); Anna Garcia (ECOM); 
Isabel Acosta (Diswork); Mariona Torredemer  i Elvira Ubach (EEE CRESPINELL); Anna 
Llongueras (SERVEI D’EDUCACIÓ – ESCOLES MUNICIPALS); Jose Manuel Valero 
(ASSOCIACIÓ LA OKA); Antonia González (SALUT MENTAL TERRASSA); Mishel 
Ramos i Cristina Pozo (CLL TU TRIES); Jordi Lartuna. (EEE L’HEURA); Miquel 
Gutierrez i Marisa Carreño (Servei d’Ocupació); Montserrat Vila (APUP LA PINEDA); 
Dolors Videra (PRODIS); Carmen Sala (APESOTE); Paola Lazo (Centre Can Pau);  
Montserrat Lao (FUPAR); Meritxell Lluís (Grup Municipal PdeCat); Montse Garcia (Grup 
Municipal CUP Terrassa); Albert Sánchez (Grup Municipal C’s); Adrián Sánchez 
(Regidor Capacitats Diverses i Accessibilitat);  Victòria Hernández, Pablo Alegria i Eva 
Garcia (Oficina Capacitats Diverses).  
S’excusen:  Montse Hernández (PROU BARRERES); Lorena Moruno (Residència i 
Centre de Dia La Pineda); CDIAP Magroc; Paula Sirvent (Oficina Promoció 
Accessibilitat); Xavier Martinez  (Grup Municipal TEC). 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Benvinguda  a càrrec del Regidor Capacitats Diverses i Accessibilitat: Adrián 
Sánchez  Morales. 
 
2.- Recollida d’esmenes ( si s’escau) i aprovació de l’acta anterior .   
 
3.- Treball participatiu  “Repensant l’atenció després del I Pla”.  Ja tenim dates. 
 
4.- Compartim programació Dia internacional 2018 .  
 
5.- Informacions vàries : 
- Guia de Recursos Socials. 
- Cicle de formació i xerrades 2018 -2019 
- Premi Accessibilitat. Prou Barreres. 
- Actes accessibles (accions en curs...) 
 
6.- Torn obert de paraules . 
 
7.-Breu presentació Programació anual Apropa Cultura . 
 
8.-Presentació del taller de Pobresa Energètica  a càrrec de la OFIMAPE a les entitats    
      per tal valorin la idoneïtat de sol·licitar-ho a usuaris i associats (30 ‘) 
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ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA REUNIÓ  

1.- Benvinguda a càrrec del Regidor Capacitats Diverses  i Accessibilitat : Adrián 
Sánchez Morales. 

2.- Es fa  l’aprovació de l’acta anterior . 

3.- Treball participatiu  “Repensant l’atenció després del I Pla”.  Ja tenim dates. 

Victoria Hernàndez (OCD)  exposa que es vol fer un procés participatiu per fer balanç 
del Pla local i definir l’abordatge de ciutat en el tema de capacitats diverses i que està 
previst fer una trobada d’un dia sencer i un matí el 23 i 23 de gener. Es demana que qui 
participi es comprometi a assistir durant tota la jornada. Hi participaran unes 45 
persones i a més a més dels membres de la taula s’obrirà a altres entitats 
representatives 

Mariona Torredemer de l’EEE Crespinell pregunta si s’ha pensat com recollir les 
necessitats de les famílies dels nois-es de les escoles d’educació especial. Victoria 
respon que està previst que hi participi l’EAP, que coneix les necessitats de les famílies 
dels alumnes i que també es recolliran noves necessitats que estan sorgint actualment 
(menors amb autisme, SAF, altes capacitats,...). 

4.- Compartim programació Dia internacional 2018 .  

S’informa que potser cal canviar la celebració del dia 2/12 al dia 1/12, ja que el Raval 
està ocupat el dia 2. 

Comenta Meritxell Lluís (PdeCat) que hi ha una Fira d’entitats el dia 1/12 i que potser es 
podrien fer les activitats conjuntes. 

Per commemorar el dia internacional de les persones amb discapacitat es faran 
diferents activitats simultànies durant el matí ( de 10 a 13,30 h) i quan s’acabin les 
activitats es farà la lectura del manifest. Hi haurà diferents espais: Circuit bicicletes 
adaptades i circuit en cadires de rodes, exposició Joan Turu i gimcana al voltant de 
l’exposició, mural participatiu sobre les capacitats, Conta-contes amb intèrpret en 
llengua de signes i bucle magnètic, Stand  informatiu de les diferents entitats de 
Terrassa en l’àmbit de les capacitats diverses.i Batucada. L’acte final serà la lectura del 
manifest a les 13,30 h. 

