3 de desembre de 2014

activitats del 28 de novembre al 4 de desembre

PRESENTACIÓ
Les persones amb discapacitat són, abans que res i per damunt de tot, persones.
Ciutadans i ciutadanes amb tots els drets, com qualsevol altre. Per això, aquest Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat és una festa i un clam per la igualtat i
per fer encara més que Terrassa sigui una ciutat de tothom i per a tothom.
A Terrassa ens enorgulleix ser una ciutat pionera al nostre país en aquest camp. I això
és possible gràcies a una estreta col·laboració entre les entitats i l'Ajuntament,
al voltant de la Taula de la Discapacitat: junts hem anat trencant barreres, lluitant contra els
tòpics, millorant els serveis i l'urbanisme, l'accessibilitat, el transport… Estem compromesos a
fer la vida millor per a les persones amb discapacitat i les seves famílies. I això vol dir treballar dia
a dia, amb constància i paciència, amb diàleg, per avançar cap a aquest objectiu comú.
Crec que les més de trenta entitats del sector i totes les persones que hi treballen mereixen, amb
tota justícia, el reconeixement i l'homenatge de la ciutat, a més del nostre agraïment per la seva
generositat i tenacitat. És així com realment podem millorar la ciutat i fer-la més de tothom:
implicant-nos tots i totes, d'una o altra manera, per trencar totes les barreres i fer una ciutat més
justa, més integradora i amb més igualtat.
Jordi Ballart i Pastor Alcalde de Terrassa
A Terrassa, més de 12.000 persones tenen reconegut algun tipus de discapacitat, ja sigui física,
sensorial, intel·lectual o derivada de salut mental.
Els principals obstacles amb els que es troben les persones amb discapacitat són d'insuficiècies en la
prestació de serveis, actituds negatives, finançament insuficient, dèficits d'accessibilitat i manca
d'espais per a la participació social activa.
Terrassa va apostar fa anys per la creació d'un servei municipal específic per a la millora de la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat i de les seves famílies. Les entitats de la ciutat i els serveis
implicats s'articulen al voltant de la Taula de la Discapacitat on hi conflueixen més de 30 agents. La
construcció d'una ciutat per a tothom apareix com el repte compartit per ciutadania, món associatiu,
representació institucional i personal tècnic. Més recentment es signa el Pacte per l'Accessibilitat de la
ciutat de Terrassa i es crea l'Oficina per a la Promoció de l'Accessibilitat.
Altres eixos prioritaris són l'empoderament i visibilització de la dona amb discapacitat, el reforç de les
capacitats front els dèficits o el suport per a la participació normalitzada en activitats per a tothom.
Per tant, tenim molt camí recorregut però resta encara molta feina per fer. Aquest any per commemorar
el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, s'han preparat una sèrie d'activitats obertes a la
ciutadania, per tal que pugui acostar-se a una realitat que sovint els hi és desconeguda. Una ciutat
cohesionada és una ciutat que accepta i conviu amb la diversitat.
Us esperem a tots i totes !
Antoni Salvador Nayach Regidor Delegat de Serveis Socials

ACTIVITATS ESTABLES DEL 28 DE NOVEMBRE AL 4 DE DESEMBRE
LES ESCOLES D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE LA CIUTAT, FACILITEN LINKS QUE PERMETEN
CONÈIXER DIFERENTS PROJECTES PER A QUE LA CIUTADANIA S'APROPI A LES
EXPERIÈNCIES DE CAIRE INCLUSIU QUE ES DUEN A TERME A LA CIUTAT.
EMEE FATIMA
Secció Vídeos de la web de l'Escola FATIMA:
http://escoles.terrassa.cat/fatima

EMEE EL PI
Secció Novetats de la web de l'Escola El Pi:
http://www.xtec.cat/escpi

CONSTRUIM PONTS Alumnes de 1r i 2n d'ESO de l'Institut
Can Roca apadrinen alumnes amb greus dificultats de
l'Escola Municipal d'Educació Especial FATIMA per tal
d'adaptar-los personalment l'activitat d'Educació Física. El
vídeo presenta diferents situacions viscudes en el transcurs
del projecte.

RELACIONA'T I CREIX Realització d'una activitat compartida
de psicomotricitat entre dues escoles de la ciutat: una
d'educació especial, El Pi, i una d'ordinària, Joaquima de
Vedruna. Alumnes de 6è de primària comparteixen una
activitat de joc i exercicis motrius amb alumnat amb
necessitats educatives especials de la mateixa edat.

