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Nom del Pla: Pla Local  d’Atenció a les Persones am b  Capacitats 
Diverses i Accessibilitat  
 
Període de vigència: 2016-2020 
 
 
Descripció  
 
La creació a finals de juliol del 2015 de la nova Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, va 
transformar el Punt Municipal d’Atenció a la Discapacitat (PUMAD) en l’Oficina de Capacitats Diverses i, 
juntament amb l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat, va passar a dependre orgànicament d’aquesta nova 
regidoria. 
 
El Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i l’Accessibilitat (PLACDiA) va elaborar-se durant l’any 2015 
a partir de dinàmiques grupals amb tots els membres de la Taula Local de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat i va ser aprovat pel Ple municipal el 25 de febrer de 2016 amb el vot favorable de tots els 
Grups municipals. A partir de la seva aprovació va convertint-se en el full de ruta a desenvolupar per la nova 
Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat des d’un treball en xarxa i transversal amb tots els serveis 
municipals i també amb totes les entitats i organitzacions de la ciutat, especialment amb l’Oficina de 
Promoció de l’Accessibilitat.  
 
El Pla es construeix sobre els següents principis rectors: garantir una qualitat de vida real i efectiva per a 
tothom; garantir els drets de les persones, sense distinció de gènere, diversitat funcional, origen o creences; 
la inclusió plena i efectiva en tots els àmbits de la vida social, econòmica i política; garantir l’accessibilitat 
universal per tothom; i el treball col·laboratiu i transversal de la societat civil i les administracions. A partir 
d’aquests principis es van definir 10 línies estratègiques que recullen 112 accions, que s'aglutinem en 4 
eixos: 
 
- Informació, formació i sensibilització  (línies 1 i 10) 
- Accessibilitat universal  (línia 2) 
- Participació social  (línia 3)  
- Autonomia personal i social  (línies 4, 5, 6, 7, 8 i 9) 

 
 
Criteris i metodologia utilitzada per fer l’avaluac ió  
 
El mateix Pla recull que serà la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat (TCDiA) l’òrgan que en 
seguirà i avaluarà l’execució, amb reunions ordinàries d'una freqüència quadrimestral, i que serà la primera 
reunió de la Taula de l’any l’espai on es donarà comptes del treball realitzat l’any anterior i es concretaran 
les accions a realitzar durant l’any en curs. 
 
L’estructura de la sessió anual d’avaluació recull:  
 

- Situació punt de partida : Amb un resum del grau d’assoliment en l’execució del PLACDiA de 
l’exercici anterior (de febrer de l’any anterior a febrer de l’any actual), en el que s’han establert 
quines han estat les accions assolides des de l’Oficina de Capacitats Diverses (eix1. Informació, 
Formació i Sensibilització; eix3. Participació Social; eix4. Autonomia Personal; així com dels seus 
respectius àmbits) i l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat (eix2. Accessibilitat Universal) que han 
passat a formar part de les funcions del propi servei; quines han estat les accions assolides i 
finalitzades donant resposta als objectius de l’acció; quines són les que s’han iniciat i sobre les que 
es continua treballant i, finalment, quines accions s’ha treballat i, per causes alienes als serveis, no 
han estat assolides. 
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- Informació detallada d’actuacions rellevants : Sobre els actors participants, les activitats 

realitzades, el pressupost, els indicadors i les accions del Pla relacionades amb les actuacions més 
destacades dins l’exercici de l’any, diferenciades per eixos i àmbits en els que s’ubiquen. 

 
- Un resum-balanç del moment : Amb les dades totals i el grau d’assoliment en cadascun dels anys 

d’exercici del Pla. 
 

- Presentació Pla de treball previst per l’any en cur s: Quines són les accions restants del Pla que 
des de la TCDiA es consideren que s’han d’incorporar en el treball dels diferents serveis durant l’any 
que s’inicia i quines seran les accions pendents d’iniciar el següent any. 

 
Les reunions anuals han sigut les següents: 
 

- 2016: a la reunió del 21 de març de 2017 es va fer avaluació del treball fet en el primer any 
d’execució del Pla (2016 fins febrer 2017). 

- 2017: a la reunió del 20 de març de 2018 es va fer avaluació del treball fet en el segon any 
d’execució del Pla (2017 fins febrer 2018). 

- 2018: La darrera reunió de rendiment de comptes ha tingut lloc el passat 4 d’abril de 2019 on es va 
fer l’avaluació del tercer any d’execució del Pla (2018 fins febrer 2019).  

- 2019: En data 24 de març de 2020, hi havia prevista la primera de les tres reunions programades 
per aquest 2020. Degut a l’Estat d’alarma provocat per la COVID-19 aquesta reunió va quedar 
anul·lada. De manera telemàtica, s’han fet diferents reunions per abordar temes urgents i específics 
de diferents àmbits però no hi ha data nova programada per la Taula de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat, a l’espera de com es desenvolupa la desescalada. 

 
En qualsevol cas, a la reunió realitzada al 16 de juliol del 2019 es van traslladar els resultats recollits gràcies 
a les reunions realitzades per la Comissió de Seguiment del Pla que durant els mesos d’abril, maig i juny va 
valorar per eixos i línies l’estat de cada una de les accions, amb el propòsit de poder optimitzar els objectius, 
les accions, etc. de cada una d’elles.  
 
Les reunions realitzades i el contingut d’aquestes van ser: 
 
Dimarts 30/04/2019. Eix 1. Informació (Línia 1) 
Dilluns 13/05/2019. Eix 1. Formació i Sensibilització (Línia 10) 
Dilluns 20/05/2019. Eix 3. Participació Social Eix 4. Educació i Formació (Línia 4) 
Dimarts 28/05/2019: Eix 2. Accessibilitat Universal (Línia 2) 
Dimecres 12/06/2019: Eix. 4 Salut (Línia 5), Treball i Integració Laboral (Línia 6), Habitatge (Línia 7), Oci, 
Temps Lliure Cultura i Esports (Línia 8), Autonomia Personal (Línia 9) 
 
Les entitats, grups municipals i serveis municipals participants: Diswork, Coordinadora Capaç, PRODIS, 
FUPAR, Residència La Pineda, Fundació AVAN,  Prou Barreres, Associació la Oka, Grup Municipal CUP, 
ONCE, APESOTE, EEE Crespinell, EE Heura, Servei Educació, Servei Ocupació, Oficina Tècnica Promoció 
Accessibilitat i Oficina de Capacitats Diverses. 
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Seguiment del Pla: actuacions realitzades  
 
Quadre resum de les actuacions realitzades  

 
En el quadre adjunt s’indiquen les accions assolides, en curs o previstes d’iniciar. La informació és 
acumulada des de l’inici del Pla (anys 2016-19). 

 
 

ACCESSIBILITAT 
UNIVERSAL

PARTICIPACIÓ 
SOCIAL

INFORMACIÓ FORMACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ

ACCESSIBILITAT 
UNIVERSAL

PARTICIPACIÓ 
SOCIAL

EDUCACIÓ I 
FORMACIÓ

SALUT TREBALL I 
INTEGRACIÓ 

LABORAL

HABITATGE  OCI, TEMPS 
LLIURE, CULTURA 

I ESPORTS

AUTONOMIA 
PERSONAL

1.1-V 10.1-PB 2.1-PA 3.1-S 4.1-S 5.1-PA 6.1-S 7.1-S 8.1-PB 9.1-S

1.2-PB 10.2-S 2.2-PA 3.2-S 4.2-S 5.2-PB 6.2-S 7.2-V 8.2-PB 9.2-S

1.3-E 10.3-PB 2.3-PA 3.3-S 4.3-S 5.3-S 6.3-S 7.3-S 8.3-PB 9.3-E

1.4-PB 10.4-PB 2.4-PA 3.4-S 4.4-S 5.4-E 6.4-E 7.4-V 8.4-S 9.4-PB

1.5-PB 10.5-E 2.5-PA 3.5-S 4.5-PB 5.5-V 6.5-S 7.5-PA 8.5-S 9.5-PB

1.6-S 10.6-E 2.6-PA 3.6-S 4.6-S 5.6-V 6.6-S 7.6-S 8.6-PB 9.6-E

1.7-V 2.7-PA 3.7-V 4.7-S 5.7-S 6.7-PB 7.7-S 8.7-PB 9.7-E

1.8-PB 2.8-PA 3.8-PB 4.8-S 6.8-S 8.8-PB 9.8-S

1.9-PB 2.9-PA 3.9-E 4.9-S 6.9-S 8.9-V 9.9-S

2.10-PA 3.10-E 4.10-E 8.10-PB

2.11-PA 3.11-PB 4.11-S

2.12-PA 3.12-PB

2.13-PA 3.13-PB

2.14-PA

2.15-V

2.16-V 2 (2%)

2.17-PA 46 (41%)

2.18-PA 64 (57%)

2.19-PA 112 (100%)

2.20-PA

2.21-PA

2.22-PA

2.23-PA

2.24-PA

2.25-PA

2.26-PA

2.27-PA

2.28-PA

2.29-PA

2.30-PA

2.31-PA

ACCIONS ASSOLIDES o FUNCIO OFICINA

TOTAL

INFORMACIÓ, FORMACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ

AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL

ACCIONS NO ASSOLIDES

ACCIONS EN CURS

 
 
 
 
 
A l’annex 1 s’especifiquen les accions.   
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Resultats assolits  
 
Informació, formació, sensibilització  
 

- Informar, assessorar i orientar les persones amb discapacitat i les persones cuidadores sobre els 
serveis i recursos existents, així com donar suport a professionals i entitats. 

- Tramitar la targeta d’aparcament i les reserves d’estacionament per a persones amb discapacitat 
sol·licitades i les actualitzacions de les reserves d’estacionament d’ofici. 

- Suport i assessorament en la implementació i difusió de mesures d’accessibilitat en actes 
municipals. 

- Participació com a Servei al projecte europeu Igualtats Connectades, per incorporar la mirada 
interseccional al treball diari. 

