
                                       

 
 
 
 

 
 

 

 

PROGRAMA LOCAL PEL FOMENT DE 

L’ACCESSIBILITAT 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 

Cap a un Pla Estratègic sobre Vilafranca del Penedès Accessible 

 

 

Cooperativa Desenvolupament Comunitari 

 

Carles Riera, sociòleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2016 

 

 

 



                                       

 
 
 
 

 
 

 

ÍNDEX 

 

1. PROGRAMA LOCAL PEL FOMENT DE L’ACCESSIBILITAT: 

INTRODUCCIÓ.....................................................................................1 

 

2. MARC TEÒRIC.....................................................................................1 

2.1. Diversitat funcional...................................................................1 

 

2.1.1. Diversitat funcional en l’àmbit de la filosofia moral i 

política....................................................................................2 

 

2.2. Vida independent o model social: una emancipació parcial...2 

 

2.2.1. Vida independent....................................................................5 

2.2.2. La vida independent en la legislació.....................................6 

 

2.3. El model de la diversitat: emancipació personal i col·lectiva..7 

2.4. Conclusions..................................................................................9 

 

3. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES SOBRE LA POBLACIÓ AMB 

DISCAPACITAT.....................................................................................10 

 

3.1. Persones amb discapacitat per tipologia................................11 

3.2. Persones amb discapacitat per grau i sexe ............................11 

3.3. Persones amb discapacitat per grups d’edat..........................12 

3.4. Persones amb discapacitat amb barem de 3a persona 

informat positivament i tipologia..............................................12 

 

 



                                       

 
 
 
 

 
 

4. CONCLUSIONS ESTRATÈGIQUES DEL PROGRAMA LOCAL PEL 

FOMENT DE L’ACCESSIBILITAT.........................................................12 

 

4.1. Inclusió de la diversitat, autonomia personal i vida 

independent................................................................................13 

4.2. Inserció laboral...........................................................................15 

4.3. Escola inclusiva i suports a la integració................................16 

4.4. Accessibilitat..............................................................................17 

4.5. Suport a les famílies i prevenció de l’aïllament social...........18 

 

5. ESCENARIS I PROPOSTES DE CONSENS.........................................19 

 

5.1. Escenaris....................................................................................20 

5.2. Propostes 2015-2019.................................................................21 

 

6. ANNEXOS.............................................................................................23 

 

6.1. Annex 1: Departaments municipals i entitats que hi ha 

participat....................................................................................23 

6.2. Annex 2: Grups de treball en el Taller de Prospectiva..........24 

6.3. Annex 3: Recull dels resultats dels qüestionaris..................25 

6.4. Annex 4: Models de qüestionaris............................................37 

6.5. Annex 5: Avaluació del Taller de Prospectiva........................39 



                                       

 
 
 
 

1 
 

PROGRAMA LOCAL PEL FOMENT DE L’ACCESSIBILITAT. Cap a un Pla 

Estratègic sobre Accessibilitat, Inclusió i Diversitat Funcional a Vilafranca 

del Penedès. 

 

L'Ajuntament de Vilafranca, amb la participació de les entitats del municipi 

relacionades amb la discapacitat, ha encetat una reflexió sobre noves 

estratègies conceptuals, polítiques i tècniques sobre l'atenció a les persones 

amb discapacitat, així com una avaluació de la situació i necessitats del sector 

en el municipi, incorporant referències com la diversitat funcional, la vida 

independent, l'accessibilitat I el disseny universals, la ciutat per a tothom, 

intel·ligent, inclusiva i accessible, entre altres. 

 

Aquest informe de treball, en el camí cap a un Pla Estratègic sobre l'Atenció a 

la Diversitat Funcional a Vilafranca del Penedès, sintetitza i analitza les 

aportacions rebudes, en el marc d'aquests nous enfocaments, incorporant 

necessitats, tendències i innovacions. 

 

2. MARC TEÒRIC, DIVERSITAT FUNCIONAL I VIDA INDEPENDENT 

 

Atenent el plantejament fet per les entitats membres de la Comissió Municipal 

per al Benestar Social de les Persones amb Discapacitat, aquest marc teòric no 

pot tenir pretensions normatives ni determinants, tenint també en compte que 

no és el que inspira les actuals polítiques públiques ni el seu sistema de 

prestacions i subvencions. Només té la finalitat d'obrir i animar un debat, que 

pot introduir visions innovadores i noves perspectives en la inclusió social de 

les persones amb discapacitat. 

 

2.1.- Diversitat funcional. 

 

El model de la diversitat funcional i la vida independent és aquell que considera 

que les causes que originen la diversitat funcional no són ni religioses, ni 
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científiques, sinó que són socials; i que les persones amb diversitat funcional 

poden aportar a les necessitats de la comunitat en la mateixa mesura que la 

resta de dones i homes sense diversitat funcional, però sempre des de la 

valoració i el respecte de la seva condició de persones diferents. Aquest model 

es troba íntimament relacionat amb la incorporació de certs valors intrínsecs als 

drets humans, i aspira a potenciar el respecte per la dignitat humana, la igualtat 

i la llibertat personal, propiciant la inclusió social,  sobre la base de determinats 

principis: vida independent, no discriminació, accessibilitat universal, 

normalització de l'entorn i diàleg civil, entre d'altres. Parteix de la premissa que 

la discapacitat és una construcció i una forma d'opressió social, resultant d'una 

societat que no considera ni té present  les dones i homes amb diversitat 

funcional. Així mateix, reivindica l'autonomia de la persona amb diversitat 

funcional per decidir sobre la seva pròpia vida, i per això se centra en 

l'eliminació de qualsevol tipus de barrera, per una adequada equiparació 

d'oportunitats. 

 

2.1.1.- La diversitat funcional en l'àmbit de la filosofia moral i política 

 

L'aparició de la diversitat funcional en l'àmbit de la filosofia moral és molt recent 

i es deu a les aportacions que Amartia Sen, Eva Kittay i Martha Nussbaum han 

fet a la teoria de la Justícia de John Rawls. En l'última aportació, Nussbaum 

proposa anar més enllà de la teoria de la justícia de Rawls recolzant-se en 

algunes reformulacions a aquesta teoria aportades per Eva Kittay i Amartya 

Sen, que intenten donar respostes a les qüestions relacionades amb la 

diversitat funcional. Neix d'aquesta manera “l'enfocament de les capacitats". En 

aquest enfocament, Nussbaum planteja que: "no podem justificar una teoria 

política si no podem mostrar que és capaç de perdurar en el temps i guanyar-

se el suport dels ciutadans per raons que no siguin exclusivament instrumentals 

o autoprotectores".  A més indica que "En primer lloc, trobem el problema de la 

justícia cap a les persones amb discapacitats físiques i mentals. Es tracta de 

persones com totes les altres, però fins ara les societats existents no les han 
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tractat en un pla d'igualtat amb els altres ciutadans. El problema d'estendre a 

aquestes persones l'educació, l'assistència mèdica, els drets i les llibertats 

polítiques, i en general la igualtat com a ciutadanes, sembla un problema de 

justícia i un problema urgent. Per a resoldre aquest problema cal una nova 

manera de pensar la ciutadania, i una nova anàlisi de la finalitat de la 

cooperació social, així com també amb més èmfasi en l'assistència com a bé 

social primari, per el que cal esperar que la seva solució no consistirà en una 

aplicació de les velles teories, sinó en una reformulació de les pròpies 

estructures teòriques. 

 

Es produeix així un avanç fonamental en la filosofia moral, que veu com ha de 

reformular les seves estructures teòriques per incorporar a un col · lectiu 

tradicionalment oblidat. 

 

Aquest col · lectiu, partint del Model de la Diversitat, ha començat a obrir-se pas 

en l'àmbit de la bioètica i la filosofia moral presentant comunicacions en 

congressos i publicant llibres i articles des de la veu que neix de les persones 

que viuen aquesta realitat, recolzades per escassos autors com Xavier 

Etxeberria i Xabier Urmeneta. No obstant, cal ressenyar que l'any 2007, en el 

marc de la XV Setmana d'ètica i filosofia política: «Tradició i innovació en ètica i 

filosofia política», organitzada pel Dpt. de Filosofia i Filosofia Moral i Política de 

la UNED, va tenir lloc a Madrid la Taula rodona: "Bioètica i diversitat funcional", 

en què van participar diversos experts i expertes sobre la matèria. 

 

No obstant això aquest avanç no sembla haver arribat encara amb força a 

l'àmbit de la filosofia política a l'Estat Espanyol, que sí s'ocupa actualment 

d'altres col · lectius com les dones i els immigrants en l'àmbit de la ciutadania, 

la igualtat, la paritat i el multiculturalisme.  

 

Afortunadament hi ha autors saxons que s'han aproximat recentment a aquest 

àmbit, com Tom Shakespeare, des d'universitats europees. 
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2.2.-Vida Independent o model social: una emancipació parcial 

 

El canvi ideològic radical que va suposar el Moviment de Vida Independent als 

EUA va donar lloc a una forta reivindicació social i acció política, que va 

entroncar amb les lluites d'altres col · lectius, com el de les dones o el de les 

persones de afroamericanes, i que va tenir com a resultat importants canvis 

legislatius, tant a nivell local com a nivell mundial. De fet, la Convenció 

Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat (diversitat 

funcional), aprovada per l'ONU l'any 2007, està basada principalment en les 

idees que van néixer amb aquest moviment, que van patir una evolució social 

en arribar a Europa i ser desenvolupades àmpliament en l'àmbit de la 

sociologia. 

 

Aquestes idees van trigar més de 30 anys a arribar a casa nostra, a través del 

Moviment de Vida Independent, ja que en aquest país hi havia una forta i 

poderosa estructura associativa ancorada en el model rehabilitador, que 

realitzava tebis moviments polítics en l'àmbit de la lluita pels drets i tenia forts 

interessos econòmics. 