Joan Vila demana que es difongui la informació sobre actes accessibles. 

Victoria (O.C.D.) planteja que seria desitjable poder oferir en un futur subvencions 
municipals per fer actes accessibles. 

6.- Torn obert de paraules . 

S’avança el torn obert de paraules doncs el Regidor ha de marxar en una estona i 
prioritza estar present en aquest punt de l’ordre del dia. 

- Oriol CAPELLES  exposa que ha anat a les reunions del P.A.M. Hi haurà un termini 
d’un any per fer propostes i les que tinguin 500 suports permetran tirar endavant el 
projecte. Posa l’exemple de la proposta de Taxi porta a porta. S’obre a la Taula la 
possibilitat de pensar en actuacions per proposar. 

- Carles Godall (Coord. Capaç) exposa que l’oferta de places del Centre de Dia i 
Residència La Pineda és totalment insuficient per al municipi. L’any 2009 
l’Ajuntament va cedir els terrenys per a construir un nou edifici per ampliar places, 
però per part de la Generalitat  no destinen pressupost per fer la construcció. Exposa 
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que abans de l’estiu van adreçar un escrit al conseller i la resposta va ser negativa i 
que en tres ocasions hi ha hagut resolucions de plens municipals donant el suport, 
però el tema està encallat i demana el suport de la Taula. La Taula dona el seu 
suport en aquest tema. 

- Mariona Torredemer de CRESPINELL vol agrair al regidor de Capacitats Diverses 
que s’han pogut reunir per parlar de possibles solucions a la problemàtica de la 
manca d’espai de l’edifici de l’escola. 

Mariona presenta a Elvira Ubach, la nova presidenta de la Cooperativa EEE Crespinell 
que és qui assistirà a les reunions de la Taula en representació de l’escola.  

5.- Informacions vàries : 

- Guia de Recursos Socials : Des de l’O.C.D. s’exposa que ja està feta la guia de 
recursos socials tot i que encara no està penjada en obert a la web. S’enumeren els 
diferents apartats i es mostra una petita part de la guia com a exemple. 

- Cicle de formació i xerrades 2018 -2019 : Des de l’O.C.D es fa una valoració 
positiva de la formació en lectura fàcil. S’informa de properes formacions i xerrades. 

- Premi Accessibilitat. Prou Barreres . Joan Vila proposa que des de la Taula es 
puguin fer propostes per als premis. Properament faran públiques les bases i hi 
haurà premis tant en positiu com en negatiu. 

- Actes accessibles  (accions en curs...). Des de l’O.C.D  s’informa del decàleg que 
s’ha realitzat, les recomanacions, pautes per difondre mesures accessibles, un llistat 
de proveïdors de recursos per a actes accessibles, ... 

S’acorda que des de l’Oficina de Capacitats diverses s’enviaran per correu electrònic els 
enllaços corresponents a aquestes informacions. 

7.-Breu presentació Programació anual Apropa Cultura . 

Ens visita l’Alejandra Blanco del projecte Apropa Cultura i explica que és una eina per 
fomentar la cultura i el lleure per a persones de col·lectius en risc d’exclusió social. S’hi 
poden adherir diferents equipaments culturals, que ofereixen  entrades a preu molt 
reduït (0-3€) adreçades a entitats de determinats col·lectius.  

8.-Presentació del taller de Pobresa Energètica  a càrrec de la OFIMAPE a les entitats    
per tal que valorin la idoneïtat de sol·licitar-ho per a  usuaris i associats. 

Ens visita la Carme Freixa  del servei municipal OFIMAPE i explica els serveis que 
ofereixen. Realitzen tallers de formació grupals  d’unes 2 hores de durada, amb els 
següents objectius: fomentar l’estalvi energètic, el coneixement dels diferents conceptes 
dels rebuts i el bon ús dels electrodomèstics. 

 

ACORDS i TASQUES A REALITZAR 

- S’acorda que des de l’Oficina de Capacitats diverses s’enviarà per correu electrònic 
els enllaços corresponents a les informacions donades (Guia de recursos, 
formacions i xerrades, actes accessibles, ...) 

- S’acorda que es pensaran possibles propostes per al PAM. 

- S’acorda que les entitats de la Taula interessades a fer un taller  d’OFIMAPE es 
poden adreçar a l’Oficina de Capacitats Diverses per sol·licitar-ho.  