- L’Oficina participa a la Comissió Tècnica Discapacitat Vallès, formada per personal tècnic de 
referència en atenció a persones amb discapacitat dels ajuntaments del Vallès Occidental, per tal 
d’establir sinergies supramunicipals. 

- De manera general, des de l’Oficina es treballa per garantir drets de les persones amb discapacitat 
(física, sensorial, intel·lectual o derivada de trastorn mental) en l’accés als serveis públics i a 
l’administració municipal, d’acord amb el Pla local i el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.  

- Dinamització de l’exposició itinerant "Conviure en un món de diferències", amb il·lustracions de Joan 
Turu per sensibilitzar sobre diversitat, i produïda per la Taula Local de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat. Muntatge en les següents ubicacions: Claustre del Convent de Sant Francesc  
(gener); Escola Ponent (juny), Escola Lumen (setembre) i Escola Canigó de Vilanova i la Geltrú 
(novembre). Muntatge de l'exposició als platons de Canal Terrassa amb motiu de la gravació d'un 
programa especial pel Dia Universal dels Drets de la Infància. Sol·licitud realitzada pel Servei de 
Joventut i Lleure de l'Ajuntament (novembre). 

- Disseny i coordinació de l’activitat d’educació en valors Conviure en un món de diferències, 
vinculada a l’exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu, per sensibilitzar 
la infància sobre la diversitat des d’una mirada interseccional, en col·laboració amb el Casal 
Municipal de Gent Gran Anna Murià i la Fundació Fupar. Entre gener i maig de 2019 s'han realitzat 
un total de 8 sessions per a més de 200 alumnes d'escoles de primària de la ciutat. Acte cloenda al 
mes de juny. 

- Disseny i coordinació de la mostra itinerant de dibuixos i banderes infantils "Conviure en un món de 
diferències" en col·laboració amb el Casal Municipal de Gent Gran Anna Murià i la Fundació Fupar. 
Muntatge en les següents ubicacions: Casal de Gent Gran de Ca n'Anglada (octubre), Casal Cívic 
Terrassa Centre (novembre), Casal Cívic Ca n'Aurell (desembre). L’acte d’inauguració de l’exposició 
va tenir lloc a l’octubre, al Casal de Gent Gran de Ca n’Anglada, amb la participació, entre altres, del 
subdirector general d'Equipaments Cívics i Activitats de la Generalitat.  

- Participació en el programa La nit dels savis de Canal Terrassa dedicat a l'activitat Conviure en un 
món de diferències, organitzada per Fupar, el Casal de Gent Gran Anna Murià i l'Oficina de 
Capacitats Diverses i Accessibilitat (maig). 

- Juntament amb la Comissió TEA (Trastorn de l'Espectre Autista) i el Servei de Salut i Comunitat, 
organització i difusió del Dia Mundial de l’Autisme 2019, que va comptar amb una sèrie d’actes de 
commemoració sobre l’autisme a Terrassa durant el dia, 4 d’abril, i al llarg del mes. Des de la 
Comissió TEA, formada per entitats del territori, es van dur a terme l l’exposició "Autisme i 
educació", a càrrec de l'Escola d'Educació Especial Crespinell; la conferència "Autisme i actualitat. 
Cap a on anem?", a càrrec de Sergio Boda, de la Unitat d'Hospitalització Especialitzada TEA de 
CSMIJ Mútua Terrassa. Coparticipació a la xerrada: “El nostre fill/a té TEA, i ara què?", a càrrec de 
CDIAP Magroc per informar i orientar les famílies d'infants amb TEA. L’Ajuntament va facilitar 
l’encesa de blau de la façana de l'Ajuntament i es va realitzar la lectura del manifest, a càrrec 
d'Àngel Amador, representant d'alumnat d'escoles d'educació especial al Consell Municipal de la 
Infància i l'Adolescència de Terrassa (abril). 

- En col·laboració amb l’entitat PRODIS, organització i difusió del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral 
2019, amb parlaments institucionals, lectura de manifest, visionat d'audiovisual, arbre dels drets i 
il·luminació de blau i taronja de la façana de l'Ajuntament (2 d’octubre). 

- Commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2019: Jornada lúdica i 
reivindicativa Juntes, Trenquem Barreres, organitzada per la Taula Local de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat. Va incloure activitats de cultura popular, tallers lúdics, artístics i de sensibilització, la 
lectura del manifest a càrrec de diferents ciutadans amb capacitats diverses en primera persona, i 
una botifarrada popular (1 desembre). El dia 3, es va dur a terme l’acte institucional, coincidint amb  
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la data oficial de commemoració del dia. La façana de l'Ajuntament es va il·luminar de color taronja 
per visibilitzar la diversitat de la ciutat. L'acte va incloure també parlaments institucionals, la relectura 
del manifest 2019 i el monòleg "Posa un discapacitat a la teva vida" de Marc Buxaderas. 

- Formació sobre accessibilitat cognitiva (octubre i desembre), a càrrec de la Federació DIncat-Plena 
Inclusió, per als promotors del grup d’avaluadors d’accessibilitat cognitiva que s’ha posat en marxa a 
Terrassa en el marc de la Xarxa Arquitectes en la comunitat de Terrassa. Total hores de formació: 8 
hores presencials. Nombre participants: 10 persones. 

- Realització de les formacions Com puc fer Activitats, Reunions i Actes Accessibles i Inclusius?, en el 
marc del Contracte Programa, a càrrec d’Àgils Comunicació, d’un total de 10 hores i dirigida al 
personal tècnic i administratiu dels serveis: Intermediació i relació amb les empreses, Ciutadania, 
Solidaritat i Cooperació Internacional, Turisme, LBTBIQ, Salut i Comunitat, Punt Voluntariat, Servei 
d’Universitats, Qualitat Democràtica i Oficina Tècnica Promoció Accessibilitat. 

- Elaboració, organització i difusió del cicle anual de formacions i xerrades sobre inclusió i 
accessibilitat Terrassa, Ciutat Inclusiva i Accessible. Realització de les següents accions: 

- Formació: Arquitectes en la Comunitat: Desdibuixant els Límits entre els Serveis i l'Entorn. Amb 
l'objectiu de dotar d'eines les entitats i serveis que treballen amb persones per afavorir el seu treball 
en xarxa, potenciar un enfocament centrat en la persona i enriquir el seu dia a dia amb els recursos 
de la comunitat. Participants: entitats i serveis de diferents àmbits (joventut, gent gran, persones 
amb capacitats diverses, biblioteques...), Agència d'innovació social NUMA, Servei d'Ocupació i 
Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (3 sessions; gener). Total hores de formació: 15 hores 
presencials. Nombre participants: 15 persones, representants d’entitats i serveis municipals. 

- Formació: Com puc millorar l'Accessibilitat i el Tracte Inclusiu a la meva Organització? Amb l'objectiu 
de dotar d'eines les entitats i serveis que treballen amb persones per promoure l'accessibilitat i el 
tracte inclusiu en el dia a dia de les seves organitzacions. Participants: entitats i serveis de diferents 
àmbits (joventut, centres cívics, persones amb capacitats diverses, cultura, biblioteques...), Àgils 
Comunicació, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat. (3 sessions; maig). 
Total hores: 16 hores presencials. Nombre participants: 15 persones, representants d’entitats i 
serveis municipals. 

- Fer de facilitadors i finançar acció formativa adreçada a monitors de lleure en tracte amb infants 
amb TEA, en coordinació amb el Servei de Lleure i Joventut.  

- Disseny i desplegament de la campanya de sensibilització Trenquem Barreres, amb l’objectiu de 
donar a conèixer diferents suports d'accessibilitat en àmbits com la cultura, el turisme o el transport i 
visibilitzar com, a través d'ells, les persones amb capacitats diverses poden participar en la vida 
comunitària amb la resta de ciutadania. Les accions comunicatives van començar al març i es van 
estendre els mesos posteriors. Van incloure, entre altres, l’elaboració de 19 models de cartell i la 
seva col·locació en 350 ubicacions diferents (centres d’atenció primària, teatres, biblioteques i altres 
equipaments) i al circuit d’opis municipals. També es van fer accions al carrer (pintar 2 rampes i 
encaminadors amb missatges de sensibilització), es va crear una pàgina web 
(www.terrassa.cat/trenquem-barreres), es va difondre un vídeo animat a la pantalla gegant de 
l’Avinguda Jacquard i al circuit tancat de televisió de les OAC municipals, i es va fer difusió a les 
xarxes socials amb l’etiqueta #TerrassaTrencaBarreres.  

- Continuïtat en la difusió de l’exposició fotogràfica "La Cultura Trenca Barreres", impulsada per la 
Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat i amb fotografies a càrrec de Xavi Almirall. 
Impressió i instal·lació de dues lones amb fotografies de gran format de l’exposició a l’Edifici Glòries 
de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre cultura i inclusió a 
professionals i visitants de l’Àrea.  

- Actualització anual de les guies de recursos de lleure (https://www.terrassa.cat/lleure-capacitats-
diverses), esport adaptat (https://www.terrassa.cat/guia-esport-adaptat), recursos laborals 
(https://www.terrassa.cat/guia-laboral-capacitats-diverses) i habitatge accessible 
(https://www.terrassa.cat/habitatges-accessibles).  

- Elaboració i difusió de la Guia de recursos generals per a persones amb capacitats diverses amb 
informació vinculada als següents àmbits: informació, acreditacions, educació, formació i ocupació, 
ajuts tècnics i suport a l’autonomia personal, salut, suport a famílies, mobilitat, habitatge, prestacions 
econòmiques, bonificacions i exempcions i protecció i drets (https://www.terrassa.cat/es/guia-
recursos-capacitats-diverses) 
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Accessibilitat Universal  
 

- L'Ajuntament de Terrassa va publicar una guia de recursos en format web per a persones amb 
capacitats diverses que recull més de 70 prestacions, ajudes i serveis oferts per millorar la qualitat 
de vida i promoure la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat. 

- "Trenquem Barreres", la campanya que visibilitza tots els recursos disponibles en matèria 
d'accessibilitat, es va fer entre els mesos de març i maig per combatre prejudicis, conscienciar la 
ciutadania i, sobretot, visibilitzar els recursos disponibles allà on són necessaris per facilitar l’accés a 
la cultura, al transport o al turisme (per exemple). 