 

El model rehabilitador era, per tant, el que es transmetia a tota la societat. 

 

El resultat del moviment ideològic basat en el model social (o de Vida 

Independent) ha estat l'emancipació parcial d'un col · lectiu que veu com els 

seus drets estan escrits i legislats en molts països, però conviu amb una realitat 

plenament discriminatòria i una visió molt medicalitzada de la seva essència 

humana. 

 

Aquest moviment ha treballat molt bé l'aspecte polític de l'emancipació, però no 

ha treballat amb suficient intensitat la ideologia ni la identitat subjectiva de la 

persona, de manera que deixi de sentir-se "inferior". Com a conseqüència, s'ha 

aconseguit un fort canvi legislatiu, però un mínim i insuficient canvi social real. 
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2.2.1.-Vida independent. 

 

La Vida Independent, basada en el paradigma de la diversitat i de la diversitat 

funcional, té entre els seus objectius la promoció de l'autonomia personal i la 

consecució de la plena ciutadania. Per a això reivindica una sèrie de principis 

que vertebren el Moviment de Vida Independent (MVI, o ILM per a les sigles en 

anglès) i que són els que li donen sentit. 

 

El moviment de Vida Independent (MVI - ILM, Independent Living Movement) 

va néixer del canvi radical de l'autopercepció d'un grup de persones amb 

discapacitat que van començar a sentir-se ciutadanes en comptes de malalts. 

 

Els principis bàsics del MVI són els següents: 

 

 Autodeterminació. 

 Drets Humans, i especialment drets civils, polítics i econòmics. 

 Autoajuda. 

 Apoderament. 

 Responsabilitat sobre la pròpia vida i accions. 

 Dret a assumir riscos (i a equivocar-se). 

 

Per a la consecució d'aquests objectius, les persones amb diversitat funcional  

demanen assistència personal, i ajuts econòmics per aconseguir aquesta 

assistència personal (i concretament en forma de "pagament directe"). 

 

En coherència amb la idea de reclamar el seu paper en la societat i considerar-

se com a ciutadanes de ple dret, els activistes del Moviment de Vida 

Independent han fet múltiples aportacions al discurs social i han aconseguit 

grans èxits. Una de les aportacions ha estat la reflexió sobre la denominació del 

propi col · lectiu i promoure a nivell social un canvi de llenguatge que fugi del 
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binomi "capacitat-discapacitat" per proposar el terme, ni pejoratiu ni comparatiu, 

de "persones amb diversitat funcional" , que es va obrint camí en la nostra 

societat. Altres assoliments importants han estat la presència social, i la millora 

parcial de la llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal, i les aportacions 

teòriques que han fet tant sobre els models que teoritzen la discapacitat, com 

les "cures" i l'assistència personal. 

 

L'assistència personal, per la seva banda, té com a centre la persona que la 

utilitza, i per tant realitza qualsevol servei que pugui necessitar aquesta 

persona, independentment d'on es necessiti (casa, carrer, treball, viatges, etc.) 

I atorga el control sencer del procés a l'usuari, amb la qual cosa garanteix que 

s'adapta a les seves necessitats i directrius. 

 

La pedra angular de la vida independent i de l'exercici efectiu de l'autonomia 

personal, és a dir de la igualtat plena, de la ciutadania plena i els drets plens, 

és una assistència personal de qualitat, suficient i adaptada a les necessitats 

de cada persona: sense ella no hi ha vida independent ni tampoc hi ha drets.  

 

En efecte, hi ha altres elements en joc: les ajudes tècniques, l'accessibilitat i els 

ajuts econòmics per aconseguir aquesta assistència personal  i aquesta 

accessibilitat. I les tres estan  relacionades entre sí i quan una d'elles varia, les 

altres també oscil·len amb ella. És a dir, si no hi ha accessibilitat necessitarem 

més hores d'assistència personal per a poder accedir a llocs que sense aquests 

problemes d'accessibilitat podrien ser utilitzats en solitari. I quan falla 

l'assistència personal hi ha menys vida independent. I el mateix passa amb els 

diners: quan hi hagi més diners per a accessibilitat en caldran menys per a 

assistència personal i millorarà la vida independent, i així successivament. 
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2.2.2.-La vida independent en la legislació 

 

Actualment l'assistència personal ha passat de ser un desig d'aquells primers 

activistes que lluitaven en els anys 70 del passat segle, a ser un dret reconegut 

pels convenis internacionals i també per l'Estat Espanyol, ja que el 2006 la 

comunitat internacional va acceptar la Convenció sobre els Drets de les 

Persones amb Discapacitat, que ha estat signada i ratificada per 99 països, 

entre ells el Regne d'Espanya, on va entrar en vigor el 3 de maig de 2008. 

 

En l'article 19 d'aquesta Convenció, es recullen dues afirmacions cabdals pel 

tema que ens ocupa: 

 

“Les persones amb discapacitat podran triar el seu lloc de residència i no 

estaran obligades a viure d'acord amb un sistema de vida específic", i “Les 

persones amb discapacitat han de tenir accés a l'assistència personal que sigui 

necessària per facilitar la seva existència i la seva inclusió en la comunitat i 

evitar el seu aïllament o separació d'aquesta". 

 

En el mateix esperit, la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i 

Atenció a les Persones en Situació de Dependència  parla de Vida Independent 

i, per primera vegada en una llei,  crea la prestació econòmica d'assistència 

personal. Aquesta prestació va quedar finalment disponible per a les persones 

en situació de gran dependència. 

 

2.3.-El model de la diversitat: l'emancipació personal i col·lectiva 

 

El model de la diversitat neix de la fusió de dos camps diferents: la bioètica i la 

filosofia del dret. 

 

Des del model de la diversitat, es considera que tots els anteriors resulten 

insuficients per donar solucions efectives, tant en el camp ideològic com en la 
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vida de les persones que viuen discriminades per la seva diversitat funcional. Si 

bé s'admet que el model social o de vida independent, nascut del propi col · 

lectiu i l'enfocament de les capacitats de Martha Nussbaum, han resultat 

crucials per generar avenços en el camp ideològic, es detecta una mancança 

en ambdós: estan dirigits gairebé exclusivament a l'àmbit de la política  social, 

sense aprofundir en el valor intrínsec de la vida de les persones amb diversitat 

funcional. 

 

Des del punt de vista del model de la diversitat, tots dos models, igual que la 

recent Convenció de l'ONU, accepten la discapacitat de les persones 

pertanyents al col · lectiu, i proposen eines socials per compensar aquesta falta 

de capacitat. 

 

No obstant això, el model de la diversitat descarta la utilització de la capacitat 

de les persones com a eix conceptual de definició del col · lectiu, per convertir-

lo en una qüestió de dignitat; una dignitat que té dues vessants: la dignitat 

intrínseca o moral que se sustenta en donar el mateix valor per a totes les vides 

de tots els éssers humans i la dignitat extrínseca o jurídica, que s'obté en donar 

els mateixos drets i les mateixes oportunitats a totes les persones. 

 

En aquest sentit, els models anteriors treballen amb força l'àmbit de la dignitat 

extrínseca o jurídica i l'han convertit en una qüestió de drets humans, però no 

han tingut en compte l'àmbit moral de la persona, la seva dignitat intrínseca 

com a ésser humà. 

 

En eradicar la capacitat com a eix conceptual, des del Model de la Diversitat, 

les persones amb diversitat funcional s'integren al col · lectiu de la diversitat 

humana i es veuen discriminades de la mateixa manera que ho han estat 

històricament les persones d'un altre gènere, una altra raça, altra religió, una 

altra orientació sexual, etc. 
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El model de la diversitat, és en realitat una evolució del model social, té 

avantatges tant en el camp teòric o racional com en el camp subjectiu i 

emocional de les persones. 

 

En el camp teòric proporciona solucions a problemes bioètics com l'avortament, 

l'eugenèsia, la selecció embrionària, etc., a més de permetre una anàlisi més 

sòlida dels paradigmes de la filosofia moral o política, o de la sociologia. Com a 

resultat, els àmbits de la bioètica, de la filosofia moral i política i de la sociologia 

han començat a incorporar part del model i comencen a analitzar-lo i a utilitzar-

lo en les seves publicacions i conferències. 

 

En el camp subjectiu, emocional, proporciona una visió de la persona que es 

veu a sí mateixa com a part de la diversitat humana, una diversitat que no té 

per què estar mesurada en termes de capacitat. Descobreix així que la 

discriminació que pateix és similar a la d'altres col · lectius diversos. D'aquesta 

manera s'emancipa de les visions opressores tradicionals que l'arraconaven 

com a persona defectuosa. Un resultat pràctic d'aquest canvi de visió subjectiva 

és la II Xarxa de Marxes per la Visibilitat de la Diversitat Funcional, una sèrie 

d'accions públiques que han tingut lloc a Madrid, Barcelona i Las Palmas de 

Gran Canària l'any 2008, basada en el dia de l'orgull gai (un altre col·lectiu 

tradicionalment qualificat com a malalt). 

 

2.4.Conclusions 

 

La forta presència del model rehabilitador en el pensament contemporani  s'ha 

convertit en un desert ideològic en els camps teòrics de la filosofia moral i 

política, la bioètica i la sociologia, entre d'altres; així aquests camps s'han 

limitat a donar com a vàlida la visió de "malalts" d'un grup de persones que 

representa el 10% de la població mundial. 
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Els avenços produïts en l'àmbit anglosaxó en la ideologia de la diversitat 

funcional han estat pràcticament ocults a casa nostra, on hom ha estat incapaç 

d'evolucionar amb força cap a noves idees en els últims anys. 

L'aparició del model de la diversitat  suposa una revolució i una evolució de 

models anteriors de pensament i proporciona eines per afrontar amb solvència 

els camps de la filosofia moral i política, la bioètica, la sociologia, etc. 

