Núm. Reunió: 3/2016
Dia:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 8 de novembre de 2016
De 17’00 h a 18’30 h
Edifici Glòries
Carretera de Montcada, 596,
Aula Polivalent (Primer pis)

Recurs:

Intèrpret en llengua de signes

Assistents: Antonia González (SALUT MENTAL TERRASSA); Anna Garcia
(FUNDACIÓ ECOM); Isabel Suazo (COORDINADORA CAPAÇ); Josué de la Torre
(ASSOCIACIÓ L’ESTEL); Laura Fernández (Residència i Centre de Dia La Pineda);
Montse Hernández i Joan Vila (DISMIFISICS – PROU BARRERES); Oriol Capellas
(ONCE); Carmen Sala (APESOTE); Isabel Saez i Montserrat Vila (ASSOCIACIÓ
PARES LA PINEDA); Mireia Tomás (DISWORK); Anna Garcia (PRODIS); Montserrat
Lao (FUPAR i TEIXIDORS) i Mariona Torredemer (EEE CRESPINELL).
Xavi Martínez (Grup Municipal Terrassa en Comú); Meritxell Lluís (Regidora Capacitats
Diverses i Accessibilitat); Paula Sirvent, Victòria Hernández, Pablo Alegria i Sònia
Cuesta (Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat).
S’excusen: Jordi Lartuna (EEE HEURA i SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL
BINOMIS); Micky Gutiérrez (SERVEI OCUPACIÓ); Joan Martínez (AMPA EEE
CRESPINELL); Lydia Gonzalez (FUNDACIÓ GOEL); Marisa Rodríguez (LA OKA);
Anastassia Maximova (IMPULS DANSA); Jaume Oriola (TIC TERÀPIES); Margarida
González (EEE FÀTIMA); Mercè Palau (EEE EL PI); Anna Llongueras (SERVEI
D’EDUCACIÓ – ESCOLES MUNICIPALS); Palmira Domènech (SERVEI DE JOVENTUT
I LLEURE INFANTIL); Assumpció Solé (Grup Municipal CUP) i Alberto Sánchez (Grup
Municipal Ciutadans C’S).
DOCUMENTACIÓ ENTREGADA
Documentació inclosa a la carpeta de la reunió:
Ordre del dia.
Acta reunió anterior (06/06/2016)
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior.
2.- Nova incorporació a la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat: Impuls
Dansa.
3.- Procés participatiu PAM 2017.
4.- Guia de recursos, serveis i activitats de turisme accessible.
5.- Accions en marxa.
6.- Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2016.
7.- Torn obert de paraules.
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DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
Des de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat s’està treballant en la realització
d’un vídeo en el que, entre d’altres aspectes, es pretén mostrar la feina que s’està
realitzant des de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Per aquest motiu,
la regidora demana permís perquè el tècnic responsable d’aquesta filmació pugui gravar
imatges de recurs al llarg del desenvolupament de la reunió. Cap entitat es mostra
contrària a sortir de el vídeo.
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior.
Lliurament de l’acta de la reunió anterior de la TAULA LOCAL DE CAPACITATS
DIVERSES I ACCESSIBILITAT del 6 de juny de 2016.
Es dona per aprovada amb la incorporació de l’esmena de l’EEE Crespinell:
“Felicitacions per part de la regidora a les escoles Crespinell, Lanaspa i a l’institut
Montserrat Roig pel premi d’Ensenyament 2016 de la Fundació Cercle d’Economia, que
atorga juntament a l’Obra Social la Caixa. Es tracta d’un premi important per la nostra
ciutat que dóna visibilitat a tot el treball que s’està fent”.
Durant la setmana prèvia a la reunió les 3 escoles van realitzar una festa per celebrar
aquest premi.
2. Nova incorporació a la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat: Impuls
Dansa
S’informa de la recent incorporació de l’escola de ball Impuls Dansa, situada al barri
Segle XX i que ofereix fa ball adaptat a persones amb capacitats diverses. La regidora
excusa la seva assistència a la reunió, degut a la incompatibilitat horària entre les
activitats que realitzen, a la tarda, i el de la reunió.
S’espera, però, que en properes reunions l’entitat hi pugui assistir i realitzar una
presentació del seus serveis i interès en formar part de la Taula.
3. Procés participatiu PAM 2017.
En representació de la Taula Local de Capacitats Diverses han participat:
–
–

Josep Oriol Capellas (Entitats COVET i ONCE) com a membre titular.
Paola Lazo (CAN PAU, ASSOCIACIÓ DE MUSICOTERÀPIA
PSICOTERÀPIES) com a membre suplent.