- Al mes de març es van fer els treballs per millorar l'accessibilitat dels jardins de Ròmul i Piñol, al 
barri del Roc Blanc. projecte que va millorar els itineraris dels equipaments de l'Escola Bressol 
Municipal La Casona, i la Residència i Centre de dia La Pineda, i des de la zona residencial de la 
cruïlla dels carrers de Sicília i de Salvador Seguí.  

- Tots els serveis municipals que presten servei directe a la ciutadania van comptar amb la seva 
Carta de serveis al mes d'abril i des d'on es va començar a fer el seguiment del grau d'acompliment 
dels compromisos que figuren a cada una de les cartes, donant compte anualment a través del 
Portal de Transparència de l'Ajuntament. 

- Des del 6 de maig es va implementar la llengua de signes a l'informatiu matinal dels canals locals a 
partir d'un acord que es va signar entre La Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA, i 
la Xarxa Audiovisual Local, XAL, per fer més accessibles els continguts informatius. 

- El Govern municipal va presentar a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert la 
documentació per a portar al Ple ordinari de juliol l'aprovació d'un paquet d'inversions finançats amb 
romanents de Tresoreria. Un conjunt d'actuacions (35 en total), dotat amb un total de 
2.493.867,70€, per tal d'incidir en la millora de places, parcs i jardins, l'accessibilitat, la neteja, 
equipaments i manteniment urbà.  

- L'Ajuntament de Terrassa va obrir una línia de subvencions amb 200.000 € per la millora i 
adequació de locals d'entitats sense afany de lucre de caire cultural, esportiu o social.  

- L'Ajuntament va fer obres de millora de l'espai públic, de manteniment i d'asfaltat a diversos carrers 
durant l'agost. 

- L'Escola d'infantil i primària Roser Capdevila va estrenar un nou camí escolar el curs 2019-20 que 
es va construir durant l'estiu i va consistir a ampliar la vorera situada al nord del carrer de Las 
Palmas fins a l'accés principal a l'escola, situat al número 17. També es va fer la retirada de pilones 
per tal que els nens i nenes anessin caminant o en bicicleta al centre escolar en un vial més ampli, 
segur i accessible. 

- L'Ajuntament va posar en marxa l'actuació per la millora de l'accessibilitat a nou cruïlles situades a 
set barris de la ciutat, Centre, Roc Blanc, Can Palet, Les Arenes-La Grípia-Can Montllor, Sant Pere, 
Sant Pere Nord i Poble Nou – Zona Esportiva. Els projectes formen part del programa Terrassa 
Barris en Marxa 2018.  

- L'Ajuntament de Terrassa va fer una millora de l'accessibilitat a sis cruïlles més de la ciutat, 
ubicades al barri de Poble Nou – Zona Esportiva. Són les que es troben al carrer del Doctor Cistaré 
amb el carrer del Pintor Vancells, i al carrer del Dibuixant Avellaneda amb el carrer del Pintor 
Vancells i amb el carrer dels Voluntaris. Les tres actuacions van fer l'ampliació de voreres per tal de 
facilitar l'accessibilitat.  

- Es va millorar la seguretat viària i l'accessibilitat a la cruïlla del carrer de Menéndez y Pelayo i el 
passeig de Joan Miró, ampliant voreres i executant dos passos elevats. 

- Al novembre es va fer una formació de sensibilització sobre l'accessibilitat per a la gent amb cadira 
de rodes. Estava enfocada als tècnics de l'Ajuntament i als càrrecs electes perquè és posin en la 
pell d'aquestes persones i entenguin quins elements urbans esdevenen obstacles. 

- L'UPC i Ajuntament van rastrejar el Campus universitari per detectar punts crítics d'accessibilitat, es 
va fer en una jornada anomenada Mapathon que es feia per primera vegada a Terrassa. 

- L'Ajuntament va millorar la seguretat i l'accessibilitat a tres cruïlles dels barris de Can Palet i del Roc 
Blanc. Eliminant desnivells, ampliació de voreres i una plataforma elevada. 

- FGC va presentar la prova pilot de la nova senyalització per a la xarxa d'estacions a Vallparadís 
Universitat.  

- L'Escola Crespinell disposa de dos itineraris segurs pintats al carrer per als seus alumnes que es 
van dur a terme al desembre i tenen com a objectiu que els nens puguin fer un trajecte més segur i 
poder dona'ls-hi més autonomia, millorant l'accessibilitat cognitiva. 

- Terrassa va comptar  amb la primera pista de gel accessible de l'Estat que es va col·locar a la Plaça 
Nova, amb un conjunt de dispositius per fer possible que persones amb capacitats diverses 
poguessin gaudir-ne.  
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Participació Social  
 

- Jornades de treball Repensant l'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat a la Ciutat, 
desenvolupades al llarg de dos dies i dinamitzades per l’Agència Innova. Hi van participar entitats de 
la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, federacions, associacions, serveis municipals, 
l'Oficina Tècnica de Promoció a l'Accessibilitat i la pròpia Regidoría de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat. Entre d’altres aspectes, es va analitzar la trajectòria, l’estat actual, el futur desitjat i les 
contribucions potencials de cada participant en la millora de l'atenció a les persones amb 
discapacitat i l'accessibilitat a la ciutat. L'objectiu principal era el d'ajudar a definir el futur de l'acció 
municipal en els camps de la inclusió i accessibilitat. Hi van participar 43 persones (29 dones). 

- Xerrada "Discapacitats sobrevingudes: característiques, necessitats i abordatge" a la BCT, a càrrec 
de Cristina Bonet, terapeuta ocupacional de l'Institut Guttmann, i Sergio Guzmán, terapeuta 
ocupacional del Parc de Salut Mar. S'analitzen els recursos rehabilitadors i assistencials existents i 
es reflexiona sobre la importància d'una tornada inclusiva a la comunitat un cop donada l'alta 
mèdica. Nombre participants aproximat: 30 persones (25 dones i 5 homes). 

-  Cicle de xerrades "Quan estic malalt, escolta'm". Xerrades de sensibilització a professionals dels 
serveis de salut per dotar-los d’eines. Sensibilització dels serveis de salut, tant sanitaris com no 
sanitaris, pel que fa a l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. Sessions a càrrec de la 
Federació Dincat-Plena Inclusió, Fupar i Prodis, amb el suport de l’Oficina de Capacitats Diverses. 7  
sessions de gener a juny, als centres sanitaris del Consorci Sanitari de Terrassa: CAP Terrassa Est; 
CAP Anton de Borja de Rubí; CAP Sant Genís de Rubí; CAP Matadepera; CAP Terrassa Nord; CAP 
Doctor Joan Planas de Castellbisbal. Nombre aproximat participants: 20 persones per sessió, 140 
en total.  

- Posada en marxa del projecte Avaluadors d’accessibilitat cognitiva, nascut arran de la formació 
Arquitectes en la Comunitat del cicle anual Terrassa, Ciutat Inclusiva i Accessible (2018). Neix com a 
projecte innovador, facilitador d'eines i espais per afavorir la inclusió i la transformació social a 
través del treball comunitari. Està format per persones amb dificultats de comprensió de diferents 
col·lectius (persones grans, amb discapacitat intel·lectual, amb problemes de salut mental, i 
procedents de països amb altres idiomes) que, amb l'ajuda de tècnics facilitadors, avaluen les 
dificultats de comprensió d'edificis, serveis o activitats i les recullen en un informe amb propostes de 
millora. Hi participen persones vinculades a Fupar, Escola d'educació especial Crespinell, Oficina de 
Capacitats Diverses, EUIT, Centre de Lleure Tu Tries, Alteracció i Casal Municipal de Gent Gran 
Anna Murià. Nombre de persones que hi participen de manera estable: 15 persones (6 homes i 9 
dones). 

- Continuem treballant des d’una comissió per a l’abordatge de les necessitats de la població amb 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) amb entitats del territori i recollint informació referent al mapa 
de recursos de la ciutat per a atendre a aquesta població. 

- Dinamització i difusió de l’espai participatiu de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat 
(Sessions plenàries: abril, juliol i novembre). 

- Dinamització de les comissions de treball: Comissió discapacitats sobrevingudes (gener, febrer, 
març, maig, juny, octubre i novembre); Comissió del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat (febrer, abril, maig, juliol, setembre, octubre i novembre x2); Comissió de sortides 
escolars (febrer, juny, setembre i novembre); Comissió de lleure (març i setembre); Comissió de 
salut (març); Comissió Dones amb disCapacitat (març, juliol i octubre); Comissió seguiment del Pla 
(abril, maig x3 i juny); Comissió TEA (maig i juny); Comissió integració sociolaboral (abril, juliol, 
octubre i novembre); Grup de treball d'infants amb sordera (febrer, abril i juny); Xarxa Arquitectes en 
la Comunitat de Terrassa (febrer, març x2, abril, maig, juny, setembre, octubre x3, novembre x2 i 
desembre). 

- Posada en marxa d’una nova Comissió d’Integració Sociolaboral, amb entitats i serveis del territori 
que intervenen en l’àmbit: ECOM, FUPAR, Binomis-Heura i Foment (abril). Entre d’altres accions, 
s’ha treballat l’elaboració de fitxes descriptives amb els projecte/programes que des de cada recurs 
s’ofereixen.  

- Dinamització en col·laboració del Servei de Salut i Comunitat de la Taula de Salut Mental (Plenari 
febrer, maig i novembre). 

- En clau de gènere, la dona amb discapacitat està representant la discapacitat en el Consell de 
Salut, la Comissió del 8 de Març i la Comissió del 25 de novembre, per tal d’apoderar-se i participar 
activament des de l’autogestió i la seva visibilització.  

- Les dones amb capacitats diverses continuen participant a les activitats que organitza la Regidoria 
de Polítiques de Gènere.  
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- Diferents entitats de la Taula representants dels diferents tipus de discapacitat, així com l’equip 
tècnic del Servei hem participat en l’elaboració del Protocol per a uns espais lliures de sexisme, 
assetjaments i agressions sexuals vers les dones i de Lgtbifòbia.  