CREIXEM PLEGATS AMB LA MUSICA Alumnes d'ESO de
l'Institut Can Roca comparteixen classes de música amb
alumnes de Secundària de l'EMEE FATIMA. El vídeo presenta
la cançó “Quan somrius” com a fruit del treball realitzat.

EEE CRESPINELL
Secció de vídeos de la web de l'Escola CRESPINELL:
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28784&p_ex=m
ontserrat%20roig

EEE L'HEURA DEL VALLES
Secció de vídeos de la web de l'Escola L'Heura:
http://www.youtube.com/user/heuradelvalles/videos

SERVEIS A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
LA BIBLIOTECA A CASA
Servei de préstec i lectura a domicili per a persones amb
mobilitat reduïda. Servei adreçat a totes aquelles persones
amb problemes de mobilitat temporal o permanent (malalts
crònics, persones en període de convalescència, persones
amb disminucions físiques, etc).
SERVEI D'ACOLLIDA I LECTURA A SALA
Les biblioteques ofereixen les seves sales de lectura per a
grups de persones amb qualsevol tipus de discapacitat.
Posem els documents a la vostra disposició i us podem
recomanar lectures, reservar lots i acompanyar els usuaris i
usuàries en l'ús dels nostres serveis.

SERVEIS PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT VISUAL
A la bct xarxa es disposa d'una lupa tv de lectura que permet
ampliar el text de qualsevol tipus de document i veure'l en
pantalla. Així com d'un ordinador amb un programari
especial per a persones invidents o amb visió reduïda, el
JAWS, (acrònim de Job Access WithSpeech), que permet
l'accés al contingut de la pantalla perquè converteix el text en
so, de manera que els usuaris i usuàries poden navegar
sense veure-hi.

COL·LABOREN:
ESCOLA MARE DE DEU DEL CARME · XARXA DE BIBLIOTEQUES DE TERRASSA · INTERPRETS EN LLENGUA DE SIGNES· CLUB EGARA · ESPLAI LA FABRICA ·
CLUB AGILITY TERRASSENC · CLUB AGILLITY ALPICAT · ESPAI SOCIAL DE TERRASSA · CASAL CÍVIC PLA DEL BONAIRE · PROGRAMA JUGAR I LLEGIR · PUNT
OMNIA · DIABOLICS D'EGARA · ASSOCIACIO DE VEINS PLA DEL BONAIRE · ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA · GIMNAS VIRGIN · IES MONTSERRAT ROIG ·
YUMMY TALLER

Serveis Socials
www.terrassa.cat/benestarsocial

Punt Municipal d'Atenció
a la Discapacitat

info@susannatorres.cat

ENTITATS DE LA TAULA DE LA DISCAPACITAT DE TERRASSA
FUPAR. FUNDACIO PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS · APESOTE. ASSOCIACIO DE PERSONES SORDES DE TERRASSA · ADFIR. ASSOCIACIÓ DE MALALTS
NECESSITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ · ESCOLA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ ESPECIAL FATIMA · ESCOLA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ ESPECIAL EL PI ·
ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL · ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL L'HEURA · SMC - SALUT MENTAL TERRASSA · AVAN. ASSOCIACIÓ VALLÈS
AMICS DE LA NEUROLOGIA TERRASSA · CREU ROJA TERRASSA · CENTRE DE DIA I RESIDENCIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS · INTEL·LECTUALS
LA PINEDA · FUNDACIÓ PRIVADA GOEL · ESPLAI DE LLEURE TU TRIES · T.I.C. TERRASSA INTERVENCIONS CANINES · ONCE TERRASSA · PROU BARRERES ·
ASSOCIACIO L'ESTEL · PRODIS. FUNDACIO PRIVADA TERRASSENCA · CENTRE D'ATENCIÓ PRECOÇ MAGROC · EAP. EQUIP D'ATENCIÓ PSICOPEDAGOGIC ·
ESCOLA BRESSOL SOMRIURES · BINOMIS · TEIXIDORS · TALLER DEL LLIBRE · JARDINERIA L'HEURA · ESPLAI ELS GLOBUS · SIAP VALLES · UPC UNIVERSITAT
POLITECNICA DE CATALUNYA · CLUB ESPORTIU HORITZO · APUP. ASSOCIACIO DE PARES D'USUARIS DE LA PINEDA · ASSOCIACIO CATALANA D'AFECTATS DE
FIBROMIALGIA · ASSOCIACIO DE SINDROME OPTIZ C · COORDINADORA CAPAÇ · PATHS ONG – PERSONES AMB TRANSTORNS D'HABILITATS SOCIALS · COVET.
COORDINADORA DE VOLUNTARIAT TERRASSA · APDAH TERRASSA · FAVT. FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE VEINS DE TERRASSA · PUMAD. PUNT MUNICIPAL
D'ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT · LA OKA. ASSOCIACIO A FAVOR DELS DISCAPACITATS