I

2

L’Oriol Capellas aporta informació a la Taula sobre aquest procés:
–

Juny/juliol: coneixement públic d’aquest procés.

–

Agost: des de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat es va enviar un correu
a totes les persones membres de la Taula en el que es va demanar que les persones
interessades en formar part d’aquest procés participatiu contactessin amb l’oficina,
via el seu correu electrònic. Es va requerir poder comptar amb una persona titular i
una altra suplent que disposades a representar a la Taula Local de Capacitats
Diverses i Accessibilitat dins la Comissió de Seguiment, formada per entitats d’altres
taules, grups municipals, caps de districte,... amb l’objectiu d’aportar propostes i/o
donar suport a d’altres que s’haguessin presentat.

–

A partir del setembre: Des de la Comissió de Seguiment s’han realitzat 3 reunions,
precipitades, degut al calendari programat, fet que, juntament amb la manca de
coincidència amb reunions plenàries de la Taula, ha dificultat poder compartir idees,
propostes, informació,..., que exigien suport i recolzament, amb la resta d’entitats de
la Taula.

–

Les propostes podien arribar mitjançant diferents vies: per part de la ciutadania,
associacions i entitats.

–

El procés, en el que s’han recollit 172 propostes, ja ha finalitzat i les que han estat
aprovades resten pendents del pressupost municipal 2017.

–

De cara al proper any, es fa referència a la necessitat de poder disposar de més
temps perquè propostes d’altres entitats, associacions, persones,... puguin arribar a
la Taula i aquesta pugui elevar i donar recolzament a aquelles que comparteixi.
Durant aquest procés, podia votar tothom i es podien votar fins 3 propostes, el que
evidencia la necessitat de poder comptar amb el suport d’altres entitats, persones,
espais participatius, etc.

Com a regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica i Capacitats Diverses i
Accessibilitat, la Meritxell Lluís complementa la informació aportada per l’Oriol Capellas:
–

El calendari en el que s’ha desenvolupat aquest procés està determinat per un
calendari que mana sobre la resta, que és el calendari pressupostari, que va
provocar que aquest procés en realitzés en un calendari molt curt.

–

De cara a l’any que ve, 2017, la idea és començar el procés participatiu al mes de
febrer/març, allargant-se fins el mes de juny garantint així que totes les fases
vinculades a un procés participatiu es puguin fer.
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–

Aquesta ampliació en el termini permetrà l’existència de diferents apartats, entre
d’altres:
De formació.
De poder buscar consensos, que faciliti la recerca d’espais fora dels
establerts que permetin compartir la informació.

–

Tal i com ha fet referència l’Oriol Capellas encara resta una fase a la Comissió de
Seguiment, una última reunió per acabar de valorar tot el procés. Des del Servei
de Qualitat Democràtica i des de la Diputació de Barcelona que està realitzant un
seguiment extern de tot aquest procés, s’està elaborant una memòria que es
traspassarà als membres de la comissió per tal de poder, a partir d’aquí, acabar
l’informe d’allò que s’ha de millorar.

–

Hi ha consciència que hi ha moltes coses a millorar però també la pràctica del dia
a dia ha permès veure coses que no es preveien a les bases i que han ajudat a
poder millorar aquestes. Per exemple, persones que contacten per informar que
no tenen accés a les tecnologies i no es podien desplaçar a un centre cívic. Donat
que el tràmit s’havia de fer presencialment a les OACs o telemàticament, el servei
va contactar amb la Creu Roja i des de l’entitat els van facilitar el transport i accés
fins una OAC.