 
 
Autonomia personal i social  
 

- Posada en marxa del primer equip d'avaluadors de l'accessibilitat cognitiva a Terrassa. És un equip 
format per persones totes elles formades en temes d'accessibilitat cognitiva, que fan un treball 
rigorós i que segueix la metodologia de la Federació Plena Inclusió 
(https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/guia_de_evaluacion_de_la_accesibilidad_cognitiva
_de_entornos.pdf). L'equip està format, d'una banda, per persones membres de diferents entitats 
(Fupar, Escola Crespinell...) i, de l'altra, per persones a títol individual. L'Ajuntament, a través de 
l'Oficina de Capacitats Diverses, també hi participa. 

- Participació en la reunió de coordinació amb Recursos Humans de l’Ajuntament Terrassa, Federació 
Catalana Discapacitat Intel·lectual (DINCAT), Binomis-Heura sobre experiències diferents de 
processos d'accés de persones amb discapacitat intel·lectual a la Borsa de treball de l’Ajuntament. 

- Sessions de treball tècnic, transversal i interseccional: Oficina Tècnica Promoció Accessibilitat; 
Servei Polítiques de Gènere; Servei Cultura i Casa de la Música de Terrassa; Servei d’Ocupació; 
Qualitat Democràtica i Punt del Voluntariat; Fira Modernista; Turisme; Cultura; Ciutadania; Educació; 
Lleure i Joventut. 

- Participació en els diferents grups del Pla de Promoció de la Salut Emocional dels Joves de 
Terrassa: Grup Salut (6 reunions de febrer a octubre); Grup Educació i Joventut (6 reunions de 
febrer a novembre);  Grup Comunitat i Transversal (6 reunions de febrer a novembre). 

- Participació en el Pla Antiestigma (Salut mental). Participació a la formació de Lluita contra l'Estigma 
i la Discriminació en Salut Mental (desembre). 

- Participació en el grup líder Interseccionalitat, a les reunions de coordinació, així com a: 
o El Congrés europeu Interseccionalitat a les Polítiques Locals: Experiències, Eines i 

Debats. Des de l'Oficina de Capacitats Diverses, es va col·laborar aportant la visió de les 
capacitats diverses i donant suport en l'accessibilitat de la jornada (febrer). 

o Acte de presentació pública del document per a personal tècnic municipal (matí) i per a 
entitats i ciutadania (tarda), Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques. Des 
de l'Oficina de Capacitats Diverses, s'ha contribuït al projecte aportant la visió de les 
capacitats diverses i donant suport en l'accessibilitat dels documents i dels actes. 

- Suport al Congrés Dona, Ciència i Tecnologia. Presentació del pòster divulgatiu per visibilitzar la 
tasca i els punts de vista de les dones amb capacitats diverses i suport en la implantació de 
mesures d'accessibilitat a la comunicació durant el Congrés. Col·labora la Comissió Dona i 
DisCapacitats. 

- Representació tècnica de la discapacitat a la Taula del Pacte DASIG i al Grup de discussió sobre 
interseccionalitat del Pla DASIG (març).  

- Xerrada i taula rodona "Dones, disCapacitat i interseccionalitat: cap a on anem?" Acte organitzat per 
la Comissió Dona i Capacitats i l'Ajuntament de Terrassa (Servei de Polítiques de Gènere i Oficina 
de Capacitats Diverses) i emmarcat en la Campanya del Dia Internacional de les Dones 2019. Va 
incloure la conferència: "Dones, Discapacitat i Interseccionalitat: cap a on anem?", a càrrec de 
Montse Garcia Blasco, membre de la Junta Directiva de la Federació ECOM. A continuació, va 
haver-hi una taula rodona amb la participació de cinc dones terrassenques amb capacitats diverses 
que van realitzar aportacions en primera persona. 

- Participació en la Fira Modernista 2019. Disseny i coordinació de noves activitats inclusives i 
accessibles obertes a nous públics, incloent l'itinerari infantil "Na Teranyines en escena", activitat 
inclusiva i accessible oberta a infants amb TEA, i les rutes guiades accessibles per a persones amb 
deficiències auditives a través de dispositius de so amplificat i bucles magnètics individuals. Acció 
coordinada amb el Servei de Turisme i col·laboració de les entitats Aprenem i d’Arqueolític (maig). 

- Jornada Formativa i de Sensibilització Dones Diverses... Com a Creadores, amb l'objectiu de posar 
en valor les aportacions de les dones amb capacitats diverses en diferents àmbits professionals i 
socials, i contribuir a la seva visibilització a la resta de ciutadania i col·lectius professionals. La 
Jornada, organitzada per l'Oficina de Capacitats Diverses amb el suport del Servei de Polítiques de 
Gènere, la Comissió Dona i DisCapacitat i la Federació ECOM, va incloure, entre altres, 
conferències, taules rodones i tallers simultanis. Van participar 100 persones: professionals 
d'entitats, serveis municipals i altres administracions i ciutadania en general (5 de desembre). 
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- Sessió informativa "Què necessito conèixer sobre la Llei de dependència?" adreçada a persones 

amb capacitats diverses i les seves famílies, així com a col·lectius de professionals i tècnics de 
l'àmbit social amb l’objectiu d’informar sobre les prestacions, requisits i procediments de la Llei de 
dependència. Organitzada per l'Oficina de Capacitats Diverses, la xerrada es va realitzar pel Servei 
de Dependència (Serveis Socials) de l'Ajuntament de Terrassa. Assisteixen 82 persones, 61 dones 
(juny). 

- Xerrada per a famílies d'infants i joves sords, en primera persona a càrrec de Sancha i Hala, 
persones joves terrassenques amb sordesa. Adreçada a familiars d'infants i persones joves sordes, 
amb l'objectiu que coneguin en primera persona el punt de vista de persones joves sordes sobre la 
manera com els hi agradaria ser tractades per la seva família, tot potenciant la seva autonomia i 
capacitat d'elecció. Assisteixen 2 mares i 1 pare (octubre). 

- L’Ajuntament i la Coordinadora Capaç continuen reivindicant el projecte de creació d’un segon 
centre de dia i residència per a persones amb discapacitat a la ciutat per part de la Generalitat.  

- Participació en el projecte d’art i educació Terraoasi 2019. Posada en comú del projecte d'art i 
educació, impulsat de manera transversal pels serveis municipals d'Educació, Cultura i Joventut de 
Terrassa, i establiment de sinergies en matèria d'orígens i capacitats diverses. Hi participen els 
serveis municipals de Cultura, Joventut i Lleure, Educació, Ciutadania i Oficina de Capacitats 
Diverses. 

- Suport a la campanya "Tinc Baixa Visió", iniciada per l'entitat Beguisare i impulsada a Terrassa per 
part de professionals de la FOOT (Facultat Òptica i Optometria de Terrassa) amb l'objectiu de donar 
a conèixer el col·lectiu de persones amb baixa visió i les seves particularitats. S'identifiquen 
diferents vies de difusió i s'estableixen sinergies entre diferents serveis municipals per impulsar la 
campanya a nivell local. Participa:  FOOT, Servei d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa i 
Oficina de Capacitats Diverses. Suport a la difusió i assistència a la xerrada "Tinc baixa visió, 
tingue-ho en compte", a càrrec d'Eulàlia Sanchez i coorganitzada pel Servei d'Universitats i la FOOT 
(setembre i octubre). 

- Suport i assessorament al Servei de Cultura per a la introducció d’informació i icones d’accessibilitat 
a l’Agenda Cultural que s’edita mensualment de manera impresa. 

- Suport a Relaciona't al Centre, un projecte d'Aprenentatge Servei entre l'Escola Joaquima Vedruna 
de Terrassa i l'Escola Municipal d'Educació Especial El Pi. Disseny i validació de la fitxa per recollir 
informació d'accessibilitat dels comerços de la ciutat, treballada de manera conjunta amb l’Oficina 
de Promoció de l'Accessibilitat. 

- Suport al projecte Joves referents, del programa Instituts Oberts per a Tothom impulsat per la 
Generalitat de Catalunya i a nivell local pel servei municipal de Ciutadania. Organització de la sessió 
sobre capacitats diverses del projecte Joves referents a l’IES Cavall Bernat, dinamitzada per 
l’Associació Discapacitat Visual Catalunya B1, B2, B3. 

 

 
Recursos utilitzats  
 
Recursos humans 
 
Oficina de Capacitats Diverses, adscrita a l’Àrea de Drets Socials: 
 

- 1 Tècnica amb funcions de cap i de tècnica de l'Oficina 
- 1 Tècnica de programes  
- 1 Tècnica de programes (mitja jornada, des de febrer a desembre) 
- 1 Dinamitzador (mitja jornada) 

 
Des de l’Oficina d’Accessibilitat, adscrita a l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, es duen a terme les 
accions vinculades a l’àmbit de l’Accessibilitat del Pla.  
 

- 1 Tècnica arquitecte amb funcions de cap i de tècnica de l’Oficina 
- 1 Tècnica delineant 
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Valoració  
 
L’any 2019, s’ha treballat sobre el total de les 112 accions del Pla Local. De les 112, 64 han estat accions 
assolides (tancades o que han passat a ser funcions de l’Oficina); es continua treballant sobre 46 accions 
(14 es van incorporar al pla de treball del servei l’any 2019). Només 2 accions del Pla s’han tancat sense 
estar assolides. Les accions realitzades des del Servei han suposat: 
 
- Informació : 9 accions desenvolupades 
- Sensibilització : 6 accions desenvolupades  
- Accessibilitat : 31 accions desenvolupades  
- Participació :13 accions desenvolupades   
- Educació : 11 accions desenvolupades   
- Salut : 7 accions desenvolupades   
- Treball : 9 accions desenvolupades   
- Habitatge 7 accions desenvolupades   
- Oci : 10 accions desenvolupades   
- Autonomia Personal : 9 accions desenvolupades  

 
 
La valoració dels resultats és altament positiva, sobretot, tenint en compte el que ha implicat la possibilitat de 
construir el servei actual, gràcies a les accions, projectes, programes, etc. que ens ha permès identificar el 
treball de consecució dels objectius del Pla i a partir de la participació de les persones amb discapacitat 
(tenint en compte les diferents tipologies), de les entitats que les representen, de la mà de diferents serveis 
municipals i sempre des d’una perspectiva interseccional. 
 