i
Divendres 28 de novembre, a les 17,30 h

I TORNEIG DE BÀSQUET PINGÜÍALL
STARS

ACTE CENTRAL

Trobada esportiva on 4 equips es dividiran per fer-ne 4 de
nous i lluitar per l'objectiu de guanyar un partit de bàsquet.
Lloc: Escola Mare de Deu del Carme (c.
Voluntaris Olímpics, 54)
Organitza: Fupar – Club Pingüí

DIA INTERNACIONAL PERSONES
DISCAPACITAT

Divendres 28 de novembre, a les 18 hores

II TORNEIG PINGÜÍ-PONG
Torneig de tennis taula on hi pot participar qualsevol
persona indiferentment del seu nivell de joc, edat...
Lloc: FUPAR (c. Campiones Olímpiques, 36)
Organitza: FUPAR – Club Pingüí
Cal inscripció prèvia a lleure@fupar.cat

Dissabte 29 de novembre, d'11,30 a 13 h

“ENROLA'T AMB LA LLENGUA DE
SIGNES CATALANA”
Taller familiar (pares i mares amb infants a partir de 6
anys). Comprèn una sèrie de proves les quals s'han de
superar, classificades en quatre categories que recullen
informació bàsica sobre la discapacitat sensorial auditiva.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (Passeig de
les lletres, 1)
Organitza: APESOTE. Associació de Persones
Sordes de Terrassa
Col·labora: BCT. Biblioteca Central de Terrassa;
Servei d'Interpretació de llengua de signes
catalana

Dimarts 2 de desembre, a les 18 h

Recepció de l'Alcalde i Grups Municipals a la Sala de
Plens, on es llegirà un Manifest per part de les
entitats, que recull la feina feta en l'àmbit d'atenció als
ciutadans i ciutadanes amb discapacitat i les seves
famílies i recordant els reptes a assolir, sempre des
del treball compartit. Aquest any ho farà APESOTE.
L'Associació de Persones Sordes de Terrassa.
Es destacarà el treball col·laboratiu amb el municipi
de Sta. Tecla, de El Salvador en relació a l'atenció a les
persones amb discapacitat.
Breu interpretació musical de l'obra Domine Deus
d'Antoni Vivaldi, a càrrec del duet de l'Escola
Municipal de Musica format per Marta Esteban
(soprano) i Mireia Moncada (oboè), acompanyades
al piano per Carme Albors.
Lloc: Saló de plens de l'Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14)
Organitza: PUMAD. Punt Municipal d'Atenció
a la Discapacitat en col·laboració de la Taula
de la Discapacitat.
Col·labora: Escola Municipal de Música
Adreçat: Representants de les entitats de la
Taula de la Discapacitat, prèvia confirmació
d'assistència.

Dimecres 3 de desembre, de 17,30 a 18,30 h

TALLER OBERT DE ZUMBA
Dissabte 29 de novembre, a la tarda

II TORNEIG DE HOCKEY SALA EGARA
4 ALL
Trobada on 4 equips formats per persones amb
discapacitat intel·lectual que juguen en clubs ordinaris
s'enfrontaran.
Lloc: Club Egara (c. Jacint Badiella, 5 · Pla del Bonaire)
Organitza: FUPAR – Club Pingüí

Activitat cardiovascular que combina exercicis de
tonificació amb passos de balls llatins.
Lloc: Plaça del Tint
Organitza: PRODIS

Dimecres 3 de desembre, de 18 a 19 hores

“ABRAÇADES”

Activitat lúdica adreçada a infants i adults, amb i sense
discapacitat.
Lloc: Plaça de Can Tusell
Organitza: Fundació GOEL, en col·laboració
amb els Esplais Tu Tries i La Fàbrica.

Un taller per fer en família on descobrirem i gaudirem del
plaer de l'abraçada i de l'actitud que l'acompanya. Taller
enmarcat en les activitats de “nascuts per llegir” a la
Xarxa de Biblioteques de Terrassa a càrrec de Júlia
Prunés amb interpretació a la llengua de signes catalana.
Per a infants de 2 a 3 anys.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (Passeig de
les lletres, 1)
Organitza: APESOTE, en col·laboració amb la
BCT, Julia Prunes i Servei d'Interpretació de
llengua de signes Catalana.