 

A més, l'aplicació pràctica d'aquest model en termes polítics i socials ha 

suposat un fort canvi en la visió que les persones amb diversitat funcional tenen 

de sí mateixes, i els ha dotat d'eines per a l'emancipació dels models opressors 

i discriminatoris, amb la fi d'aconseguir la plena ciutadania a través de la 

consecució dels seus drets, de les eines necessàries per viure en igualtat 

d'oportunitats i de l'acceptació d'una realitat inamovible de la naturalesa: la 

diversitat. 

 

3.-DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES SOBRE LA POBLACIÓ AMB 

DISCAPACITAT. 2016. (Font: IDESCAT) 

 

AP: Alt Penedès 

V: Vilafranca del Penedès 

FM: físics motòrics 

FNM: físics no motòrics 

TF: total físics 

V: visuals 

AUD: auditius 

PSQ: psíquics 

MM: malalts mentals 

NC: no hi consta 

TPAD: total persones amb discapacitat. 
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3.1.-Persones amb discapacitat per tipologia 

 

 FM FNM V AUD PSQ MM NC TPAD 

AP 2382 1258 405 372 775 1283 260 6735 

V 888 492 145 139 294 482 96 2536 

 

Podem observar el predomini de les persones amb diagnòstic de malalties 

físiques motòriques i malalties mentals, tant a niell comarcal com municipal. Pel 

que fa a les persones amb tipologia física motòrica, Vilafranca té el 37,27 % del 

total de la comarca. Les persones reconegudes amb el diagnòstic de malaltia 

mental a Vilafranca suposen un 37,56% del total de la comarca. En relació a les 

dades de 2014 i 2015 en guany hi ha un petit increment en les discapacitats 

psíquiques. 

 

3.2.-Persones amb discapacitat per grau (%) i sexe. 

 

GRAU 
33-64% 
H        D 

65-74% 
H         D 

75% i + 
H         D 

TPAD 
H           D 

AP 
2233     2057 

4920 
709       746  

1455 
482       508 

990 
3424     3311 

6735 

V 
824       807 

1631 
291        275 

566 
155         184 

339 
1270     1266 

2536 
 

En relació al grau de discapacitat reconegut a Vilafranca pel que fa al grau 

entre el 33-64% aquest suposa un 33,15% del total de persones de la comarca. 

Aquest % augmenta en el cas de les persones reconegudes amb un grau entre 

el 65-74% a nivell municipal i suposa el 38,21%. Finalment a Vilafranca tenim el 

34,24% de persones reconegudes amb més del 75% de discapacitat respecte 

la comarca. 

 

Pel que fa al sexe i al grau de discapacitat reconegut a Vilafranca només en el 

cas de les persones amb un 75% o més augmenten les dones. En les altres 

dues categories de grau es produeix un lleuger predomini dels homes. Aquesta 
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és una tendència que s’ha modificat donat que, en anys anteriors i en general, 

el predomini pel que fa al sexe a nivell municipal eren les dones. 

 

3.3.-Persones amb discapacitat per grups d'edat (anys) 

   

EDATS 
Fins a 4 

anys 
Entre 5 i 

15 
Entre 16 

i 44 
Entre 45 

i 64 
Entre 65 

i 74 
75 i + TPAD 

AP 41 365 1307 2502 1254 1266 6735 

V 17 150 487 962 459 461    2536 

 
Pel que fa a les edats la dada més significativa, a nivell municipal, té a veure 

amb el grup de persones amb reconeixement del grau de discapacitat entre 45 i 

64 anys (38,44%), seguit dels grups d’edat entre 16 i 44 anys i entre 65 i 74 i 

més de 75 anys. 

 

3.4.-Persones amb discapacitat amb barem de 3a persona informat 

positivament i tipologia 

 

 FM FNM Total F V AUD PSQ MM NC TPAD 

AP 295 75 370 41 8 178 154 - 751 

V 87 27 114 12 - 49 48 - 223 

 

Pel que fa a les persones amb discapacitat amb barem de 3ª persona 

informades positivament, a nivell municipal, podem observar un predomini de 

les discapacitats físiques motòriques (29,49%), seguides de les psíquiques  

(27,52%) i la malaltia mental (31,16%), i a més distancia observem les físiques 

no motòriques i les visuals per aquest ordre. Cal destacar que, des de fa 2 

anys, no hi ha cap persona reconeguda amb el barem de  tercera persona en 

les discapacitats auditives.  

 

Les proporcions sociodemogràfiques estan a prop de les del conjunt de 

Catalunya, i també hi observem el fenomen de la concentració de població 
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afectada en la capital de la comarca, probablement per l'efecte de la major 

concentració de recursos, suports i oportunitats. 

 

 

 

4. CONCLUSIONS ESTRATÈGIQUES DEL PROGRAMA LOCAL PEL 

FOMENT DE L’ACCESSIBILITAT 

 

Aquests plantejaments són la síntesi de les aportacions realitzades pels 

departaments municipals i per les entitats participants en el procés (veure llistat 

en l'Annex 1), mitjançant resposta a qüestionari i amb el suport d'algunes 

reunions presencials (veure Annex 4). En l'Annex 3 hom pot veure-hi el recull 

exhaustiu. Es tracta d'una aproximació diagnòstica i avaluativa en cadascuna 

de les temàtiques, així com de propostes de progrés i millora. 

 

4.1. Inclusió de la diversitat, autonomia personal i vida independent. 

Lleure, esport i cultura. Ciutat per a tothom. 

 

Un bon nombre d'entitats considera que les polítiques públiques locals cal  

que contribueixin a fomentar i facilitar l'autonomia de les persones amb 

discapacitat, de manera que puguin gaudir i participar d'una ciutadania 

normalitzada, en els espais, recursos i serveis públics comuns a la resta de la 

ciutadania, molt més que en activitats, recursos i espais específics. En aquet 

sentit, hom planteja que els esforços municipals s'haurien de posar molt més en 

adaptar aquests àmbits que no pas en programar activitats o espais 

especialitzats. En aquesta línia cal valorar i potenciar l'actual política de l'Àrea 

de Via Pública orientada a normalitzar i fer accessibles tots els elements de 

l'espai públic, evitant fer-ne d'específics per a les persones amb discapacitat.   

 

El Pla de Barri de l'Espirall, per la seva naturalesa d'actuació integral I 

innovadora, té potencial per a desenvolupar-hi mesures específiques de suport 
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a la diversitat funcional, més enllà de les d'accessibilitat ja previstes. L'àmbit de 

les TIC i la ciutat intel·ligent en podria ser un focus. 

 

Pel que fa al lleure i la cultura cal un especial esforç en el sentit que la 

normativa local pels operadors i la iniciativa municipal, així com la contractació 

amb proveïdors, incloguin clàusules socials inclusives i d'accessibilitat física i 

comunicativa (audioguies, subtitulació, llengua de signes, senyalètica, bucle 

magnètic, dispositius i interfícies d'adaptació, etc.) 

 

En l'àmbit de l'esport cal valorar l'aposta per fer accessibles els equipaments 

esportius i adequar les activitats en funció de les característiques i necessitats 

dels seus usuaris. 

 

D'altra banda, atès el creixement de l'activitat turística en el nostre País i el 

potencial turístic de Vilafranca, seria recomanable un projecte per a convertir la 

Ciutat en una localització atractiva pel creixent turisme internacional amb 

discapacitat, que cerca destins que puguin garantir el turisme accessible a tots 

els nivells, serveis, mobilitat i activitats. En aquesta línia el posicionament del 

Patronat de Turisme és un actiu positiu. 

 

Tanmateix, si bé la Ruta Medieval presenta una bona accessibilitat, la Ruta 

Modernista i algunes rutes naturals presenten encara mancances rellevants. 

Pel que fa a les rutes enològiques caldria primer conèixer els seus nivells 

d'accessibilitat i dur a terme després accions concertades per a millorar-la. 

Assolir l'accessibilitat de les rutes turístiques i culturals seria una fita per a la 

Ciutat i una oportunitat per a la seva projecció com a ciutat inclusiva.   

 

En comparació amb altres ciutats i municipis, destaca la sensibilitat i l'activitat 

col·laborativa de Vilafranca en relació a l'àmbit de la discapacitat, la salut 

mental, i a les seves associacions. En aquest sentit,  sistematitzar aquesta 

pràctica podria ser una bona opció de cara a valorar-la i potenciar-la, com a 
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element referencial de les polítiques socials de la Ciutat. Potenciar els espais i 

instàncies de participació i articulació amb les entitats és, doncs, un enfoc 

prioritari. En aquest sentit, el procés participatiu endegat per a la construcció 

d'aquestes propostes i la dinàmica de la Comissió Sectorial de l'àmbit de la 

discapacitat, estan en el bon camí i en consonància amb les indicacions del 

Decret 156/2014 de 25 de novembre sobre la creació dels consells sectorials. 

Hom destaca el repte i l'oportunitat d'introduir, de manera transversal i també 

aplicada al cas de cada departament municipal, les visions de la vida 

independent, de l'autonomia personal i de la  nova generació de drets humans  

aplicables a les persones amb discapacitat, amb la finalitat de la seva 

normalització. En aquestes temàtiques es recomanen accions formatives 

específiques. 

 

Això permetria un nou abordatge de la qüestió, i una major capacitat de relació 

amb les persones joves amb discapacitat i, fins i tot, amb les entitats de joves 

en general. 

 

4.2. Inserció laboral 

 

La creació de més places en CETs, seguir potenciant les clàusules socials en 

la contractació pública de bens i serveis, millorar i adequar els perfils formatius 

de les persones amb discapacitat d'acord amb les demandes de les empreses, 

i potenciar l'adequada aplicació del Pla ADAPTA, amb especial atenció a la 

discapacitat psíquica, límit i a la salut mental, apareixen com a reptes 

principals. D'altra banda, el projecte ADAPTA té prou potència I qualitat com 

per a ser aplicable a processos d'inserció més enllà de l'administració 

municipal. 