La previsió és que el Pla d’Atenció a les Persones amb Capacitats Diverses i Accessibilitat es consolidi en 
programes estables dins de les funcions pròpies de l’Oficina de Capacitats Diverses i l’Oficina Tècnica de 
Promoció de l’Accessibilitat durant els propers anys. Es tracte de dos serveis estratègics que requereixen  
de la col·laboració d’altres serveis municipals, en un treball constant de transversalitat i interseccionalitat. 
D’altra banda, s’evidencia la necessitat de continuar treballant amb col·lectius especialment vulnerables: 
infants i joves sords; persones amb problemes de salut mental, especialment infants i joves (TEA; 
participació en el Programa de prevenció de la salut emocional dels joves a Terrassa i inici de la Comissió 
Antiestigma); així com la visibilització de discapacitats invisibles com el col·lectiu baixa visió, discapacitat 
intel·lectual límit, etc.  
 
 
El quadre següent mostra el grau d’execució corresponents als anys 2016, 2017, 2018 i 2019: 
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Annex 1 
Quadre Seguiment del Pla d’acció i grau d’assolimen t 2016-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        

 

 

AVALUACIÓ PLA LOCAL D'ATENCIÓ A LES CAPACITATS DIVE RSES I A L'ACCESSIBILITAT 2016-2020. PER LÍNEES EST RATÈGIQUES 

        ASSOLIMENT  

LINIA  OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS  2016-18 

1.1. Generar un nou espai físic per al servei tot i ubicant-lo en un 
espai municipal en planta baixa de fàcil accés i lloc de pas a la ciutat, 
que sigui la suma del personal tècnic de l’Oficina per la Promoció de 
l’Accessibilitat i el PUMAD per coordinar més fàcilment el treball 
tècnic i donar major visibilitat de la voluntat política a la ciutadania, 
especialment la no vinculada a moviments associatius i a les noves 
tecnologies, i fer-ne la difusió.   

  

1.2.Fer un protocol específic per elaborar informacions accessibles i 
fer-ne la difusió. 

  
  

1.3. Elaborar una guia de recursos de la ciutat, publicitar-la i revisar 
tota la normativa local. 

  
  

1.4. Crear la nova web i millorar els continguts i  l’accessibilitat.   
  

1.5. Incloure formació de tracte adequat dins de la formació que es 
gestiona des de recursos humans. 

  
  

1.6. Constituir la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat com a 
òrgan de seguiment i valoració de l’execució del Pla local durant la 
resta de mandat i traslladar-ho a la resta de serveis municipals.   

  

1.7. Aconseguir que el Centre d’Atenció a la Discapacitat de la 
Generalitat de Catalunya a Terrassa tingui presència i un paper actiu 
dins la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat. 

  
  

1.8. Des de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat demanar 
a les persones que individualment ho considerin el seu correu 
electrònic per poder facilitar-les informació relacionada amb 
discapacitat. Si la persona no compta amb suport informàtic, amb 
suport físic. 

  
  

 

IN
F
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R

M
A

C
IÓ

  

 
- Facilitar a les persones amb 
capacitats diverses i a les seves 
famílies una informació àgil i 
orientació adaptada a les seves 
necessitats (accessible) amb 
l’objectiu de facilitar la plena 
integració i la millora de la seva 
qualitat de vida. 
- Desenvolupar iniciatives que 
proporcionin informació que 
contribueixi a prevenir les 
possibles deficiències en els 
diferents sistemes d’atenció a les 
persones amb capacitats diverses, 
especialment en l’àmbit sanitari, 
dels serveis socials, l’educació i les 
oficines d’atenció ciutadana. 
 

 
 
. Creació d’un servei accessible d’informació, orientació i 
suport a persones amb capacitats diverses i les seves 
famílies per a la igualtat d’oportunitats i la no discriminació 
i millorar la comunicació amb la ciutadania (1.1; 1.8). 
· Ús dels suports d’informació i comunicació necessaris 
per arribar a totes les persones: cartes, correu, diaris, 
megafonia, mitjans audiovisuals... (1.2; 1.9). 
· Elaboració i difusió de material informatiu accessible dels 
recursos i serveis que les associacions ofereixen (díptics, 
tríptics, fulls informatius, guies informatives) i els diferents 
itineraris d’atenció segons tipus de discapacitat. 
L’elaboració i difusió d’aquest material informatiu es farà 
en col·laboració amb el moviment associatiu del municipi 
(1.3). 
· Difusió dels serveis i activitats municipals, dels mapes de 
recursos, etc. a la web accessible (1.4). 
· Formació adreçada als tècnics municipals per millorar 
habilitats de relació i actuació amb les persones amb 
capacitats diverses tenint en compte les funcions 
associades al seu lloc de treball (1.5). 
· Identificació de la gestió de la informació en relació a 
l’atenció a les persones amb capacitats diverses, 
especialment en l’àmbit sanitari, dels serveis socials, 
l’educació i les oficines d'atenció ciutadana (1.6). 
. Millorar la coordinació entre les diferents administracions 
que intervenen al territori en l’atenció a les persones amb 
capacitats diverses i les seves famílies (1.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9. Utilitzar les diferents plataformes municipals de comunicació 
ciutadana (revistes, televisió, premsa escrita, premsa virtual, etc.) 
com a eines informatives i de difusió sobre les diferents temàtiques 
vinculades amb les persones amb capacitat diverses.  
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2.1. Disposar d’un nou Pla d’Accessibilitat de ciutat actualitzat, que 
aprofunditzi en el desplegament del Pacte Terrassa per a 
l'Accessibilitat Universal, tot i dotant de major capacitat als òrgans de 
participació que contempla. 

  
  

2.2. Fomentar la transversalitat en l’abordatge de l’accessibilitat 
(formació i coordinació entre serveis). 

  
  

2.3. Explorar l’accessibilitat cognitiva.   
  

2.4. Donar suport al comerç, als serveis i al turisme accessible de la 
ciutat amb la creació d'un segell municipal de qualitat. 

  
  

2.5. Confeccionar un mapa d’equipaments accessibles disponible a 
tota la ciutadania. 

  
  

2.6. Continuar amb la instal·lació progressiva de jocs infantils 
adaptats als parcs infantils de la ciutat. 

  
  

2.7. Disposar a l’Oficina d’Atenció a la ciutadania de la plaça Didó de 
personal d’atenció al públic amb coneixement de la llengua de signes 
i coneixement de les persones sordes que fan servir la llengua oral. I 
disposar, com a mínim, d’un taulell amb bucle d’inducció magnètica 
per a les persones sordes portadores de pròtesis auditives.   

  

2.8. Estudiar l’accessibilitat d’espais com la Casa Alegre de Sagrera i 
l’Arxiu Tobella. 

  
  

2.9. Vetllar per la creació de vestidors per persones amb capacitats 
diverses i les persones que les acompanyin a les instal·lacions 
esportives.   

  

2.10. Crear una comissió de treball amb el Servei de Turisme per 
analitzar l’accessibilitat de l'oferta turística actual i proposar millores 
en els propers anys.   

  

2.11. Millorar l’accessibilitat de la web municipal.   
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. Garantir l’accessibilitat universal 
de la ciutat mitjançant instruments 
de planificació que permetin la 
millora continua. 
· Potenciar la disponibilitat de 
suports pel foment de l’autonomia 
de la població amb capacitats 
diverses a la nostra ciutat. 
· Mantenir un marc estable de 
coordinació i cooperació entre 
entitats municipals (públiques i 
privades) en l’àmbit de la promoció 
de l’accessibilitat universal. 
· Vetllar per l’accessibilitat 
universal en relació a l’exercici 
efectiu del dret de vot de les 
persones amb capacitats diverses. 

 
. Mantenir l’accessibilitat universal com a prioritat política, 
essent un eix estratègic de ciutat, des del treball 
participatiu (2.1; 2.2; 2.3; 2.28; 2.29; 2.30; 2.31). 
· Promoure progressivament l’accessibilitat universal a la 
ciutat mitjançant la supressió de barreres als espais 
públics, transport, edificacions, i béns i serveis a 
disposició de la ciutadania (2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9;2.10; 
2.11; 2.12). 
· Potenciar la disponibilitat de recursos per a la mobilitat 
de forma autònoma de la població amb capacitats 
diverses (2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 
2.21; 2.22). 
· Fer de Terrassa una ciutat amb una oferta de turisme 
accessible de qualitat i que els actes públics, culturals, 
d’oci, permetin progressivament millores en accessibilitat, 
tant en el format dels actes com en la seva informació i 
difusió (2.23; 2.24; 2.25; 2.26; 2.27). 

2.12. Incorporar pictogrames que facilitin la informació a la població 
amb discapacitat intel·lectual i per extensió a la població en general.   
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2.13. Vetllar per la millora i implantació dels sistemes acústics i 
lluminosos d’avís al transport públic que faciliti la mobilitat per a les 
persones amb dèficit visual i auditiu.   

  

2.14. Revisar el mapa de reserves d’aparcament genèriques existent 
a la ciutat i fer-ne la seva actualització. 

  
  

2.15. Revisar el procediment de tramitació de targetes d’aparcament, 
fer un seguiment acurat del bon ús, i elaborar accions per 
promoure’l. 

  
  

2.16. Definir un nou model de transport adaptat a la ciutat, en 
col·laboració amb els serveis competents. 

  
  

2.17. Fer estudi del servei de taxi “porta a porta”.   
  

2.18. Estudiar que l'acompanyant de la persona titular de la T-Blanca 
tingui els mateixos beneficis que l’aquesta i altres millores. 

