
 

 

 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 

 

 

COMISSIÓ MUNICIPAL PER AL BENESTAR DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS 

 

 

DATA I LLOC: 20 de juliol de 2017, a les 10, 00 hores a L’Escorxador. 

ASSISTENTS: Ramon Zaballa (Regidor de Benestar Social), Xavier Senabre (Cap SSB), 

Gemma Sivill (Fundació Pro-Penedès), Foix Sogas (El Turó), Carme Garrido i Maite 

Santamaria (Entre-tots), Gemma Sadurní (L’Espiga), Josep Mª Jané i Marina Vizcaya 

(Univers Penedès), Anna Rovira (Fundació Mas Albornà) i Joana Sánchez (coordinadora 

de SSB). 

 

S’EXCUSSEN; Santi Domènech i Xavi Vallès.  

 

TEMES TRACTATS; 

 

1.- Lectura i aprovació l’acta. La Joana Sánchez recorda que a proposta del regidor es 

va acordar en la reunió del 9 de febrer de 2016 que “si en el període dels quinze dies 

posteriors al seu enviament no hi ha hagut cap esmena s’aprova l’acta anterior”. 

 

2.- Traspàs d’informació respecte el procés d’adjudicació i situació actual sobre 

l’estudi que farà ILUNION (venen demà dia 21 de juliol per fer la presa de contacte, 

valoracions i, posteriorment ens lliuraran l’estudi) en principi relacionat amb l’OAC 

respecte les barreres sensorials. Finalment demanem un estudi sobre la planta baixa 

de l’Ajuntament (altres espais con l’accés, l’entorn perifèric, recorregut interior fins 

l’OAC...).  

 

3.- Respecte les actuacions previstes en el marc del programa CAPACITATS 2017 i en 

relació a l’Exposició la Carme Garrido comenta que aquesta hauria d’ubicar-se en un 

espai més cèntric com la Capella de Sant Joan. Comenten que aquesta proposta ja 

l’havien fet i que no saben si s’ha fet la reserva per l’any vinent. La Joana Sánchez farà 

la consulta al servei de Cultura. La Foix Sogas creu que un altre bon espai pot ser la sala 

de Fòrum Berger Balaguer ( consultar el Sr. Xavier Freixedes). 

 

La Foix Sogas també proposa posar una pancarta amb un lema a la façana de 

l’Ajuntament de la mateixa manera que es fa el dia Internacional de la Dona, LGTBI, 

etc. La Carme Garrido hi està d’acord ja que exposa que és una manera de treballar la 

igualtat d'oportunitats. 
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En Ramon Zaballa explica que hi està d’acord però que es fa difícil discernir quins dies 

són més o menys importants. Potser un criteri podria ser l’afectació social transversal. 

Ho consultarem.  

 

Pel que fa a d’altres activitats que es puguin fer, a banda de l’exposició, les activitats 

emmarcades dins de l’eix de sensibilització en el marc escolar (primària i secundària) i 

les que facin alguna de les entitats membres de la CMBPD i que s’inclouran en el 

programa CAPACITATS 2017 no es  present cap en concret. En Ramon Zaballa exposa 

que des de la Comissió es poden projectar les entitats que proposin activitats, ja que el 

protagonisme el té l’entitat i la funció de l’Ajuntament és donar-hi suport. S’acorda 

que es faran propostes concretes el proper 17 d’octubre, data de la propera reunió.  

 

La Marina Vizcaya i en Josep Mª Jané exposen el interès d’Univers Penedès per a què 

les activitats les facin els/les propis/es usuaris/es ja que així treballen la visualització 

del col·lectiu i la seva integració. En Ramon Zaballa creu que cal treballar per arribar al 

conjunt de la ciutadania, per una societat inclusiva. La Carme Garrido creu que es pot 

treballar, de forma complementària, amb les dues línies d’actuació. La Foix Sogas ens 

passarà la informació i el contacte d’una altre exposició “Infàncies Inclusives” i un 

possible espai per ubicar-la podria ser la Biblioteca Torras i Bages.  

