
 

 

 

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 

 

 

COMISSIÓ MUNICIPAL PER AL BENESTAR DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS 

 

 

DATA I LLOC: 4 de maig de 2017, a les 10,00 hores. L’Escorxador. 

ASSISTENTS: Ramon Zaballa (President de la Comissió i Regidor de SSB), Xavi Senabre 

(cap de SSB), Montse Lamo (secretària – en substitució Joana Sánchez), Foix Sogas (El 

Turó) , Gemma Sadurní (L’Espiga), Fefa (Univers Penedès), Anna Rovira (Fundació Mas 

Albornà), Santi Domènech (Nou Verd), Gemma Sivill (Fundació Pro-Penedès). 

Excusen l’assistència: Carme Garrido (Entretots). 

 

TEMES TRACTATS; 

 

1.- S’aprova l’acta de la sessió del 24 de gener de 2017. El regidor Ramon Zaballa 

realitza les següents aportacions sobre temes pendents. En primer lloc matisa que 

l’Ajuntament no té cap obligació sobre temes d’accessibilitat en comunitats de veïns  i 

que són aquestes les que han d’arribar a un acord, en cas contrari cal que la justícia es 

pronunciï al respecte. Només hi ha un cas en què no hi ha hagut acord en tema 

d’ascensor i s’ha solucionat aportant una clau als veïns que havien contribuït i fent una 

nota registral des d’urbanisme a efectes de vàlua de l’edifici. D’altra banda, informa 

que s’està treballant per tal de millorar l’atenció al públic de l’OAC fent-la accessible a 

nivell sensorial. En Xavier Senabre afegeix que actualment s’estan recollint propostes 

per a l’estudi i posterior implementació dels mecanismes per a dur a terme aquesta 

actuació. La idea és anar identificant altres serveis públics municipals i seguir el mateix 

procediment per a millorar l’accessibilitat. A més, en Ramon Zaballa afegeix que queda 

pendent donar resposta al tema de la finestreta d’accés a les farmàcies en cas 

d’urgència i es contactarà amb el Servei de Salut/Consum. Finalment, indica en 

referència al document ADAPTA que ha estat remès al regidor de Recursos Humans i 

s’està negociant quan va al Ple per tal d’aprovar-lo i poder engegar el procés.  

 

2.- Concreció del programa relatiu al cicle Capacitats 2017. El regidor Ramon Zaballa 

aposta per la continuïtat de les activitats de sensibilització a les escoles (enguany sis). 

En Xavier Senabre posa de manifest el valor afegit per l’intercanvi i la sensibilització 

que suposen aquestes activitats a les escoles en estar alhora vinculades als tallers que 

oferten les diverses entitats que formen part de la Comissió. La Gemma Sivill, a més, 

afegeix la necessitat d’orientar el focus d’intervenció en la sensibilització als 



adolescents. El regidor Ramon Zaballa aporta que es poden focalitzar els tallers dins 

del marc del “Capacitats” també amb els adolescents (Programa PIDCES, Servei de 

Joventut). Des d’Univers Penedès s’expliquen les dificultats que hi ha en el lleure 

(esplais) a nivell d’accessibilitat per als infants amb discapacitat. Tanmateix, la Gemma 

Sadurní aporta que hi ha mancances a nivell de lleure per a persones adultes amb 

diversitat funcional els caps de setmana. Malgrat això, la Montse Lamo aporta que hi 

ha programes com “l’Activa’t, tu pots” que pretén donar una resposta de lleure i 

relació social a aquelles persones amb diversitat funcional que per diversos motius no 

disposen d’un recurs de lleure. El regidor Ramon Zaballa aporta una reflexió al 

respecte: cal fer l’esforç d’adaptar nous espais o bé aprofitar aquells espais municipals 

que ja ho estan? Per exemple cada entitat amb un conveni, podria fer-ne ús d’un espai 

municipal adaptat i així poder-ne optimitzar els recursos existents. És un tema 

organitzatiu. D’altra banda, en Xavier Senabre aporta dues idees: la reflexió sobre si les 

entitats de lleure tenen les eines necessàries per assolir el treball amb infants amb 

diversitat funcional (formació, capacitat d’intervenció...) i, tanmateix, es poden 

realitzar tallers amb les entitats de lleure aprofitant el marc del cicle “Capacitats 

2017”. 