  
  

2.19. Mantenir la pressió per les millores d’accessibilitat en relació 
als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

  
  

2.20. Mantenir la pressió per les millores d’accessibilitat en relació 
amb RENFE. 

  
  

2.21. Vetllar per la millora d’accessibilitat dels autobusos interurbans.   
  

2.22. Vetllar pel desenvolupament d’un pla de senyalització 
ciutadana en què a través de l’estudi dels itineraris de la ciutat es 
faciliti l’autonomia dels desplaçaments de la població amb 
discapacitat intel·lectual. 

  
  

2.23. Fer aplicar el protocol d’actes públics accessibles als serveis 
municipals. 

  
  

2.24. Fer aplicar des de l’organització dels actes significatius de la 
ciutat (Reis, Carnestoltes, Fira Modernista, Festa Major, Nadal...) les 
condicions d’accessibilitat física i comunicativa.   

  

2.25. Que consti si els espais i activitats són accessibles a tota la 
informació municipal amb la valoració de les persones amb 
discapacitat.   
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2.26. Facilitar informació (fulletons, díptics...) seguint les indicacions 
d’accessibilitat. 

  
  

2.27. Treballar l’accessibilitat física i comunicativa en les sales de 
cinema al Parc Vallès (CINESA). I promoure la realització d’una 
sessió accessible al mes amb audiodescripció i amb un horari i un 
recorregut adaptat per la línea d’autobusos. 

  
  

2.28. Convocar el Premi Accessibilitat.   
  

2.29. Organitzar la Fira de Capacitats Diverses i Accessibilitat.   
  

2.30. Vetllar per l’accessibilitat universal en relació a l’exercici efectiu 
del dret de vot de les persones amb capacitats diverses.   

  

2.31. Fer una anàlisi de l’accessibilitat en els diferents serveis i 
espais municipals sobre les diferents vies/canals d’informació i 
comunicació que disposen les persones amb capacitats diverses per 
demanar informació, demanar cita, fer una consulta, inscriure’s amb 
una activitat, entre altres (tenir present bucles inductius i 
subtitulacions).   
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3.1. Mantenir i donar suport a l’espai participatiu de la Taula de 
Capacitats Diverses i Accessibilitat i les accions que se’n derivin. 

  
  

3.2. Incorporar representants de persones amb capacitats diverses a 
altres òrgans de participació municipal (dona, gent gran, educació, 
salut, treball, habitatge, serveis socials, lleure, cultura, esports...).   

  
3.3. Determinar projectes o accions dels diferents serveis municipals i 
recollir informació respecte a la participació de les persones amb 
capacitats diverses i les seves famílies. 

  
  

3.4. Dissenyar la manera de facilitar la participació de persones amb 
capacitats diverses a títol individual des de les Oficines d’Atenció 
Ciutadana. 

  
  

3.5. Fer un pla de treball, en col·laboració de Federació d'Associacions 
Catalanes de Pares i Persones Sordes (ACAPPS), Associació de 
Persones Sordes de Terrassa (APESOTE) i LOGOGÈNIA, per 
calendaritzar accions concretes per tal d’implementar-les com a 
normalitzades. 

  
  

3.6. Explorar què s’està fent respecte a les activitats de voluntariat 
adreçades a facilitar la participació de persones amb capacitats 
diverses al municipi i impulsar una acció més cada any. 

  
  

3.7. Donar suport econòmic a aquells projectes que fomentin la 
participació de les persones amb capacitats diverses. 

  
  

3.8. A través de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat es 
potenciarà la difusió de totes aquelles activitats i accions d’interès que 
facilitin la participació social de la ciutadania així com s’informarà dels 
suports necessaris per garantir la seva accessibilitat. 

  
  

3.9. Incloure a les dones amb capacitats diverses a les activitats que 
organitza la Regidoria de Polítiques de Gènere. 

  
  

3.10. Incorporar les dones amb capacitats diverses en els actes del 8 
de març i del 25 de novembre promovent la seva participació directa 
en la preparació dels mateixos. 

  
  

3.11. Generar un grup de treball integrat per professionals de l’atenció 
a persones de capacitats diverses de totes les entitats i serveis de la 
ciutat fora de l’horari de feina per treballar el coneixement, el 
reconeixement i el projecte de ciutat. 

  
  

3.12. Visualitzar, mitjançant la difusió, i reconeixement de la implicació 
que, de manera voluntària, realitzen les diferents entitats de la ciutat 
en diferents actes organitzats des dels diferents serveis municipals. 
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. Fer efectiva la participació de les 
persones amb capacitats diverses 
a les activitats municipals fent 
millores que els hi ho permetin. 
· Promoure l’acció voluntària en 
l’àmbit de l’atenció a les persones 
amb capacitats diverses del 
municipi. 
· Col·laborar amb el moviment 
associatiu vinculat a les persones 
amb capacitats diverses pel 
manteniment de les seves 
estructures organitzatives i el 
desenvolupament d’actuacions i 
generar noves participacions. 

 
. Foment de la participació ciutadana des de la planificació 
fins a l’avaluació dels programes i projectes que es duen a 
terme des de l’Ajuntament en matèria de capacitats 
diverses i accessibilitat (3.1;3.2). 
· Establiment d’indicadors d’avaluació per conèixer el grau 
d’informació i participació de persones amb capacitats 
diverses en els diferents programes municipals (3.3). 
· Creació d’una bústia de suggeriments (física i/o virtual) 
accessible destinada a què la ciutadania pugui plantejar o 
proposar qualsevol actuació i/o realitzar queixes i 
demandes (3.4). 
· Reconeixement de la llengua de signes i regulació dels 
mitjans de suport a la comunicació oral de les persones 
sordes i sordcegues a l’Administració municipal (3.5). 
· Suport a la realització d’activitats de voluntariat 
adreçades a facilitar la participació de les persones amb 
capacitats diverses i les seves famílies (3.6; 3.12). 
· Donar suport als programes i projectes de les 
associacions adreçats a facilitar la participació de les 
persones amb capacitats diverses (3.7). 
· Difusió d’informació accessible sobre activitats i accions 
que tant des de l’Administració com des del teixit 
associatiu fomenti la participació de les persones amb 
capacitats diverses (3.8). 
· Donar visibilitat a les dones amb capacitats diverses 
(3.9;3.10). 
· Gestionar i promoure el coneixement dels treballadors 
de totes les entitats i associacions del món local 
vinculades a l’atenció de les persones amb capacitats 
diverses (3.11). 
· Vetllar per l’exercici efectiu del dret de vot de les 
persones amb capacitats diverses (3.13). 

3.13. Vetllar per l’exercici efectiu del dret de vot de les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
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4.1 Analitzar la manca d’oferta actual que no permet poder escollir a 
les famílies l’escola d’educació especial que prefereixen.   

  

4.2 Identificar les actuals necessitats de suport dels alumnes amb 
necessitats especials i alumnes d’escola ordinària, i treballar 
coordinadament amb el serveis d’educació competents (Inspecció i 
EAP) per suggerir les millores que les famílies evidencien i el personal 
tècnic reconeixen.   

  
4.3 Conèixer el nombre i perfil dels alumnes amb capacitats diverses 
que cursen estudis a l’Escola Municipal de Música i recollir les seves 
propostes de millora. 

  
  

4.4 Presència de formació especifica en atenció a persones amb 
necessitats especials en els programes de formació continuada. 

  
  

4.5 Identificar l’oferta actual de programes adaptats de formació en 
noves tecnologies i impulsar un nou programa específic, si s’escau.   

  
4.6 Donar suport a aquelles entitats i escoles que vetllen per aquests 
programes de formació per a joves de més de 21 anys en el municipi. 

  
  

4.7 Fer accions de treball col·laboratiu que permetin oferir informació, 
atenció i serveis de forma integral i coordinada als alumnes amb 
necessitats educatives especials i les seves famílies. 

  
  

4.8 Treballar coordinadament accions que permetin oferir informació, 
atenció i serveis a les persones amb dèficit auditiu i les seves famílies.   

  

4.9 Analitzar les actuals accions inclusives entre centres educatius i 
donar-les a conèixer a la ciutadania mitjançant la Taula. 

  
  

4.10 Estudiar quina és la realitat actual de la població infant/juvenil de 
la ciutat amb trastorns de salut mental (asperger, trastorn per dèficit 
d’atenció i hiperactivitat-TDAH, autisme...) des de l'educació, el lleure, 
etc. 
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. Facilitar a la població amb 
capacitats diverses les mateixes 
oportunitats d’accés als recursos 
educatius i formatius. 
· Fomentar l’accés i la participació 
de persones amb capacitats 
diverses en els programes de 
formació promoguts per 
l’Administració local. 
· Establir un marc estable de 
coordinació i cooperació entre les 
administracions amb competència 
en educació i aquelles entitats 
municipals (públiques i privades) 
que ofereixen serveis educatius i/o 
de formació a persones amb 
capacitats diverses. 

. Vetllar per l’eliminació de barreres (arquitectòniques, de 
mobilitat, d’accés a la informació, a la comunicació, etc.) 
existents en l’entorn que impedeixen la normalització de 
l’alumnat amb capacitats diverses en les activitats 
escolars i extraescolars (4.1;4.2). 
· Garantir que l’oferta d’activitats complementàries compti 
amb les necessàries adaptacions en els projectes 
educatius pels alumnes amb capacitats diverses (4.3). 
· Realització de formació permanent del professorat 
d’escoles bressol, escoles infantils, etc. i centres de 
titularitat municipal o concertats amb l’Administració 
municipal (4.4). 
· Oferir programes accessibles/adaptats de formació en 
noves tecnologies amb personal especialitzat a aquelles 
persones amb capacitats diverses que no poden accedir a 
l’oferta general (4.5). 
· Fomentar la implantació de programes accessibles de 
transició a la vida adulta (treball, independència 
econòmica, llar familiar, identitat social, autonomia 
personal, etc.) per a persones amb capacitats diverses, 
majors de 21 anys (4.6). 
· Establiment de convenis de col·laboració entre els 
àmbits educatiu, sanitari, de serveis socials i  
associacions que atenen a persones amb capacitats 
diverses per millorar la qualitat de l’atenció,  
orientació i suport als alumnes amb necessitats 
educatives especials i les seves famílies (4.7; 4.11). 
· Suport i coordinació de l’atenció i orientació 
especialitzada que efectua l’Equip d’Assessorament i 
Orientació Psicopedagògica (EAP) i el Centre de recursos 
educatius per a deficients auditius (CREDA), per facilitar 
informació accessible a pares amb fills amb 
reconeixement de discapacitat al llarg del  procés educatiu 
i/o formatiu (4.8). 
· Suport a la coordinació i col·laboració dels centres 
d’educació especial amb la resta de centres  educatius del 
municipi (4.9). 
· Identificar la realitat actual en el marc de l'escola i el 
lleure de la població infant/juvenil amb  discapacitat 
derivada de salut mental, amb reconeixement de 
discapacitat o no (4.10). 