Es proposa centralitzar les propostes en el membre titular representant de la Taula a
la comissió, l’Oriol Capellas, per tal que pugui recollir i traslladar aquestes al llarg del
procés que es posarà en marxa en breu.
Així mateix, es fa referència a les propostes recollides durant el procés d’aquest
2016:
Les propostes presentades s’han agrupat per temàtiques i matèries.
En matèria de capacitats diverses i accessibilitat, com amb altres matèries,
s’han plantejat tot un seguit de propostes que no han estat votades però que
estan sobre la taula.
Davant la proposta de poder comptar amb la informació d’aquestes propostes,
s’explica que era la persona que feia la proposta,qui indicava la temàtica i
l’àmbit territorial, dificultant la classificació tal i com la podem entendre des del
nostre servei. S’estan acabant d’ajustar les propostes, que aniran als serveis
corresponents i des d’allà s’acabarà determinant quin és l’àmbit més s’ajusta.
Hi ha moltes propostes dins l’àmbit de les capacitats diverses i accessibilitat
que no van ser aprovades però que són molt interessants per poder treballarles.
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4. Guia de recursos, serveis i activitats de turisme accessible.
Al 11 de juliol es va realitzar una roda de premsa per presentar diferents recursos,
serveis,... que amb l’objectiu de fer accessible el turisme de la ciutat han estat treballats
des del Servei de Turisme conjuntament amb l’Oficina de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, concretament amb la Paula Sirvent. D’aquests recursos, serveis i activitats
ja són coneixedors els membres de la Comissió d’Accessibilitat.
Aquest treball conjunt entre els 2 serveis pren com a punt de partida la revisió del Pla
d’Accessibilitat per veure el grau d’accessibilitat dels diferents equipaments,
concretament monuments i llocs d’interès turístic. Aquesta informació es pot consultar a
través de la web:
http://visitaterrassa.cat/
1. Concretament, a l’apartat “TURISME ACCESSIBLE”:
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http://visitaterrassa.cat/guia-recursos-accessibles/

En els diferents apartats s’han incorporat pictogrames, amb el grau d’accessibilitat de
cada un d’ells.

2. També es va presentar l’audio-signo-guia de la Masia Freixa:
http://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia/
En la que es presenten 3 capítols rellevants de la ciutat de Terrassa:
Benvinguts a Terrassa Industrial i Modernista.
Masia Freixa.
Masia Freixa: L’art dels oficis.
Es considera accessible perquè aquests 3 vídeos estan en 4 idiomes: català, castellà,
anglès i francès, tenen subtítols en els 4 idiomes i una persona signant en els 4 idiomes.
El punt de partida és la Masia Freixa com edifici emblemàtic i que, a més a més, és on
està ubicada l’oficina de turisme amb la idea de fer-lo extensible a altres edificis de la
ciutat a mesura que es comptin amb mitjans i possibilitats de fer-ho.
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Aquesta pàgina també s’inspira en la pàgina de la Generalitat, “Per Tothom” i s’ha
passat a l’Agència Catalana de Turisme per poder optar com a Terrassa destinació
turística accessible.
3. Hi ha 7 activitats realitzades pel servei de turisme, entitats i empreses:
http://visitaterrassa.cat/itineraris-visites-guiades-turisme-accessible/
Audioguia “Modernisme industrial a Terrassa”
Visita a la Masia Freixa: “Vine a descobrir la joia modernista de Terrassa!”
Seu d`Ègara. Les Esglésies de Sant Pere de Terrassa
Rutes per la ciutat a la carta
Minyons de Terrassa Experience
Ruta teatralitzada inclusiva: Natura, un viatge pels sentits
El Parc a l’abast de tothom- La cadira de muntanya
Aquestes visites les pot fer tothom i en funció de la discapacitat que tingui la persona.

5. Accions en marxa.
Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat en versió en
lectura fàcil.
o Ens han ajudat en la seva creació l’Associació en Lectura Fàcil, experts
en el tema.
o Ja està en marxa el procés d’impressió.
o Es donarà a conèixer juntament amb la presentació del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat 2016, a la roda de
premsa prevista dilluns 28 de novembre.
o L’objectiu principal és el de fer que el Pla Local sigui accessible a tota
la ciutadania, no només a les persones amb discapacitat, a través de la
lectura fàcil.
Informació al portal web
Des de les associacions que formen part de la Comissió d’Accessibilitat han reiterat en
nombroses ocasions que els agradaria poder exercir el seu dret a la informació;
disposant d’informació prèvia relacionada al grau d’accessibilitat dels actes, edificis,
equipaments, concerts, etc. que a la ciutat es realitzin.
S’ha treballat en una 1ª fase que, fruit del treball que es va fer de revisió del Pla
d’Accessibilitat per veure el grau d’accessibilitat física dels diferents equipaments, s’ha
incorporat aquesta informació a les oficines municipals d’atenció ciutadana, així com a
altres serveis, per tal de poder facilitar informació d’accessibilitat dels serveis
municipals i informació d’accessibilitat dels edificis municipals BBDD 010.
https://aoberta.terrassa.cat/oficines
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Exemple:

La informació sobre accessibilitat no serà només física i, eventualment, si s’incorporen
bucles magnètics, intèrprets en llengua de signes o altres recursos a dependències
municipals, també s’incorporarà la informació a la fitxa publicada a internet.
En una 2a fase, vinculada amb l’agenda d’actes ciutadana del portal municipal, també
s’està treballant perquè la informació relacionada amb el grau d’accessibilitat quedi
recollida en la informació dels actes publicats a l’agenda i no només en les fitxes dels
edificis. També es treballa perquè l’agenda ciutadana incorpori informació d’accessibilitat
dels actes organitzats per les entitats i associacions privades més rellevants.
http://www.terrassa.cat/agenda
Es sol·licita als membres de la Taula que qualsevol informació que trobin a faltar i/o
dificultats relacionades amb l’accessibilitat les facin arribar a l’Oficina amb l’ànim de
poder millorar i/o corregir possibles errors inicials en la informació d’accessibilitat
publicada.
Es valora positivament la sociabilització que de l’accessibilitat s’està fent gràcies a la
presa de consciència que aquesta té per part dels diferents agents dels serveis
municipals que gestionen la informació, esdeveniments culturals, espais, etc.
Tanmateix es remarca la importància de sensibilitzar i no només vetllar perquè els
espais físics siguin accessibles sinó que les entitats tinguin en compte la importància
d’una organització que permeti que els actes en sí també ho siguin, realitzant actes
accessibles per tothom.
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La reflexió que tanca aquest punt recull la necessitat de continuar treballant vers
aquests aspectes però també subratlla el resultat de la feina transversal que s’ha fet
durant molts anys amb altres serveis i que fa de Terrassa una ciutat referent en relació a
aquest aspecte.
D’altra banda, es demana la possibilitat de comptar amb un document resum del Pla, a
banda de la versió en lectura fàcil. També es facilitarà a la Taula un document en Power
Point que resumeix i destaca el més important del Pla.
Formació en Tracte Adequat
Durant els dies 25 i 26 d’octubre i 3 i 4 de novembre s’ha dut a terme 1 curs en formació
en tracte adequat vers les persones amb capacitats diverses. Aquest curs, de 4 hores,
s’ha adreçat als diferents professionals que realitzen atenció directa a la ciutadania des
de les Oficines d’Atenció Ciutadana del municipi i de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. Així mateix, també hem gaudit
d’aquesta formació el personal de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
Aquesta formació, vinculada a la línea estratègica de la Informació i, concretament, a
l’acció 1.5 del Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat, “Incloure
formació de tracte adequat dins de la formació que es gestiona des de recursos
humans”, ha estat finançada en una part pel Contacte Programa de la Generalitat que
amb l’objectiu de donar compliment i avançar en la implementació de la Llei 13/2014, de
30 d’octubre, d’accessibilitat, facilita ajuts per a realitzar formació en matèria
d’accessibilitat als professionals de l’Administració local.
En aquesta formació han participat unes 40 persones i la valoració final està pendent de
ser realitzada però, informalment, els comentaris han estat favorables.
Es preveu la realització de més cursos que permetin formar grups de treballadors
municipals per sectors o interessos, per tal de poder millorar habilitats de relació i
actuació amb les persones amb capacitats diverses, tenint en compte les funcions
associades al seu lloc de treball, els espais que ocupen, etc.
Webs serveis
Comptem amb 2 noves webs dins el portal municipal:
o Capacitats Diverses.
o Accessibilitat Universal.
Encara no s’han fet públiques: es pretén que ho siguin a partir de la presentació en roda
de premsa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2016.
Entre d’altres, es penjarà la informació relacionada amb el Pla Local en Lectura Fàcil;
flyers que es distribuiran durant el Dia Internacional, etc.
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Jeràrquicament, les webs es fan més visibles a l’independitzar-se dels apartats on han
estat fins ara.
També hi haurà una agenda temàtica específica de capacitats diverses, amb els actes
organitzats per les entitats de la Taula.
La Web és dinàmica i exigeix una actualització i millora contínues en la que s’anirà
incorporant tot el que es treballi.
6. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2016.
Descentralitzat i inclusiu (matí)
–
–
–
–