 

Un altre repte està relacionat amb adequar els procediments de contractació de 

persones amb discapacitat en l'administració municipal al cas de les persones 

amb discapacitat psíquica. 



                                       

 
 
 
 

16 
 

 

Un cas particular, seria la necessitat de programes PQPI adaptats a persones 

amb discapacitat psíquica. 

 

Pel que fa a bones pràctiques, hom pot destacar el model d'actuació de la 

Fundació Pro Penedès, en l'àmbit de la inserció sociolaboral de les persones 

amb discapacitat, destacant diverses qualitats: personalització, integralitat, ús 

sistemàtic de recursos generalistes adequant-los a l'especificitat de les 

persones amb discapacitat, així com dels recursos específics disponibles, 

transversalitat i coordinació amb altres serveis públics i entitats privades. 

També és destacable, pels mateixos motius, l'àmbit de Serveis Socials. 

 

En relació a la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional, hom 

pot també destacar la importància de les persones ocupades en serveis de 

neteja i jardineria, mitjançant centres especials de treball i empreses d'inserció. 

Cal tenir en compte que la majoria de persones ocupades en aquestes tasques 

són persones amb diversitat funcional i risc d'exclusió social. Destaquen també 

els convenis de col·laboració amb algunes entitats com el Turó i l'Espiga.   

 

Un cas referencial pel que fa a les bones pràctiques és el projecte ADAPTA, en 

col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per a la inserció de persones amb 

discapacitat I la gestió responsable dels recursos humans. Efectivament, els 

seus plantejaments teòric I metodològic són excel·lents, amb molt bons 

sistemes I procediments d'anàlisi, selecció, adaptació, acollida, suport I 

seguiment. Destaca l'atenció a les persones amb CIL, que en altres projectes 

comparables no reben una resposta tant adequada.  En tot cas, crida l'atenció 

el desajust entre la potència del dispositiu I els seus resultats efectius. Tal 

vegada caldria una valoració que permetés augmentar-ne l'eficiència. 
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4.3. Escola inclusiva i suports a la integració 

 

Malgrat les limitades competències municipals en aquest àmbit, cal que 

l'Ajuntament, en el marc de les seves competències i recursos, o en la seva 

col·laboració i incidència amb les altres administracions, contribueixi a millorar 

els suports a la integració d'alumnes amb discapacitat en l'escola ordinària, així 

com en les seves activitats extraescolars. En el cas de l'escola especial, el 

transport escolar, les activitats extraescolars i la participació en esdeveniments 

i espais escolars normalitzats, podrien ser aspectes a tenir especialment en 

compte. És un bon punt de partida l'aposta del municipi per l'escola inclusiva. 

 

4.4. Espai urbà accessible. Accessibilitat en el transport públic comarcal i 

regional, millora de l'accessibilitat del transport públic local. 

 

A nivell de serveis urbans i urbanístics podem destacar tant la normativa 

aplicada com les actuacions realitzades en els àmbits de la mobilitat, el 

transport urbà, la recollida de residus, la neteja viària, el manteniment de parcs 

i jardins, i el manteniment de la via pública. En particular, pel que fa a: 

senyalitzacions, reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i 

comandaments per a l'accés a l'illa de vianants, accessibilitat dels busos 

municipals i de les parades mitjançant plataformes, gratuïtat del bus urbà, 

adaptació de contenidors i recollida domiciliària de residus voluminosos, 

accessibilitat en zones verdes, i la creació de rutes segures per a persones 

amb diversitat funcional . En aquest darrer cas, també hi destaca el servei 

d'avís d'incidències a les persones amb hipersensibilitat a productes 

fitosanitaris. 

Persisteixen, però, algunes mancances pel que fa a l'accessibilitat física a 

escenaris en equipaments culturals i a alguns serveis públics.  

 

Una altra qüestió a recomanar és la necessitat d’instal·lació d'ascensors en 

alguns edificis escolars i d'habitatges amb habitants amb dependència o 
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discapacitat, així com les actuacions per a millorar l’accessibilitat en alguns 

habitatges. 

 

Aprofundir la mobilitat universal és un repte i una oportunitat per a Vilafranca, 

de cara a poder esdevenir una ciutat referencial en aquest aspecte. Qüestions 

en les que progressar en aquest àmbit serien: senyalització i semàfors, millora 

de les parades de bus, i dels contenidors. En aquest sentit, també seria positiu 

que l'Ajuntament consolidés el seu  paper de mediador en les necessitats i 

reclamacions de la ciutadania amb discapacitats pel que fa al transport 

interurbà. 

 

En el cas particular de les persones amb discapacitat visual hom constata la 

necessitat de millorar les proteccions d'obstacles, les escales aïllades i la 

senyalització de les portes de vidre, i en el de les persones amb discapacitat 

auditiva els senyals auditius en els passos de vianants.  

 

En general, caldria també millorar l'accessibilitat a les zones d'accés als locals 

comercials i iniciar accions concertades per tal de progressar en l'accessibilitat 

d'aquests locals. 

 

La detecció i resposta de les necessitats de les persones amb hipersensibilitat 

química i electromagnètica, apareix també com  una qüestió a la que prestar 

més atenció. 

 

La redacció d'un Pla d'Accessibilitat podria ser un projecte amb gran potencial, 

de cara a progressar en l’excel·lència pel que fa a la mobilitat i l'accés universal 

a tots els recursos, espais i equipaments de la Ciutat, inclosos els parcs urbans 

i no urbans. 

 

4.5. Suport a les famílies i prevenció de l'aïllament social 
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Malgrat el caire general d'aquest eix, el suport a les famílies per a sostenir la 

sobrecàrrega que comporta una persona amb discapacitat a la família i les 

dificultats afegides pels obstacles relacionats amb els recursos econòmics, les 

barreres arquitectòniques en el domicili i la mobilitat, esdevé un repte 

fonamental. Coordinació de recursos i serveis, atenció especial i voluntariat, 

són tres dimensions a tenir en compte acuradament.  

De manera general, establir i dinamitzar dispositius de coordinació entre el 

diversos actors i dispositius relacionats amb la discapacitat, facilitarà i millorarà 

la gestió de l'atenció i suport personalitzats a aquests ciutadans i ciutadanes. 

 

5. ESCENARIS I PROPOSTES DE CONSENS 

 

En una jornada de treball de cloenda del procés, consistent en un Taller de 

Prospectiva, hom va imaginar uns escenaris de futur, positius i negatius, sobre 

la ciutat accessible, i hom va també concertar unes propostes operatives pel 

període 2015-2019. En aquest taller varen participar-hi gran part dels 

departaments municipals i entitats que anteriorment havien contestat el 

qüestionari (veure annex 2). En l'annex 5 es pot trobar l'avaluació del taller feta 

pels participants. 

 

Els i les participants es van organitzar en 4 grups de treball corresponents a les 

temàtiques esmentades en l'apartat 4, tenint en compte que l'àmbit escolar i el 

de suport a les famílies varen confluir en un mateix grup. 

 

Després de la benvinguda per part del Regidor i d'una presentació tècnica dels 

resultats provisionals de la recerca, aquí esmentats en l'apartat 3, així com de 

la metodologia i objectius del taller, hom va procedir a treballar en grups per tal 

de definir escenaris de futur per a la ciutat en matèria d'inclusió I accessibilitat. 

Després de posar en comú en plenari els resultats, hom va procedir, en els 

mateixos grups, a definir propostes realitzables en el curt i mig termini. Un cop 

compartides en el plenari, es va procedir a votar les prioritàries per part de tots 
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els assistents, amb el resultat que més avall es fa constar. Cada assistent 

disposava de 5 vots que podia distribuir entre les propostes realitzades, llevat 

de les del propi grup. 

 

 

 

5.1.- Escenaris 

 

Com voldríem que fos Vilafranca a 10 anys vista? 

 

- Model de suport centrat en la persona i serveis integrats per a les 

famílies: legal, pedagògic, psicològic i social. 

 

- Bon nombre d'entitats amb disposició i potencial per a la inclusió, i bones 

pràctiques entre administració i entitats. 

 

- Escola inclusiva, compartint la normalitat de la diversitat des de la 

infància, programes de suport a l'escola ordinària des de l'escola 

especial (primària i secundària), USEEs a totes les escoles amb especial 

atenció a la secundària, formació al professorat sobre l'atenció a la 

diversitat. PQPI adaptats amb pràctiques en empreses i diversificació 

d'ofertes. Vetlladores en extraescolars, menjadors, lleure i suport a les 

AMPAs, tot disposant dels recursos necessaris per a les escoles i les 

famílies. 

 

- L'accessibilitat com a motor i palanca de canvis positius per a tothom a 

la ciutat. Transports interurbans adaptats (bus i Renfe), habitatges nous 

accessibles i millora dels antics, equipaments culturals i esportius, 

comerç i establiments accessibles, senyalització i aplicació de les TIC, 

“smart city” en el turisme i la mobilitat. 
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- Baixa taxa d'atur, generació de sinergies entre administracions i 3r 

sector, empreses implicades més enllà de la contractació, aprovació del 

pla ADAPTA i compromís amb les seves mesures, formació, pagament 

efectiu de les subvencions als CET. Clàusules d'inclusió de les persones 

amb discapacitat en les subvencions municipals. 

 

- Promoure l'activitat esportiva no competitiva integradora i inclusiva. 

Cultura per a tothom. 

 

5.2. Propostes 2015-2019 

 

Ordenades per vots rebuts i en primer lloc el grup de les més 

concertades, amb entre 11 i 6 vots. 