4.11 Vetllar des de la Comissió de sortides escolars per l’aplicació del 
Protocol de transició de l’escola a recurs especialitzat, Centre 
ocupacional - Centre de dia, especialment en aquells casos que 
semblen no encaixar per perfil de necessitat a cap oferta dels recursos 
locals.   
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5.1 Continuar treballant en un sistema d’atenció adequada a les 
persones sordes, tenint en compte la seva diversitat comunicativa amb 
Mútua i Consorci, especialment respecte a la gestió i informació de les 
visites.   

  

5.2 Promoure formació en tracte adequat a les persones amb 
capacitats diverses adreçat al personal sanitari, entre altres accions, 
vetllant per la correcta aplicació de la Targeta “Cuida’m”.   

  

5.3 Identificar necessitats no cobertes o insuficients adreçades a la 
població amb capacitats diverses i dissenyar accions de millora, així 
com evidenciar la dificultat de les famílies que han de ser ateses per 
diferents especialistes, sense una figura sanitària referent.   

  

5.4 Identificar els serveis que intervenen en els casos de discapacitats 
sobrevingudes i generar un protocol d’acompanyament en el procés 
entre els serveis sociosanitaris implicats.   

  

5.5 Reforçar la Taula de Salut Mental Local, de forma conjunta amb 
els serveis de Salut Comunitària i Serveis Socials.   

  

5.6. Facilitar i dinamitzar aquest espai participatiu per generar accions 
de millora en pro de les persones amb malaltia mental de Terrassa i 
les seves famílies.   
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. Vetllar per l’accés i el tracte 
adequat per tothom als serveis 
sanitaris. 
· Vetllar per una rehabilitació per 
tothom als serveis sanitaris. 
· Contribuir a millorar l’atenció a la 
població amb reconeixement de 
discapacitat derivada de salut 
mental de la ciutat des del treball 
en xarxa. 
· Fer visible les necessitats 
especials de la població de 
persones amb capacitats diverses 
en relació a accions de millora de 
la salut per a la població en 
general. 

. Facilitar l’accés a les instal·lacions / serveis sanitaris 
(5.1; 5.2). 
· Oferir serveis assistencials i de rehabilitació adients a les 
necessitats de les persones amb capacitats diverses (5.3; 
5.4). 
· Identificació de necessitats reals de la població amb 
malaltia mental i execució accions de millora (5.5; 5.6). 
· Tenir presència en aquells espais participatius de l’àmbit 
local que tinguin per objectiu la prevenció i promoció de la 
salut a la comunitat (5.7). 

5.7 Participar activament en les taules de salut i comissions 
específiques en relació a les capacitats diverses; Taula Intersectorial 
de Salut i Consell de Salut i/o qualsevol altre que es consideri oportú, 
tenint especial cura també per les persones amb malalties minoritàries.   
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6.1 Disposar de la informació i fer el seguiment respecte de les 
clàusules socials en les contractacions externes municipals. 

  
  

6.2 Fer una memòria d’accions realitzades des del servei especialitzat, 
ja existent al Servei d’Ocupació, que reculli les millores que es vagin 
realitzant i dades estadístiques de la inserció laboral de les persones 
amb capacitats diverses a la ciutat i cens d’empreses col·laboradores. 

  
  

6.3 Crear un servei específic d’inserció laboral (servei pre-laboral) 
adreçat a persones amb malaltia mental. 

  
  

6.4 Acció formativa específica amb dones, des de la Comissió Dona i 
Capacitats de la Taula, per apoderar les dones que amb edat laboral 
s’adrecen al Servei d’Ocupació en atenció a persones amb capacitats 
diverses. 

  
  

6.5 Fer una memòria d’accions realitzades des del servei especialitzat 
ja existent al Servei de Foment que reculli les millores que es vagin 
realitzant i de les dades estadístiques del pas de les persones amb 
capacitats diverses a la ciutat per aquestes accions formatives. 

  
  

6.6 Fer un Pla anual del Servei de Foment en coordinació amb 
l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat per treballar amb les 
empreses. 

  
  

6.7 Donar a conèixer l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat i 
els seus objectius i serveis al personal municipal, i promoure millores, 
si s’escau. 

  
  

6.8 Identificar els actors (empreses i/o entitats) que ofereixen serveis 
d’inserció sociolaboral a persones amb reconeixement de discapacitat 
per presentar-los la proposta d'espai participatiu de treball, i posada en 
marxa de l’actuació. 
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. Promoure actuacions d’integració 
sociolaboral per a persones amb 
capacitats diverses. 
· Facilitar l’accés de les persones 
amb capacitats diverses a la 
formació per a la millora de la seva 
inserció laboral. 
· Potenciar la integració dels 
treballadors/es amb capacitats 
diverses al mercat ordinari de 
treball, i vetllar pel compliment de 
la Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC) en relació a les 
persones amb discapacitat tot i 
treballant la intermediació amb les 
empreses. 
· Fomentar la inserció laboral de 
les persones amb capacitats 
diverses en els organismes i 
dependències municipals. 
· Establir un marc estable de 
coordinació i cooperació entre els 
organismes i serveis municipals 
relacionats amb l’àmbit de 
l’ocupabilitat i aquelles entitats i 
empreses que ofereixen serveis 
d’inserció sociolaboral a persones 
amb reconeixement de 
discapacitat. 

. Vetllar per l’existència i l’acompliment de clàusules 
socials en les contractacions externes municipals 
(jardineria, neteja, etc.) amb centres especials de treball o 
empreses amb alt percentatge de treballadors amb 
reconeixement de discapacitat (6.1). 
· Elaborar itineraris accessibles d’inserció laboral per a 
persones amb reconeixement de discapacitat que tinguin 
present: habilitats de la persona, interessos, necessitats, 
possibilitats de la persona amb capacitats diverses i 
tendències del mercat laboral (6.2). 
· Vetllar per la inserció laboral de les persones amb 
malaltia mental, facilitant itinerari específic (6.3). 
· Apoderar les dones amb capacitats diverses finalitzant 
l’etapa de formació perquè no restin al seu domicili amb 
rols de cuidadora per no tenir altres opcions (6.4). 
· Promocionar accions de formació ocupacional 
adaptades a les necessitats de les persones amb 
reconeixement de discapacitat (accessibilitat a l’espai, a la 
informació, a la comunicació...), activitats de promoció de 
llocs de treball i bosses de treball específiques, per 
millorar l’ocupació de les persones amb capacitats 
diverses (6.5). 
· Divulgar la informació i orientació en relació als 
avantatges fiscals de la contractació de persones  
amb reconeixement de discapacitat i altres beneficis a 
empreses del territori (6.6). 
· Identificar el personal amb reconeixement de 
discapacitat contractat per l’Ajuntament (6.7). 
· Generar un espai de treball participatiu estable amb els 
actors del territori (6.8; 6.9). 

6.9 Incorporar als objectius, fins ara de la Comissió de sortides 
escolars, la possibilitat que els nois i noies que surten de l’escola 
puguin escollir el fet d’intentar cercar feina a empreses ordinàries 
sense perdre l’oportunitat d’anar a un centre ocupacional/ 
centre de dia en el cas que la recerca no resulti positiva (no trobin 
feina o aquesta no s’ajusti a les seves expectatives). 
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7.1 Conèixer l’oferta actual de la ciutat respecte a habitatges en règim 
de lloguer per a persones amb reconeixement de discapacitat i baixos 
ingressos així com l’adaptat i conèixer el sistema d’accés per tal 
d’identificar possibles millores en el procés.   

  

7.2 Continuar treballant des de la Comissió de treball Ajuntament-
Generalitat- Coordinadora Capaç per insistir en un projecte de 
residència i centre de dia - respir a Terrassa.   

  

7.3 Crear una comissió de treball per estudiar la viabilitat del projecte 
de pisos amb suport per persones amb discapacitat intel·lectual.   

  

7.4 Crear una comissió de treball per estudiar la viabilitat del projecte 
de pisos amb suport per persones amb discapacitat derivada de salut 
mental.   

  

7.5 Elaborar un fulletó informatiu per orientar a les comunitats de veïns 
en els drets i deures que tenen envers l’eliminació de barreres 
arquitectòniques i comunicatives de les seves comunitats.   

  

7.6 Crear una comissió de treball per conèixer la necessitat i recursos 
disponibles per a persones amb discapacitat intel·lectual grans (+60 
anys).   
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. Facilitar l’accés a habitatge 
accessible que reuneixi les 
condicions que s’ajustin a les 
necessitats i/o de suport de la 
persona amb capacitats diverses. 
· Fomentar l’accés a l’habitatge en 
entorns normalitzats evitant edificis 
amb una mateixa població amb 
necessitats especials. 

. Promoure la reserva d’un percentatge d’habitatges en 
règim de lloguer per a persones amb reconeixement de 
discapacitat i baixos ingressos (7.1). 
· Suport a alternatives accessibles d’habitatge i atenció 
residencial per donar resposta a les necessitats 
d’allotjament i atenció de la persona amb capacitats 
diverses millorant la seva qualitat de vida (7.2;7.3;7.4; 
7.7). 
· Recopilar tota la informació en relació a la normativa i 
indicacions a seguir respecte a la supressió de barreres 
arquitectòniques en les comunitats de veïns per poder-la 
facilitar a la ciutadania des dels diferents serveis 
municipals als que la ciutadania s’adreça (habitatge, 
oficina d’atenció ciutadana, oficina de capacitats diverses i 
accessibilitat) (7.5; 7.6). 