 

La Joana Sánchez recorda que respecte l’eix de sensibilització en l’àmbit escolar el  de 

les activitats realitzades per les entitats i adreçades als centres educatius fa 3 anys que 

les oferim el Catàleg d’activitats, tant a primària com a secundària (PIDCES). També 

traspassa la informació relativa a CAPACITATS 2016; han participat 6 centres educatius 

de primària (Baltà Elias,  Mas i Perera, Sant Josep, Dolors Piera, Pau Boada i Sant 

Ramon) i un total de 250 alumnes (90% de 3r de primària i 10% de 1r de primària). Pel 

que fa a secundària i d’altres espais formatius adreçats a joves han participat un total 

de 480 joves ; IES Alt Penedès, IES Eugeni d’Ors, IES Milà i Fontanals, IES Nou de 

Vilafranca, La Fassina (Casa d’Oficis, PFI Pintura, etc) i la UEC. Molt bona valoració per 

part dels docents o responsables del projectes, joves, PIDCES i entitats. També han 

partcipat dues de les entitats de la CMBPD en les jornades Culturals de l’Alt Penedès i 

l’IES Nou de Vilafranca (Entre-Tots i Mas Albornà). 

Pel que fa a CAPACITATS 2017 tenim 4 centres de primària (Baltà Elias, Cristòfor 

Mestre, Mas i Perera i Sant Josep) que ens han confirmat la seva participació en el 

catàleg d’activitats de 2017-2018. 
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4.- La Gemma Sivill explica que l’eina de comunicació que han dissenyat, amb l’objectiu 

de tenir un espai que reculli la feina que es fa des de la CMBPD i de fer visible i 

accessible les actes, els programes d’activitats, etc és un “wordpress” i que actualment 

és d’àmbit privat. Si ha de ser un link ubicat en el web municipal (Vilafranca tema a 

tema/Serveis Socials Bàsics/Benestar Social/Serveis Socials/Persones amb discapacitat) 

en Ramon Zaballa farà la consulta. Els/les membres de la Comissió opinen que la ruta 

d’accés a la informació de les entitats en el web de l’Ajuntament és complexa. També 

es comenta la possibilitat que la informació d’aquest “wordpress” de la CMBPD es 

pugui “linkar” a cadascuna de les pàgines web de les entitats. La Gemma Sivill recorda 

que cal tenir la informació actualitzada.  

 

5.- Respecte al concurs de logos que representin a la CMBPD en presenten El Turó, 

L’Espiga i l’associació Univers Penedès. Acordem que fins el 31 de juliol es poden 

presentar altres propostes per correu electrònic. Dels que presenten El Turó a la 

majoria dels membres de les entitats ens agrada un de concret. La Foix Sogas ens farà 

arribar els logos que proposen per correu electrònic i acabarem de decidir quin 

escollim. 

 

6.- Sembla que hi ha hagut algun problema respecte l’enviament de la darrera acta i 

del document Pla Local d’atenció a les capacitats diverses i l’accessibilitat implementat 

a Terrassa. Per tant, acordem que tractarem aquest punt en la propera reunió i que 

les entitats ens faran arribar les seves aportacions tenint en compte el treball fet, tant 

pels departaments municipals com per les mateixes entitats de la CMBPD, i que queda 

recollit en el document Programa Local pel Foment de l’accessibilitat. La Joana Sánchez 

proposa tornar a passar aquest darrer document amb les dades demogràfiques 

actualitzades de l’any 2016. La Foix Sogas creu que el document de Terrassa és 

interessant perquè el seu format clar facilita que la informació arribi a tota la població. 

 

En Ramon Zaballa informa que el programa ADAPTA ja està modificat amb les 

aportacions fetes per les entitats i que es portarà pel Ple Municipal de setembre per 

tal d’aprovar-lo. 

 

Acordem tornar-nos a reunir el proper dia 17 d’octubre a les 10 hores a l’Escorxador. 

 

 
 
Sr. Ramon Zaballa i Serra     Sra. Joana Sánchez Romero 
President CMBPD     Secretària CMBPD 