 

- Aprovació del Pla ADAPTA – 11 

- Pla d'accessibilitat – 11 

- Suport i acompanyament integral i transversal a les famílies, i treball 

col·laboratiu dels professionals, nuclear i grupal – 10 

- Increment d'una USEE a primària i secundària per a augmentar 

l'especialització de l'actuació – 9 

- Potenciar recursos per al suport a l'escola ordinària des de 

l'especialitzada – 6 

- Aplicació de clàusula inclusiva en convenis - 6 

- Disseny i implementació de PF – 4 

- Dissenyar i promoure una entitat de prospecció laboral – 4 

- 2 anys de moratòria en l'accessibilitat al comerç – 4 

- Taula d'entitats per a la inclusió – 3 

- Recorregut pel medi natural – 3 

- Tècnic municipal – 2 

- 2 places accessibles en el transport interurbà  

- Ajudes tècniques i econòmiques per a la millora dels habitatges 
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- Senyalització TIC 

- Suport econòmic i tècnic a les ampes, entitats esportives, culturals i de 

lleure, per a activitats extraescolars i d'estiu inclusives. 

- Promoure el debat en el Consell Escolar Municipal per a detectar 

necessitats i fer sensibilització. 

- Dissenyar i promoure un pla de prospecció laboral, comunicació i 

sensibilització en “networking” amb les empreses, difusió en TV i 

jornades d'intercanvi. 

- Aplicació de les clàusules socials la contractació.  
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Annex 1. Departaments municipals i entitats que han participat 

(enquestes i/o sessió de treball):  

 

Serveis 

- Cultura 

- OAC 

- Medi Ambient 

- Serveis Viaris 

- Esports 

- Igualtat 

- SSB 

- SSB (Gent Gran) 

- Salut i Consum 

- RRHH 

- Joventut 

- Llei de Barris 

- Ensenyament 

- Convivència i Ciutadania 

- Policia Local 

- Habitatge 

- Ocupació i Formació 

- Promoció Econòmica 

- Comerç i Turisme 

- Participació Ciutadana 

- Urbanisme 

- Protecció civil 

 

Entitats 

- Nou Verd 

- Fundació Mas Albornà 

- Fundació L’Espiga. 
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- Univers Penedès 

- El Turó 

- Fundació Pro-Penedès 

- Entre-Tots 

 

Annex 2. Grups de treball en el Taller de Prospectiva 

 

Inclusió de la diversitat, autonomia personal i vida independent. Lleure, 

esport i cultura. Ciutat per a tothom. 

Joventut, Cultura, Esports, Medi Ambient, Convivència i Ciutadania, Oficina 

d’Atenció a la Ciutadania, Participació Ciutadana i SSB. 

 

Inserció laboral. 

RRHH, Ocupació i Formació, Promoció Econòmica, Nou Verd i Mas 

Albornà. 

 

Escola inclusiva, suports a la integració. Suport a les famílies i prevenció 

de l'aïllament social. 

El Turó. Salut Mental. Associació de familiars i amics, Fundació l’Espiga, 

Gent Gran, Igualtat i Ensenyament. 

 

Espai urbà accessible. Accessibilitat en el transport públic comarcal i 

regional, millora de l'accessibilitat del transport públic local. 

Seguretat Ciutadana, Salut i Consum, Serveis Viaris, Comerç i Turisme, 

Oficina Local d’Habitatge, Entre-Tots i regidor. 
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Annex 3. Recull exhaustiu dels resultats dels qüestionaris. 

 

a) Departaments municipals 

  Serveis Urbanístics Serveis Viaris 

1-.Tràmits, prestacions, recursos i/o 

assessoraments específics per persones 

amb discapacitat 

Bonificació 95% d'impostos i taxes per 

llicències d'obres per supressió de barreres 

arquitectòniques 

Mobilitat: sol·licituds de reserves per 

l'estacionament. Lliurament de 

comandaments d'accés a l'illa de vianants. 

Transport Urbà:subministrament de 

targetes de gratuïtat. Recollida domiciliària 

de residus voluminosos. Comunicats de 

tractament fitosanitari 

2-. Treball em espais de participació 

ciutadana on es tractin temes vinculats a 

les persones amb discapacitat 

  

Comissió del Transport Públic 

(trimestralment).  Persones sensibles a la 

hipersensibilitat química i 

electromagnèstica. 

3-. Treballeu/manteniu contacte amb 

entitats que tinguin especial atenció en 

l'àmbit de les discapacitat 

No 

Once (adequació de cruïlles 

semaforitzades). Comissió Transport 

públic.  Mas Albornà, Nou Verd. 

4-. Noves demandes del departament en 

relació a les persones amb 

discapacitat/millores d'accessibilitat  

El 2007 es va incloure al POUM la 

necessitat d'adaptar la zona d'accés als 

locals comercials 

  

5-. En quins serveis/recursos/activitats 

per la ciutadania en general incorporeu 

mesures específiques d’accessibilitat per 

persones amb discapacitat 

Quan s'atorga llicència de qualsevol tipus 

s'ha de complir normativa vigent en aquest 

sentit 

Creació de rutes segures per persones amb 

diversitat funcional. Instal·lació de 

plataformes en les parades del bus. 

Contenidors accessibles. Treball amb 

empreses d'inserció (neteja i jardineria 

6-. Noves idees o propostes sobre aquest 

àmbit 

Potenciar mesures adreçades a persones 

amb discapacitat visual (proteccions 

d'obstacles, escales aïllades,etc) i auditiva. 

Potenciar recorreguts adaptats en parcs 

urbans i no urbans 

Redacció del pla d'accessibilitat. Creació 

de rutes garantides; Accessibilitat de 

mínims. Estudis sobre transport a la 

demanda. Garantir 100% accessibilitat. 

Avançar en la detecció d'afectacions de 

noves patologies 
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  Promoció econòmica Ocupació i Formació 

1-.Tràmits, prestacions, 

recursos i/o assessoraments 

específics per persones amb 

discapacitat 

Informació d'ajuts específics: capitalització 

atur i reducció de quotes d'autònoms 

Assessorament i informació sobre prestacions 

econòmiques contributives i no contributives, 

ajudes, serveis específics i laborals, requisits per 

tràmits i d'altres *hi ha llista 

2-. Treball em espais de 

participació ciutadana on es 

tractin temes vinculats a les 

persones amb discapacitat 

  
Programa Incorpora, CSMA i OTL, Taula de la 

Salut Mental, CMBSPD, Inserim i Nou Verd 

3-. Treballeu/manteniu 

contacte amb entitats que 

tinguin especial atenció en 

l'àmbit de les discapacitat 

  

SI, amb CSMA, CASD, NOU VERD, NOU SET, 

MAS ALBORNÀ, OTL, El Turó, AMMFEINA, 

Entrem-hi, Entre Tots, Alcohòlics Anònims, CAP, 

Càritas Creu Roja, Centre Acollida Abraham 

4-. Noves demandes del 

departament en relació a les 

persones amb 

discapacitat/millores 

d'accessibilitat 

En una ocasió els van demanar disposar 

d'una tecnologia que amplifica el so per 

persones amb dificultats d'audició, i en un 

altra ocasió, una persona sorda va demanar 

assessorament per crear una empresa 

Prospecció formativa ajustada a la demanda de 

perfils laborals sol·licitats. PQPI adaptats a 

persones amb discapacitat psíquica (només 

existeix al Garraf) 

5-. En quins 

serveis/recursos/activitats per 

la ciutadania en general 

incorporeu mesures 

específiques d’accessibilitat 

per persones amb discapacitat 

Cap   

6-. Noves idees o propostes 

sobre aquest àmbit 
No hem detectat cap necessitat   
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  Comerç i Turisme Salut i consum OAC 

1-.Tràmits, prestacions, 

recursos i/o assessoraments 

específics per persones amb 

discapacitat 

No en té   

Persones amb discapacitat 

tenen exempció taxa vehicles 

(si són els únics titulars) i 

carnet blanc (piscina i bus 

urbà). Targeta aparcament i 

ajuts escolarització. 

2-. Treball em espais de 

participació ciutadana on es 

tractin temes vinculats a les 

persones amb discapacitat 

      

3-. Treballeu/manteniu 

contacte amb entitats que 

tinguin especial atenció en 

l'àmbit de les discapacitat 

No 
Entre-tots, El Turó i 

Obertament 
  

4-. Noves demandes del 

departament en relació a les 

persones amb 

discapacitat/millores 

d'accessibilitat 

No s'han detectat demandes 

específiques 
  

Que menors de 65 anys sense 

carnet blanc tinguin 

bonificació del complex 

aquàtic 

5-. En quins 

serveis/recursos/activitats 

per la ciutadania en general 

incorporeu mesures 

específiques d’accessibilitat 

per persones amb 

discapacitat 

La Oficina d'Informació del 

c/Hermenegild Clascar i les oficines 

del Servei de Comerç i Turisme del 

c/de la Fruita estan adaptades per 

persones amb mobilitat reduïda  

  

S'ha millorat l'accessibilitat a 

l'entrada de l'OAC ( per 

persones amb mobilitat 

reduïda) i es fa 

acompanyament a persones 

amb discapacitat visual 

6-. Noves idees o propostes 

sobre aquest àmbit 
No     
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  Medi Ambient Ensenyament Cultura 

1-.Tràmits, prestacions, 

recursos i/o assessoraments 

específics per persones amb 

discapacitat 

Hi ha una part específica dels 

horts urbans per famílies amb 

algun membre amb 

discapacitat 

Hi ha una puntuació addicional si un 

membre de la unitat familiar té un 33% o 

superior de discapacitat reconeguda, a 

l'hora de calcular la renda equivalent pel 

que fa al programa d'ajuts a 

l'escolarització, a nivell superior i llars 

municipals. Programa de suport de 

vetlladores al menjador. Més possibilitats 

d’accés  a les places sol·licitades en 

primera opció. 