–

–

6 districtes.
Col·laboració d’entitats de fora del sector (culturals, esportives, etc.) del
territori.
Les activitats es desenvolupen en diferents horaris en cada un dels 6
territoris.
En cada un dels districtes hi ha un punt d’informació i una persona referent
que, encara que pot anar canviant, s’encarregarà de manera proactiva de
dinamitzar aquest punt d’informació.
Recursos/materials que s’oferiran: mocadors tubulars (qüestionari), flyers
tracte adequat, informació OCDiA, entitats de la taula i del territori (no
vinculades amb la discapacitat), exemplars Pla Local en versió Lectura
Fàcil, plafó din a3 amb frases perquè, amb el suport de les persones que
dinamitzaran els punts d’informació, es fomentin les fotografies entre 2
persones (amb i sense discapacitat), que es pujaran a les xarxes socials
amb el hashtag #TerrassaTrencaBarreres i altres.
El mocador tubular ens identificarà.

Acte unitari (tarda)
–
–
–

Obra del grup de teatre de Salut Mental Terrassa al Centre Cívic
Montserrat Roig (16.30h): “La rateta que escombrava l’escaleta).
Manifest a càrrec de ProuBarreres i parlaments.
Pendent de confirmar l’assistència de l’alcalde.

Materials comunicatius que es faran servir al llarg de la jornada:
o
o
o
o

Tríptic amb consells de Tracte Adequat.
Buffs.
Vídeo commemoratiu dia internacional.
Altres

Els coordinadors de districte s’han mostrat molt col·laboradors i han facilitat la
gestió, organització i el contacte amb altres entitats en cada un dels 6
territoris.
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Les entitats de cada un dels territoris no vinculades a la Taula també s’han
mostrat sol·lícites, participatives i col·laboradores. Això ens ha de permetre
poder continuar treballant amb elles, un cop passat el dia 3.
Es reflexiona sobre el que la jornada es desenvolupi en dissabte que pot
ajudar però també dificultar la seva participació.
En cas que no acompanyi el temps, hi ha la previsió en cada un dels 6
districtes d’una programació desenvolupada en equipaments municipals.
Es farà arribar el cartell amb la programació de les activitats a totes les entitats
de la Taula, equipaments municipals, es farà difusió des de la web municipal,
etc.
Es realitzarà un vídeo en el que es filmarà tota la preparació del Dia
Internacional, amb les entrevistes de diferents persones que formen part de la
comissió Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, així com el
desenvolupament de la jornada durant el dia 3. El vídeo és l’eina per parlar de
la trajectòria de la Taula, de quin és el moment en el que es troba i quines són
les expectatives a l’hora de continuar treballant.
Durant la setmana prèvia al Dia Internacional, Canal Terrassà emetrà 5 dels
14 vídeos que al 2011 es van filmar en relació amb la campanya “Tu pots, jo
també”, relacionats amb el tracte adequat.