Per tant es posa de manifest la idea d’incorporar els instituts (adolescents) i el 

moviment de lleure infantil (esplais) a les activitats del programa d’enguany. La 

Gemma Sadurní indica que és millor que hi hagi poques activitats i ben plantejades. 

Totes les entitats estan d’acord en continuar amb l’exposició, com a eina que permet 

visualitzar el treball que duen a terme amb les persones amb discapacitat. El regidor 

Ramon Zaballa proposa seguir en les dates amb referència a l’any passat, és a dir, de 

l’1 de desembre de 2017 al 8 de gener de 2018 i que pot estar al vestíbul de l’Hospital 

Comarcal. La Gemma Sivill exposa que posteriorment l’exposició passi per altres espais 

públics, tals com l’escorxador, el complex aquàtic... El regidor Ramon Zaballa indica en 

aquest sentit la idea de fer un acte conjunt de les entitats en un altre lloc fora del què 

és la inauguració de l’exposició a l’Hospital Comarcal en les dates prèviament  

indicades. 

 

 

3.- Situació de la pàgina web de la Comissió Municipal. Des d’Univers Penedès es 

proposa la idea de realitzar un facebook, però donada la poca activitat es considera en 

general més escaient l’opció d’un format senzill on es puguin incloure documents com 

actes, manifest i seguint els quatre punts definits en la darrera reunió. La Gemma Sivill 

es compromet a poder gestionar-la sempre que disposin de la persona que els dóna 

suport en temes de comunicació. En aquest sentit, cal que totes les entitats li facin 

arribar al correu: comunicacio@propenedes.com una descripció de la seva entitat, el 

seu logo i el link de la pàgina web. 

Tanmateix, es proposa la idea de crear un logo conjunt que identifiqui a la Comissió. En 

aquest sentit, cada entitat realitzarà un màxim de tres propostes de logo i s’acorda que 

mailto:comunicacio@propenedes.com


des de l’Ajuntament es redactaran i es facilitaran les bases per correu aquest mes de 

maig per tal de poder-li donar un caliu de concurs amb reconeixement. Aquest tema 

s’acabarà de concretar a la propera reunió, que tindrà lloc el mes de juliol i on caldrà 

tenir els logos candidats i prendre decisions en aquest sentit. 

4.- Manifest sobre “Accessibilitat Universal”. S’explica que des de COCEMFE ens han 

fet arribar el manifest que s’adjuntarà per correu electrònic a les entitats i que permet 

adherir-se a títol individual o com a entitat. Des de la Comissió s’acorda que ens hi 

adherim.  

 

5.- Torn obert. La Foix Sogas ha facilitat un document “Pla local d’atenció a les 

capacitats diverses i a l’accessibilitat” una guia duta a terme a la ciutat de Terrassa 

amb el període 2016-2020 que pot inspirar per tal de redactar des de la Comissió un 

pla d’accessibilitat dins la línea de “Vilafranca Accessible” on es reflecteixin les accions, 

compromisos en temes d’accessibilitat a la vila que regiran les propers 4 anys.  El 

regidor Ramon Zaballa proposa llegir el document de Terrassa (es facilitarà per correu 

electrònic adjunt a l’acta d’aquesta reunió) i que cada entitat aporti les seves 

reflexions a la propera reunió. Tanmateix, s’agenda la reunió pel proper dijous 20 de 

juliol de 2017 a les 10h a l’Escorxador. D’altra banda, la Foix Sogas indica que no s’ha 

rebut resposta per escrit a la petició formulada a la Conselleria de Salut sobre la 

demanda d’un Hospital de dia Infanto-Juvenil a la Comarca de l’Alt Penedès. El regidor 

Ramon Zaballa indica que des de l’Ajuntament s’intentarà realitzar una trucada per tal 

de rebre la corresponent resposta. 

 

 

 

 

Ramon Zaballa Serra     Montse Lamo (substitució de la Joana S.)          

Regidor de Benestar Social    Secretària         

Coordinador de l’Àrea de Serveis a les Persones      

 

 

 

 

 