Disposició d'un 

bucle per persones 

amb discapacitat 

auditiva al Teatre 

de Cal Bolet, 

Biblioteca i 

Escorxador 

2-. Treball em espais de 

participació ciutadana on es 

tractin temes vinculats a les 

persones amb discapacitat 

  

Consell escolar Delta-Espiga, i resta de 

consells escolars. El Cristofor Mestre 

està especialitzat en discapacitat auditiva 

i  Mas i Perera en discapacitat visual 

L'Escorxador es la 

seu d'algunes 

entitats que 

treballen aquests 

temes 

3-. Treballeu/manteniu 

contacte amb entitats que 

tinguin especial atenció en 

l'àmbit de les discapacitat 

Mas Albornà: Una parcel·la 

de 90 m2 als Horts Urbans de 

Melió. El Turó, una parcel·la 

de 86 m2 als Horts Urbans de 

l'Espirall. Cada entitat ho 

distribueix entre els seus 

usuaris, però en general són 

projectes que treballen amb 

persones que ho necessiten. 

Centres escolars i CDIAP   

4-. Noves demandes del 

departament en relació a les 

persones amb 

discapacitat/millores 

d'accessibilitat 

 

En els últims anys s'han fet millores 

d'accessibilitat, però encara en manquen. 

Resta pendent, la instal·lació d'un 

ascensor a l'escola Pau Boada 

Disposar d'un 

bucle en tots els 

equipaments de 

cultura i fer 

accessible 

l'escenari de Cal 

Bolet 

5-. En quins 

serveis/recursos/activitats 

per la ciutadania en general 

incorporeu mesures 

específiques d’accessibilitat 

per persones amb 

discapacitat 

      

6-. Noves idees o propostes 

sobre aquest àmbit 
  

Si l'escola ha de ser inclusiva, aquesta ha 

de disposar dels recursos necessaris. No 

té sentit que l'Ajuntament hagi d'assumir 

el cost d'un vetllador en horari de 

menjador quan hi ha un dictamen d'uns 

professionals que corroboren la 

necessitat d'aquest servei. 
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  Joventut Igualtat Gent Gran i Dependència 

1-.Tràmits, prestacions, 

recursos i/o 

assessoraments específics 

per persones amb 

discapacitat 

  
Els habituals dels Serveis 

Socials 

Informació, orientació i assessorament 

sobre recursos per a la Discapacitat i la 

Dependència. Sobre ajuts i prestacions 

econòmiques, recursos i serveis dels 

diferents àmbits. Es gestiona el SAD i el 

Programa d'atenció a la Dependència. 

2-. Treball em espais de 

participació ciutadana on 

es tractin temes vinculats 

a les persones amb 

discapacitat 

  

Consell X la Igualtat, on es 

parla d'una ampliació del 

concepte igualtat i per tant 

queda inclosa la diversitat 

funcional 

Comissió Municipal de la Gent Gran 

3-. Treballeu/manteniu 

contacte amb entitats que 

tinguin especial atenció 

en l'àmbit de les 

discapacitat 

    

Mas Albornà, L'Espiga, ELA, 

Residències Gent Gran, CSSV Ricard 

Fortuny, Centres de dia públics/privats, 

Empreses de SAD, Centres Hospitalaris, 

Centre Salut Mental, altres. 

4-. Noves demandes del 

departament en relació a 

les persones amb 

discapacitat/millores 

d'accessibilitat 

  

Dificultat d'abordatge 

professional de dona amb 

discapacitat i situació de 

maltractament 

Persones grans amb aïllament per 

dificultats d'accessibilitat a l'habitatge i 

dins l'habitatge(bany i cuina). Programa 

Arranjament d'Habitatges de la Diputació 

de Barcelona 

5-. En quins 

serveis/recursos/activitats 

per la ciutadania en 

general incorporeu 

mesures específiques 

d’accessibilitat per 

persones amb 

discapacitat 

  

S'utilitza traducció de 

signes de FESOCA per 

realitzar entrevistes quan és 

necessari 

A persones amb manca d'autonomia 

persona, als seus cuidadors i a les 

empreses de SAD s'informa dels 

diferents ajuts tècnics que els pot facilitat 

una millora de la seva autonomia 

personal 

6-. Noves idees o 

propostes sobre aquest 

àmbit 

    

Formació en relació a diversos 

conceptes: diversitat funcional, 

discapacitat, dependència, vida 

independent, dret a decidir, 

autodeterminació 
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  Llei de Barris RRHH Policia Local 

1-.Tràmits, prestacions, 

recursos i/o assessoraments 

específics per persones amb 

discapacitat 

Disposem anualment de recursos 

econòmics necessaris per 

implementar accions destinades 

a la millora de l'accessibilitat de 

les persones amb alguna 

discapacitat 

Places per discapacitats i 

les corresponents 

adaptacions a tal efecte. 

  

2-. Treball em espais de 

participació ciutadana on es 

tractin temes vinculats a les 

persones amb discapacitat 

    
Servei de neteja de Mas 

Albornà 

3-. Treballeu/manteniu 

contacte amb entitats que 

tinguin especial atenció en 

l'àmbit de les discapacitat 

  
Participació en el 

projecte ADAPTA 
  

4-. Noves demandes del 

departament en relació a les 

persones amb 

discapacitat/millores 

d'accessibilitat 

    

Millora d'accessibilitat a 

la segona planta on està 

ubicada la Policia Local 

5-. En quins 

serveis/recursos/activitats per 

la ciutadania en general 

incorporeu mesures 

específiques d’accessibilitat 

per persones amb discapacitat 

      

6-. Noves idees o propostes 

sobre aquest àmbit 
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  Habitatge Esports Turisme i Comerç 

1-.Tràmits, prestacions, 

recursos i/o 

assessoraments específics 

per persones amb 

discapacitat 

Instal·lació 

d'ascensors al Barri de 

L'espirall i 

concretament al 

polígon d'ADIGSA 

Tenen la prestació a l’hora de dur a terme la 

pràctica esportiva. S'adapta l’activitat a les 

necessitats específiques de cada grup: mirada 

inclusiva. 

Carnet blanc: tarifes reduïdes, majors 65 

Serveis a la CARTA: grup de famílies (tràmit 

a l’Espiga) fa un treball específic. 

Lliga Reumatològica: algunes activitats tenen 

descomptes(per conveni). 

  

2-. Treball em espais de 

participació ciutadana on 

es tractin temes vinculats 

a les persones amb 

discapacitat 

  No   

3-. Treballeu/manteniu 

contacte amb entitats que 

tinguin especial atenció 

en l'àmbit de les 

discapacitat 

  

Si, l’Espiga, Lliga Reumatològica (fins fa 2/3 

anys, Creixent i fins fa 1 any Univers 

Penedès) ús puntual, ús gratuït de les 

instal·lacions. 

  

4-. Noves demandes del 

departament en relació a 

les persones amb 

discapacitat/millores 

d'accessibilitat 

Analitzar la viabilitat 

de tornar a donar ajuts 

per la instal·lació 

d'ascensors a tot 

Vilafranca 

Demandes: bonificacions. Persones que fan 

ús de les instal·lacions fan la demanda de 

preus més reduïts.  

Ajuts per millorar l’accessibilitat i 

fer un pla d’intervenció plurianual 

que ho afavorís. Novembre 2009 es 

va començar un estudi fins el maig 

2010 sobre la situació d’accés dels 

comerços 

5-. En quins 

serveis/recursos/activitats 

per la ciutadania en 

general incorporeu 

mesures específiques 

d’accessibilitat per 

persones amb 

discapacitat 

  

Per ús individual i ús col·lectiu: espai per 

grans discapacitats.                                   -

Complex Aquàtic__ Nivell adaptació alt. 

-Mestre Recasens__ NO, escales als 

vestuaris. 

-Pavelló de la Gamba__ Els vestuaris tenen 

un nivell baix d’adaptació 

La Ruta Modernista accessible: 

‘Casa de la Vila’, ‘VINSEUM’ i 

‘Casa de la Festa Major’ 

6-. Noves idees o 

propostes sobre aquest 

àmbit 

  
 

S’ha de completar a la pàgina web  

de l’Ajuntament la senyalització de 

quines rutes són accessibles i quines 

no.  
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b) Entitats 

  FUNDACIÓ L'ESPIGA 

11. Quines 

són les 

necessitats 

i 

demandes 

no ateses 

que 

detecteu 

actualment 

en els 

vostres 

usuaris/es? 

Des del CDIAP: 
- Poder disposar d’un mediador intercultural per comunicar-se amb els professionals del servei. 

- Disposar de gronxadors adaptats, o altres jocs adaptats als parcs públics. 

- Poder fer ús de la piscina municipal amb un preu més reduït per nens/es amb discapacitat i els seus acompanyants. 

- Programa de sensibilització social i educatiu de professionals d’atenció a la infància. 

- Reservar places a les llars d’infants per a nens de 0-3 anys amb NEE amb un programa de suport a la inclusió. 

- Poder participar d’activitats d’oci (extraescolars, Casals d’estiu, menjador escolar…) 

 

 

 

  

Des de l’Escola d’EE: 
- Poder participar d’activitats d’oci durant l’hivern i l’estiu per a menors de 12 anys amb vetlladora o sense 

(extraescolars, Casals de cap de setmana, Casals d’estiu,…) 

- Poder participar d’activitats d’oci durant l’hivern i l’estiu per a majors de 12 anys amb vetlladora o sense (extraescolars, 

Casals de cap de setmana, Casals d’estiu,…) 

- Disposar d’oferta lúdica per adolescents més autònoms entre setmana o a l’estiu. 

- Disposar d’ajuda o subvenció per fer front a la despesa de l’Escola d’estiu i el transport per accedir. 

- PQPI adaptats a persones amb discapacitat (fusteria, jardineria,…) 

- Disposar d’activitats d’esport municipals 

  

Des de CO, CAE o Residència: 

 

- Disposar d’una bona xarxa de voluntariat 

- Disposar d’acompanyants per sortir a passejar o fer activitats integrades al municipi (Assistent personal) 

- Ajuda a les famílies al domicili per tenir cura de la persona amb discapacitat. Disposar de més hores de TF. 