7.7 Crear una comissió de treball per estudiar la viabilitat del projecte 
de pisos amb suport per persones amb discapacitat intel·lectual, però 
amb suport més extern.   
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8.1 Repensar el programa de promoció esportiva per a persones amb 
capacitats diverses que lidera el Servei d’Esports, amb membres de la 
Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat per aportar suggeriments 
de millora i noves necessitats. 

  
  

8.2 Treballar amb l’Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP), el Servei 
d’Esports i l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat, un fulletó 
informatiu sobre l’oferta d’esport adaptat per a persones amb 
discapacitat física a la ciutat. 

  
  

8.3 Estudiar la viabilitat de bonificacions dels centres esportius privats 
a persones amb reconeixement de discapacitat i baixos recursos.   

  
8.4 Estudiar un projecte de lleure inclusiu que aprofiti l’oferta dels 
centres cívics, amb un voluntari de suport, per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

  
  

8.5 Creació d’una comissió de treball de lleure des d’on es pugui 
identificar i realitzar un seguiment sobre l’oferta existent adreçada a 
joves i adults amb discapacitat intel·lectual sense possibilitats 
d’autogestió, i a joves i adults amb discapacitat derivada de salut 
mental sense possibilitats d’autogestió, i l’acompanyament que es fa a 
les persones amb capacitats diverses per tal de que l’accés al lleure 
sigui efectiu i satisfactori. 

  
  

8.6 Crear una comissió de treball conjunta amb el Servei de Cultura i 
l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat per fer possible l’accés 
per tothom, tot i fent adaptacions diverses a deu actes l’any.   

  

8.7 Fer difusió del programa “Cultura a prop” a la ciutadania amb 
capacitats diverses vinculada a entitats. 

  
  

8.8 Fer un fulletó informatiu accessible dels descomptes i bonificacions 
en l’oferta cultural de la ciutat. 

  
  

8.9 Avançar, en la mesura del possible, cap a l’exempció de despeses 
d’ús d’instal·lacions, cessió de material municipal i difusió de la 
informació dels actes. 

  
  

 

O
C

I, 
T

E
M

P
S

 L
LI

U
R

E
, C

U
LT

U
R

A
 I 

E
S

P
O

R
T

S
 

. Promoure esdeveniments i 
activitats culturals, esportives, d’oci 
i temps lliure no discriminatòries 
per a les persones amb capacitats 
diverses i les seves famílies. 
· Promoure i donar suport a les 
activitats i accions realitzades per 
persones amb capacitats diverses, 
associacions i/o entitats socials 
vinculades amb la millora de la 
seva qualitat de vida. 

. Promoció d’esports adaptats a persones amb 
reconeixement de discapacitat i/o amb necessitats 
especials (inclusius i especialitzats) (8.1; 8.2; 8.3). 
· Promoció d’activitats de lleure adaptades a persones 
amb capacitats diverses amb necessitats especials 
(inclusius i especialitzats) (8.4; 8.5; 8.10). 
· Fer millores d’accessibilitat a deu actes d’oci i culturals 
que ofereixi la ciutat en un any (municipal o no) (8.6). 
· Promoció de programes que acostin la cultura a les 
persones amb capacitats diverses i baixos ingressos 
econòmics (8.7; 8.8). 
· Facilitar informació, suports i espais dels que 
l’Ajuntament disposi per la realització de les activitats que 
es proposin (8.9). 

8.10 Crear una guia amb tota la informació relativa a l’oferta sobre oci 
de la ciutat adreçada a persones amb capacitats diverses; horaris i 
franges d’edat a qui s’adrecen aquestes activitats. 
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9.1 Fer recerca dels serveis de suport existents al municipi en matèria 
de serveis a domicili i conèixer altres projectes que donin resposta a 
necessitats no cobertes a Terrassa i estudiar-ne la seva viabilitat i 
implantació a la ciutat. 

  
  

9.2 Proposar millores en el servei a domicili que reben les persones 
amb capacitats diverses i les seves famílies a la ciutat (assistent 
personal). 

  
  

9.3 Donar suport i fer difusió dels serveis i suports que s’adrecen a les 
persones amb capacitats diverses i a les seves famílies. 

  
  

9.4 Fer una guia de recursos a la web municipal amb una actualització 
anual.   

  

9.5 Establir un sistema d’informació permanent que permeti el flux 
d’informació interna en matèria de capacitats diverses i accessibilitat.   

  

9.6 Incorporar les necessitats específiques de les dones amb 
capacitats diverses en els programes de prevenció de violència de 
gènere.   

  

9.7 Realitzar una jornada de treball de dones amb capacitats diverses 
del Vallès Occidental per compartir experiències a nivell 
supramunicipal i plantejar accions de millora.   

  

9.8 Cercar mecanismes per acostar la informació de la forma més 
clara possible i les continues modificacions de la Llei de dependència 
a les persones amb capacitats diverses i a les famílies.   
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. Desenvolupar nous models 
d’atenció i suport que afavoreixin el 
desenvolupament d’una vida 
autònoma i independent en l’entorn 
natural de les persones amb 
capacitats diverses. 
· Adequar els serveis a domicili a 
les necessitats de les persones 
amb capacitats diverses. 
· Cooperar amb les entitats, 
públiques i privades, que 
intervenen en el municipi per 
millorar l’oferta de serveis, i 
recursos d’atenció a persones amb 
capacitats diverses en situació de 
dependència. 
· Promoure el màxim nivell d’accés 
de les persones amb capacitats 
diverses del municipi als ajuts i 
prestacions econòmiques 
existents. 
· Facilitar la informació i 
col·laboració a tots els serveis 
municipals per tal de coordinar les 
actuacions municipals que es 
desenvolupin en l’àmbit de les 
capacitats diverses i l’accessibilitat, 
i en compliment de la normativa 
vigent. 
· Promoure les dones amb 
capacitats diverses i donar suport a 
les accions que impulsin en pro de 
la seva millora d’autonomia 
personal i social. 

. Impulsar projectes innovadors en matèria de serveis a 
domicili, respir familiar i/o altres serveis de suport adreçats 
a les persones amb capacitats diverses i a les seves 
famílies (9.1; 9.9). 
· Analitzar el servei a domicili que reben les persones amb 
capacitats diverses i valorar quines necessitats no es 
cobreixen (9.2). 
· Promocionar el treball en xarxa i la coordinació entre els 
diferents recursos específics existents en l’àmbit de 
l’autonomia personal (9.3). 
· Fer difusió periòdica i sistemàtica d’informació 
accessible, orientació i assessorament sobre serveis, 
prestacions i programes socials específics adreçats a les 
persones amb capacitats diverses i les seves famílies 
(9.4; 9.8). 
· Vetllar pel treball transversal amb els diferents serveis 
municipals en matèria d’atenció a les persones amb 
capacitats diverses (9.5). 
· Vetllar per les dones amb capacitats diverses, com a 
dona amb necessitats especials i vulnerable a la violència 
de gènere (9.6). 
· Millorar l’autoconeixement de la realitat de la dona amb 
capacitats diverses des de les pròpies protagonistes per 
promoure l’autogestió (9.7). 

9.9 Cuidar als cuidadors: Impulsar accions que permetin facilitar 
formació i donar suport a aquelles persones que tenen cura d’altres 
persones amb discapacitat i/o dependència.   
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10.1 Fer que augmenti el nombre d’actes públics accessibles i que la 
seva difusió també ho sigui.   

  

10.2 Incorporar accions de sensibilització dins la Guia d’activitats dels 
serveis educatius adreçades a infants i joves amb edat escolar.   

  

10.3 Fer una nova campanya accessible de comunicació més 
agosarada que l’anterior “Tu pots, jo també”.   

  

10.4 Crear una comissió de treball estable amb el Servei de 
Comunicació per treballar conjuntament el tractament de les capacitats 
diverses.   

  

10.5 Realitzar accions de difusió del document ja elaborat Dones amb 
Capacitats. Construint realitats perquè les dones amb algun tipus de 
discapacitat prenguin consciència de la vulnerabilitat com a dona i com 
a dona amb capacitats diverses.   
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. Promoure la sensibilització i la 
conscienciació de la ciutadania en 
relació als drets de les persones 
amb capacitats diverses. 
· Enfortir la col·laboració i el 
contacte fluid i directe entre les 
entitats d’atenció a les capacitats 
diverses i la resta d’agents socials 
(en el mitjà educatiu, laboral, 
mitjans de comunicació...). 

. Incorporació de la perspectiva del dret de les persones 
amb capacitats diverses en qualsevol acció municipal 
informativa i de sensibilització que es desenvolupi (10.1). 
· Desenvolupament d’accions accessibles de 
sensibilització, conscienciació i educació de forma 
periòdica i sistemàtica, adreçades a tots els grups de 
població, amb l’objectiu de traslladar una imatge 
normalitzada i positiva de les persones amb capacitats 
diverses, tenint en compte la heterogeneïtat existent entre 
totes elles (10.2). 
· Fomentar el paper actiu de les persones amb capacitats 
diverses en les pròpies campanyes accessibles de 
sensibilització (10.3). 
· Assegurar que qualsevol campanya de sensibilització 
que dugui a terme l’Ajuntament inclogui d’una forma 
normalitzada a les capacitats diverses (10.4). 
· Visibilització de la dona amb capacitats diverses (10.5). 
· Informació i conscienciació dels drets de les persones 
amb capacitats diverses (10.6). 

10.6 Establir un cicle de xerrades a desenvolupar a diferents seus i/o 
col·legis professionals de col·lectius clau de la ciutat al voltant dels 
diferents drets de les persones amb capacitats diverses i les seves 
famílies: mitjans de comunicació, Col·legi d’Advocats, Col·legi 
d’Arquitectes, professionals de l'àmbit del treball social i educació 
social, polítics... 

  
  

 
 

Llegenda 
 

  
Accions en curs 

  
Accions assolides que passen  
a ser funcions de l'Oficina 

  
Accions no assolides 

 
 
 