Dissabte 29 i diumenge 30 de novembre, de 10 a 17 h

Dijous 4 de desembre

Dissabte 29 de novembre, de 17,30 a 19 h

FESTA DE LA INCLUSIÓ A CAN TUSELL

“CONEGUEM L'AGILITY”
Tallers de memòria i cognitius amb el gos (mostra de
jocs i exercicis terapèutics).
Lloc: Plaça del Progrés
Organitza: T.I.C. (Terrassa Intervencions Canines)

Diumenge 30 de novembre, al mati

I MELÈ DE PETANCA INCLUSIVA
Melè de petanca on es trencaran els triplets existents
per crear-ne de noves. Adreçat a tot club de petanca
local que tingui ganes de compartir una estona amb
d'altres contrincants.
Lloc: A determinar
Organitza: FUPAR – Club Pingüí

GIMCANA LA PINEDA
Recorregut per equips per les instal·lacions del
centre, on es treballarà la estimulació dels sentits
dels participants a traves de diferents proves.
Adreçat a persones usuàries dels serveis del
centre La Pineda.
Lloc: Residència i Centre de Dia La Pineda
(c. Icària, 42)
Organitza: Residència i Centre de Dia La
Pineda per a persones amb discapacitat
intel·lectual i col·labora IES Montserrat Roig.
Alumnes de pràctiques del CFGM Tècnic/a en
atenció a persones en situació de dependència.

Dijous 4 de desembre, de 17 a 19 h

TALLER DE XOCOLATA
Dilluns 1 de desembre, de 10 a 13 h

VOLS CONÈIXER EL TEU NOM EN
BRAILLE?
Acostar a la ciutadania a alfabet Braille, podent escriure
el seu nom mitjançant una màquina Perkins.
Lloc: Agència ONCE Terrassa (c. Terol, 2)
Organitza: ONCE Terrassa

Els participants realitzaran els seus propis bombons i
originals piruletes.
Lloc: Yummy Taller (c. Colon, 78)
Organitza: AVAN. Associació Vallès Amics de la
Neurologia Terrassa i Yummy Taller
Cost: 5

Dijous 4 de desembre, de 17,20 a 19 h
Dilluns 1 de desembre, de 18 a 19 h

L'HORA DEL CONTE
Lectura d'un conte de la col·lecció Ginjoler, amb
interpretació a la llengua de signes catalana. Adreçat
a infants d'educació infantil i primària (de 3 a 10 anys).
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (Passeig de
les lletres, 1)
Organitza: APESOTE. Associació de Persones
Sordes de Terrassa

CURTMETRATGE: LA CANTANTE
Abordatge de la discriminació de la dona sorda.
Adreçat a l'alumnat del Cicle Formatiu d'Integració Social
de l'Institut Montserrat Roig.
Lloc: Biblioteca de l'Institut Montserrat Roig
(c. Cervantes, 46)
Organitza: Comissió Dones i Capacitats de la
Taula de la Discapacitat de Terrassa, en
col·laboració amb APESOTE. Associació de
Persones Sordes de Terrassa i el Servei de
Polítiques de Gènere

Dimarts 2 de desembre, a les 10 hores

COL·LOQUI – EXPOSICIÓ SOBRE “EL
PODER DE LA CREATIVITAT”
La creativitat és un recurs que ens permet crèixer,
reforçar l'actitud positiva i accedir a a quest lloc interior
on trobar la pròpia pau.
Lloc: Espai Social de Terrassa (c. Antonio Maura, 2)
Organitza: PROU BARRERES i Espai Social de
Terrassa

Dimarts 2 de desembre, de 17,30 a 19,30 h

COMPARTIM PLA DEL BONAIRE
Taller de Manualitats, Taller de Zumba, Taller de
Pachwork, taller d'informàtica i Fi de festa amb Batukada.
Lloc: Casal Cívic Pla del Bonaire (c. Sabadell s/n)
Organitza: Associació L' Estel i Casal Cívic Pla
del Bonaire

Dijous 4 de desembre, a les 18 h

CONFERÈNCIA: “EL GOS I LA
DISCAPACITAT”
Donar a conèixer els beneficis de la teràpia amb animals,
concretament amb gossos.
Adreçat a tota la ciutadania, específicament a familiars
de persones amb discapacitat i professionals de l'àmbit
social.
Lloc: Aula Polivalent de FUPAR (c. Campiones
Olímpiques, 36)
Organitza: T.I.C. (Terrassa Intervencions
Canines) i col·laboren FUPAR, APESOTE
Associació de Persones Sordes de Terrassa i
el Servei d'Interpretació de llengua de signes
catalana.