- Disponibilitat de més places als serveis de CO, CAE o Residència. 

- Comptar amb transport municipal adaptat. 

- Disposar d’un paisatge urbà adaptat, sense barreres arquitectòniques. 

- Accessibilitat a centres d’oci o altres activitats del municipi. 

  El 2007 es va incloure al POUM la necessitat d'adaptar la zona d'accés als locals comercials 
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  ENTRE-TOTS 

11. Quines són les 

necessitats i demandes no 

ateses que detecteu 

actualment en els vostres 

usuaris/es? 

Manca d’accessibilitat en el transport públic interurbà, 

RENFE rodalies línea 4 i MONBUS  

- Manca de transport escolar adaptat 

- Escoles inclusives, reals i operatives 

- Servei porta a porta, coordinant  el servei de taxis 

i els Ajuntaments i/o Consell Comarcal 

- Protocol d’atenció al maltractament a les 

persones amb discapacitat, a nivell local i comarcal, 

tant a traves de l’ Institut Català de la Dona, com el 

Consell x la Igualtat de Vilafranca, es constata, que 

el número de persones víctimes de violència de gènere 

i d’altres tipus de violència, és considerable, així com 

la gravetat de les agressions, degut a la vulnerabilitat 

de les víctimes. 

 

 

 

 

 

  FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ UNIVERS PENEDÈS 

11. Quines són les 

necessitats i demandes 

no ateses que detecteu 

actualment en els 

vostres usuaris/es? 

Des de fa tres anys que no podem tenir al centre 

ocupacional més places de les conveniades. Aquesta 

xifra era de 69 persones i per a qualsevol nova 

incorporació calia una baixa. L’excepció són les 

persones que durant el curs escolar acaben la seva 

escolarització. Això ha fet que en aquests últims anys 

s’hagi augmentat la xifra a 72 persones i per a poder 

tenir una incorporació que no sigui d’aquest 

col•lectiu ens calguin 4 baixes.  

 

Per altra banda, donada la conjuntura econòmica fa 

que la gran majoria de demandes de treball per a 

persones amb discapacitat no es puguin atendre ja 

que no hi ha ofertes de treball. 

A partir de la nostra experiència hem pogut 

detectar que els nostres usuaris demanen 

espais de lleure on ells puguis escollir i 

decidir quines activitats duen a terme. Dur-

les voluntàriament i gaudir del seu temps 

en espais normalitzats. Demanen activitats 

molt concretes, i relacionades amb diversos 

interessos. 

  

En una ocasió els van demanar disposar d'una 

tecnologia que amplifica el so per persones amb 

dificultats d'audició, i en un altra ocasió, una persona 

sorda va demanar assessorament per crear una 

empresa 

Prospecció formativa ajustada a la 

demanda de perfils laborals sol·licitats. 

PQPI adaptats a persones amb discapacitat 

psíquica (només existeix al Garraf) 
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  EL TURÓ 

11. Quines són les 

necessitats i demandes no 

ateses que detecteu 

actualment en els vostres 

usuaris/es? 

SALUT; Campanyes contra l’abús sexual i maltractaments a menors.  

. Promoció de la salut i educació en valors de professionals (policia, professorat, 

treballadores socials, etc). Específics el sector de la salut mental.   

Això ho podria fer l’ajuntament però no és que sigui obligació sinó que seria una 

cosa voluntària, el que si estaria dintre del nostre àmbit 

 

 

SERVEIS SOCIALS:Serveis d’Atenció Domiciliària especialitzats en salut 

mental. PSALL o altres que s’estan definint en aquests moments per la comissió 

tècnica d’habitatge, de la Generalitat . Ajuts a l’habitatge. Reactivar els ajuts a 

lloguers (sense límit temporal) per les persones amb discapacitat (Tb la derivada 

d’un T.M.) 

.  Formació específica en salut mental a serveis socials bàsics    

. Reforç del SAF Turó. Teràpia familiar (Llista d’espera). 15h psicòleg 

especialitzat. Prevenció de la salut de la família i atenció de la vessant 

cuidadora.  

 

 

 

ENSENYAMENT; Evitar la reducció d’hores d’auxiliars d’educació (vetlladors) 

lectius  

. Complementar els monitoratges extres o vetlladors per nens amb N.E.E. fora del 

horari lectiu (Servei de menjador i Casals d’estiu)      

. Facilitar activitats extraescolars, des de les AMPES de les escoles o altres entitats 

de lleure, on s’hi puguin incloure nens amb N.E.E. (Beques i/o monitoratge extra)  

. Promoure un pla pilot al municipi per la posada en marxa d’un SETDIC.  

. Programes de difusió de la diversitat funcional (i salut mental) a escoles i instituts. 

. Escoles de pares a petita infància, primària i adolescents; hàbits saludables en 

entorns familiars, abordatge de conductes disruptives, mediació i resolució de 

conflictes, reducció de factors de risc.....  

 

 
No s'han detectat demandes específiques 

 

 

Esport i lleure 

. Incentivar a les entitats esportives a incloure persones amb discapacitat entre 

les seves activitats. Mitjançant l’establiment de clàusules socials en la cessió 

d’equipaments esportius. 

. Incentivar a les entitats culturals i d’oci en el seu sentit ampli a oferir activitats 

amb adaptacions a les persones amb discapacitat, a través de les clàusules socials 

en les subvencions concedides pels organismes públics. 

. Reforçar les actuacions de Creixent (entitat especialitzada en el lleure de les 

persones amb discapacitat intel·lectual) que donen resposta a persones amb 

Discapacitat Intel·lectual Límit però que, en moltes ocasions, tenen problemes de 

conducta o salut mental associats.    

. Oferir una web d’informació de les entitats que tenen oferta esportiva, cultural i de 

lleure oberta a tota la ciutadania i dels recursos o ajuts especialitzats.    

. Casals de Joves   
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Treball i Formació  

. Optimitzar itineraris d’inserció per persones amb T.M. Exposar via web 

municipal el circuït d’inserció actual.   
. Control de les empreses d’inserció i CET que han rebut concursos públics de 

servei en indicadors de qualitat i atenció a les persones amb discapacitat.  

. Oferir PQPI Adaptats a les persones amb discapacitat i problemàtica de salut 

mental  

. Formació continua per adults amb currículums adaptats  

 

 

 

VIA PÚBLICA: Tenir en compte els mitjans de comunicació augmentativa en 

plafons informatius de serveis públics (Auditori, Cal Bolet, Oficina d’atenció al 

ciutadà, rutes modernistes,...) per complir amb els principi legal d’accessibilitat 

universal. 

 

 

 

SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ:  Campanyes locals de lluita contra 

l’estigma sota les directrius comunes de la Federació SMC i l’Associació 

Obertament, sempre que n‘hi hagin.   

. Fomentar una major participació de les persones amb T.M. en qualsevol àmbit 

de la vida pública (Comunitària i laboral)    

. Promocionar, recolzar i facilitar vies pel voluntariat recíproc. Vers l’atenció 

de les persones amb discapacitat (T.M.) i realitzat per les persones ateses en els 

serveis cap a la comunitat . 

. Pla de formació conjunt (conferències, cursos) a la ciutadania o entitats que 

disposen de serveis d’atenció al públic respecte als drets fonamentals i bones 

praxis. 

 

 

 

Els serveis de suport a l'atenció a alumnat amb trastorns generalitzats del 

desenvolupament i trastorns de conducta (SEETDiC) són serveis educatius que 

donen suport a l'activitat dels professionals de l'educació per contribuir a adequar la 

seva actuació a les necessitats d'aquest alumnat.  Aquests, treballen conjuntament 

amb l'EAP del servei educatiu general amb professionals i recursos del camp de 

l'educació (UME, UEC, USEE...), del camp de la salut mental (CSMIJ, Hospitals 

de Dia, URPI...), i dels serveis socials 

 

 

 

El Programa de Suport a l'Autonomia de la Llar (PSALL) s'adreça a aquelles 

persones amb trastorn mental que viuen soles, en parella i amb altres persones i que 

requereixen d'un determinat suport per poder gestionar-se i ser més autònomes: 

Ofereix suport personal per promoure la integració social i el desev. de la persona 

en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat. 
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  FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS 

11. Quines 

són les 

necessitats i 

demandes 

no ateses 

que 

detecteu 

actualment 

en els 

vostres 

usuaris/es? 

Demandes noves detectades al departament en 

temes de formació ocupacional. La 

Fundació Pro-Penedès té contacte directe amb les 

empreses de la comarca i les 

necessitats formatives demandades no s’ajusten a 

la formació exigida dins els perfils 
laborals sol·licitats. Cal una prospecció formativa 

ajustada a la realitat. 

Caldria programes PQPI adaptats a persones amb 

discapacitat psíquica, només existeix 

aquesta oferta formativa a la comarca del Garraf. 

 
  

 
Entre-tots, El Turó i Obertament 
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Annex 4. Models de qüestionaris 

 

 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 

 
ENQUESTA ADREÇADA A LES ENTITATS QUE FORMEN LA COMISSIÓ 
MUNICIPAL PER AL BENESTAR DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
Us agraïm per endavant la vostra participació i col·laboració 
 

 
1.- Dades de l'entitat: 
 
2.- Dades de la persona responsable de la resposta, i pel seguiment i contacte. 
 
3.- Objectiu principal de l'entitat: 
 
4.- Objectius complementaris de l'entitat: 
 
5.- Activitat principal de l'entitat: 
 
6.- Activitats complementàries de l'entitat; 
 
7.- Serveis, programes i recursos que gestiona  
 
8.- Població atesa: 
 
9.-- Relacions amb les administracions públiques: 
 
10.- Relacions amb altres entitats del sector i en xarxes: 
 
11.- Quines són les necessitats i demandes no ateses que detecteu actualment  en els vostres 
usuaris /es? 
 