7. Torn obert de paraules
En relació al premi d’accessibilitat Access City, que es convoca anualment i té una
projecció europea, es pregunta sobre el procés de participació per part de l’Ajuntament i
el resultat final. Terrassa va ser seleccionada a nivell nacional per part del jurat en el
que, entre altres, participa CERMI, , juntament amb la ciutat de Lugo. En la segona fase,
a nivell europeu, va ser Lugo la ciutat seleccionada. Encara no s’ha realitzat la selecció
final: a finals de novembre, principis de desembre se sabrà la ciutat europea
guanyadora.
* A data d’avui tenim coneixement que ha estat Milan la ciutat guanyadora.
La Montse Hernández com a membre de la Comissió 8 de Març, en representació de la
Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat, comparteix la feina desenvolupada des del
grup de treball per l’elaboració del protocol de Dol en cas de feminicidi i altres
assassinats per violència patriarcal des de la que s’ha elaborat una enquesta que es
farà arribar a les entitats de la Taula via l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat i
en la que es sol·licita la participació de tothom.
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D’altra banda i des del Consell de Salut en el que la Montse Hernández també
representa a la Taula, s’està realitzant molta feina i la Montse expressa la necessitat de
poder compartir aquesta amb un membre suplent. L’Oriol Capellas s’ha ofert com a
voluntari a poder ocupar aquest lloc des del que poder reforçar, aportar i representar a la
Taula en aquest espai participatiu.
Des de la Comissió de Salut, en la que es convida a participar-hi a totes les entitats i
serveis interessats/des en aquesta línea estratègica del Pla i que formen part de la
Taula, es treballen aquest temes que, posteriorment, els membres titular i suplent, en
aquest cas la Montse Hernández i l’Oriol Capellas, eleven al Consell de Salut. La
propera reunió del Consell es realitzarà el dia 30/11/2016.
Es realitza la proposta a totes els membres de la Taula a que si hi ha algun voluntari
més es pugui sumar en la representació d’aquesta al Consell. En un principi, no hi ha
cap persona que s’hi vulgui afegir.
En relació a l'Enquesta del Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats
per violència patriarcal l’Oriol fa referència a que ja l’ha pogut consultar i l’ha sorprès el
nom. Específicament subratlla el fet que es parli de violència patriarcal en comptes de
violència de gènere, fent la reflexió que, en definitiva, es parla del mateix. A l’hora,
valora positivament que amb aquesta enquesta tothom pugui opinar en com, davant
d’un acte d’aquest tipus, s’ha de fer visible a la ciutadania, trobant aquesta fórmula més
imaginativa en comparació a altres, mostrant d’una altra manera el rebuig cap aquests
actes.
En Josué de la Torre, representant de l’Associació Estel, comparteix l’experiència d’un
nou projecte desenvolupat, de forma conjunta, amb la Sala de Festes Fred Astaire. Es
tracta d’un projecte d’oci destinat al col·lectiu de persones amb discapacitat
intel·lectual/diversitat funcional. Cada segon dissabte de cada mes (des d’octubre fins
juliol) la Sala de Festes Fred Astaire (Carrer de Sant Francesc 52, Terrassa) obre les
seves portes de 16 h a 20 h per oferir sessions de discoteca i de karaoke, amb barra
lliure i sense alcohol. L’Associació l’Estel coordina l’assistència i l’aforament. El passat
15 d’octubre es va realitzar la inauguració i la valoració és molt positiva, a la que van
assistir 150 persones, entre participants i monitors.
Es posa en dubte l’accessibilitat de les voreres de la sala on es desenvolupa l’activitat.
El Josué aporta la informació que la Fundació Catalònia hi va anar amb cadira de rodes
per comprovar l’accessibilitat i va avaluar que era l’adequada. La sala instal·la una
rampa d’accés, justament de la vorera a l’entrada del local. Aquesta és de metall, àmplia
i s’instal·la i desinstal·la abans i després de l’activitat. L’interior de la sala és d’una sola
planta el que facilita l’accessibilitat. Des de la Residència la Pineda que van trucar per
rebre informació sobre la rampa aporten la informació rebuda que és que la rampa es
treu i es posa.
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Donat l’existència de dubtes, es proposa que el Josué recopilarà la informació
necessària per poder informar sobre les condicions d’accés al local. D’altra banda,
informa que l’activitat és oberta a les entitats i que aquestes supervisen als seus
participants i, per part de l’Associació Estel i els seu equip de voluntaris tutelen a
aquelles persones que els seus familiars/tutors legals han autoritzat.
La propera festa es realitzarà dissabte 12/11/2016 (segons cap de setmana del mes).
Proubarreres informa de la seva queixa davant la Junta de Portaveus al plantejar que
des del Pacte de Terrassa per l’Accessibilitat s’havien de reforçar una sèrie de mesures
de control i d’intentar que cap projecte de obra o rehabilitació que es realitzés a l’espai
d’ús públic a la ciutat perseguís l’objectiu únic de l’accessibilitat universal per tothom i
sinó és així que es doni resposta dels motius del perquè. Així mateix, la queixa es fa
extensiva a comerços en els que s’està construint rampes amb esglaó.
S’informa de la intenció d’abordar aquests temes a la Comissió d’Accessibilitat de
dimecres 9 de novembre i es demana actitud intransigent per part de l’Ajuntament a
comerços, comunitats de veïns, etc. en l’aplicació de la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre,
d'Accessibilitat d’obligat compliment a partir de desembre del 2017.

TASQUES A REALITZAR
Des de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat:
•

Enviament correu Enquesta del Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres
assassinats per violència patriarcal.

•

Es farà arribar un document que resumeixi l’eina de seguiment en format
Powerpoint amb els aspectes més importants del Pla.

A les 18.30 h es dóna per conclosa la reunió sense determinar la data de la propera
reunió.
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