12.-  Atesa l'actual situació d'aquesta població i de les entitats i recursos del sector, així com les 
tendències que hi observeu, quines necessitats i demandes preveieu en relació als vostres 
usuaris/es? 
 
13. - Quins aspectes de l'atenció als vostres usuaris /es podrien millorar amb una millor 
coordinació entre els recursos, institucions i entitats existents. Quines serien les coordinacions 
a generar o millorar? 
 
14.- Ateses les característiques dels vostres usuaris/es i de la vostra entitat, en què considereu 
que podria millorar la vida d'aquesta població en termes d'inclusió social, integració a la 
comunitat, accessibilitat, autonomia personal i vida independent ? 
 
15.- De què dependrien principalment aquests progressos? 
 
16.- Quines iniciatives feu o voldríeu fer en matèria d'innovació? 
 
17- Observacions i altres aportacions.  



                                       

 
 
 
 

38 
 

  

 
 
 
 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
 
 
ENQUESTA ADREÇADA ALS SERVEIS MUNICIPALS 
ÀMBIT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
Us agraïm per endavant la vostra participació i col·laboració 
 

 
NOM DEL SERVEI I/O DEPARTAMENT; 
 
NOM I COGNOMS DEL CAP DEL SERVEI: 
 
ENQUESTA; 
 
Quins tràmits, prestacions, recursos i/o assessoraments té el vostre 
departament adreçats específicament a persones amb discapacitat, a banda 
dels dirigits al conjunt de la ciutadania?. En cas afirmatiu passeu-nos la 
informació concreta. 
 
Treballeu en espais de participació ciutadana on es tractin temes vinculats a les 
persones amb discapacitat?  
 
Treballeu i/o manteniu contacte amb entitats que tinguin una especial atenció 
en l’àmbit de les discapacitats?, En cas afirmatiu quines? 
 
Quines NOVES demandes detecteu des del vostre departament en relació a les 
persones amb discapacitat?, creus que hi ha alguna millora, a nivell 
d’accessibilitat o altres, que es pugui dur a terme des del vostre servei?. Si us 
plau, detalleu-les. 
 
 
en quins serveis, recursos i activitats pel conjunt de la ciutadania incorporeu 
mesures específiques d'accessibilitat de cara a les persones amb discapacitat, i 
de quin tipus? 
 
Tens noves propostes i/o idees sobre aquest àmbit? 
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Annex 5. Avaluació del Taller de Prospectiva 24-3-2015 

 

Avaluació 

numèrica 

Departaments 

    

  

SALUT I 

CONSUM 
GENT GRAN 

CONVIVENCIA 

I CIUTADANIA 
REGIDOR 

1. Quina valoració 

en fas dels 

continguts 

treballats?  

4 4 5 4 

2. Quina valoració 

en fas de la 

metodologia 

emprada?  

3 4 4 4 

3. Quina valoració 

en fas de l’espai de 

treball de 

cooperació i 

conjunt entre 

membres de les 

entitats de l’àmbit 

de les persones 

amb discapacitat i 

els/les caps de 

departaments 

municipals?  

5 4 4 4 

4. Quina valoració 

en fas dels 

resultats 

obtinguts?  

4 3 4 4 

OBSERVACIONS 

  

Espai de treball poc acollidor, millor a l’Escorxador. Manca de temps en els 

grups de treball. Molt interessant el treball conjunt entre administració i 

entitats 
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Avaluació 

numèrica 

Departaments 

    JOVENTUT MEDI AMBIENT 

1. Quina valoració 

en fas dels 

continguts 

treballats?  

5 3 

2. Quina valoració 

en fas de la 

metodologia 

emprada?  

4 4 

3. Quina valoració 

en fas de l’espai de 

treball de 

cooperació i 

conjunt entre 

membres de les 

entitats de l’àmbit 

de les persones 

amb discapacitat i 

els/les caps de 

departaments 

municipals?  

5 4 

4. Quina valoració 

en fas dels 

resultats 

obtinguts?  

4 4 

OBSERVACIONS 

 

Tot i valorar molt positivament aquest context de treball, respecte la 

valoració del treball en col·laboració amb membres i tècnics de les entitats 

assistents poca cosa puc opinar ja que en el meu grup només érem tècnics 

municipals. No obstant, valoració positiva. Respecte la dinàmica de la sessió, 

penso que tot i treballar a partir dels objectius plantejats, el debat en les 

dinàmiques fou, al meu entendre, baix donat que teníem poc temps per 

aplicar el debat i el plantejament de les idees, a partir de les quals el 

contingut/resultat hagués estat més efectiu/ric. Potser amb menys durada de 

les presentacions haguéssim tingut més temps per les dinàmiques de treball. 

+ reflexió col·lectiva = + profunditat i contingut final 

Vaig trobar a faltar més valor al paper penjat a la paret ja que potser ens 

hagués anat molt bé per situar-nos. Desconec els seus continguts però... 

Potser si ho haguéssim rebut abans, juntament amb el document de síntesi de 

la diagnosi i planteig dels eixos del futur pla, haguéssim pogut tenir-ho en 

compte. Però parlo des del desconeixement dels continguts d’aquests, 

sobretot perquè no vaig poder-los observar (eren molt petits). 

Sense més FELICITATS per la feina i a sumar idees i recursos per optimitzar 

i atendre la diversitat de visions que, sovint, trobo a faltar en altres contextos 

de treball. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 
 
 
 

41 
 

Avaluació 

numèrica 

Departaments 

     OAC (OFICINA Atenció a la Ciutadania) Ocupació i Formació Participació Ciutadana 

1. Quina valoració 

en fas dels 

continguts 

treballats?  

5 4 5 

2. Quina valoració 

en fas de la 

metodologia 

emprada?  

5 5 5 

3. Quina valoració 

en fas de l’espai de 

treball de 

cooperació i 

conjunt entre 

membres de les 

entitats de l’àmbit 

de les persones 

amb discapacitat i 

els/les caps de 

departaments 

municipals?  

5 5 5 

4. Quina valoració 

en fas dels 

resultats 

obtinguts?  

5 3 5 

OBSERVACIONS 

L’experiència ha estat enriquidora i positiva 

per a totes les parts. Crec que aquesta 

metodologia de treball transversal entre els 

diferents serveis de la casa més la 

complicitat d’entitats externes de la vila 

podria ser aplicable a d’altres àmbits o 

temàtiques d’interès municipal.   

Crec que les aportacions que 

solem fer els tècnics són 

encertades i focalitzades en 

les necessitats tècniques, 

tanmateix quan per la seva 

aprovació intervenen aspectes 

econòmics aquestes prioritats 

acostumen a canviar. Valoro 

molt positivament la 

possibilitat d’aquest treball 

propositiu transversal, tant a 

nivell intern de l’Ajuntament 

com conjuntament amb els 

entitats.  

Seria interessant per una 

propera trobada ampliar 

el nombre d´entitats 

participants,potser si es 

realitzés la sessió en un 

altre horari seria més 

fàcil. 
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Avaluació 

numèrica 

Departaments 

    Policia Serveis Varis 

1. Quina valoració 

en fas dels 

continguts 

treballats?  

4 4 

2. Quina valoració 

en fas de la 

metodologia 

emprada?  

4 4 

3. Quina valoració 

en fas de l’espai de 

treball de 

cooperació i 

conjunt entre 

membres de les 

entitats de l’àmbit 

de les persones 

amb discapacitat i 

els/les caps de 

departaments 

municipals?  

5 3 

4. Quina valoració 

en fas dels 

resultats 

obtinguts?  

4 Entenc que els resultats finals els rebrem més endavant.  

OBSERVACIONS 

La valoració és, evidentment, positiva. Amb una 

temàtica tan sensible com aquesta la 

col·laboració entre entitats i personal de 

l’Ajuntament va ser molt profitosa. Ells millor 

que ningú ens poden posar l’accent on nosaltres 

no arribem per desconeixement de les diferents 

problemàtiques. Ara falta poder posar en marxa 

moltes de les qüestions que es van plantejar.  

A banda del valor que pot aportar en l’àmbit concret del 

tema tractat, aquest model de treball millora 

l’organització. Podríem dir que és balsàmica. Ara cal 

aconseguir que generi resultats tangibles a curt i mig 

termini a fi i efecte que ajudi a transformar la cultura de 

treball de l’administració. Caldria valorar els resultats i 

fer-los públics. 
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Avaluació numèrica Departaments 

    Comerç i Turisme Promoció Econòmica 

1. Quina valoració en fas dels 

continguts treballats?  
4 4 

2. Quina valoració en fas de la 

metodologia emprada?  
4 4 

3. Quina valoració en fas de l’espai de 

treball de cooperació i conjunt entre 

membres de les entitats de l’àmbit de 

les persones amb discapacitat i els/les 

caps de departaments municipals?  

5 4 

4. Quina valoració en fas dels resultats 

obtinguts?  
4 4 

OBSERVACIONS 

L’espai no era massa idoni per 

desenvolupar la metodologia 

emprada 

Se’m fa difícil treballar la temàtica 

tractada i fer aportacions d’interès, 

pel desconeixement que en tinc. 

D’altra banda, també és cert que 

participar d’aquesta sessió m’ha 

permès aprendre’n una mica. 

 

 

 

 

 

Avaluació numèrica Departaments 

 

  

Mitja de 

puntuació 

1. Quina valoració en fas dels continguts 

treballats?  
4,23 

2. Quina valoració en fas de la metodologia 

emprada?  
4,15 

3. Quina valoració en fas de l’espai de 

treball de cooperació i conjunt entre 

membres de les entitats de l’àmbit de les 

persones amb discapacitat i els/les caps de 

departaments municipals?  

4,46 

4. Quina valoració en fas dels resultats 

obtinguts?  
4’25 

OBSERVACIONS 

  

 

 

 

 


