
 

 

El 21 d’abril de 2022 a les 9:30h fins les 11h,  es reuneix al Servei d’Igualtat i Cooperació  

 A plaça Penedès 2, 2a planta la Comissió Municipal pel Benestar de les persones amb 

discapacitats (CMBPD). 

 

PERSONES ASSISTENTS:  Montse Arroyo ( Regidora del Servei d’igualtat i Cooperació),  Rosa 

Esteban-Milà (Tècnica d’Igualtat), Teresa Rovira ( Fundació Pro-Penedès), Sandra Castillo (Mas 

Albornà – Entrem), Gemma Sadurní ( l’Espiga) , Foix Sogas ( El Turó). 

No poden assistir: Carme Garrido (Entretots), Eva Bagan ( Entrem), Trinitat Bové (Autisme en 

futur). 

 

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA: 

- Valoració Capacitats 2021. 

- Formació Noves lleis. 

- Capacitats 2022. Noves propostes de les entitats 

- Torn obert d’intervencions. 

 

La regidora Montse Arroyo obre la sessió de la comissió. Donant  la benvinguda a totes les 

persones representants de les entitats. 

Comenta que  és la primera comissió des de la seva regidoria. A la memòria del 2021, 

realitzada per l’Elisa Alvelo de serveis socials hi pot veure una llista de millora que  tindrà en 

compte: Mantenir la comissió, potenciar el paper de les entitats, calendari de reunions, fer 

activitats de sensibilització durant tot l’any, donar suport des de l’Ajuntament ... 

Abans de donar pas a les entitats perquè valorin Capacitats 2021. La Montse Arroyo comenta 

que la valoració de les activitats realitzades per les entitats de la comissió i l’Arsenal a les 

escoles ha esta molt positiva, tot i les dificultats de dur-les a terme pels contagis del Covid a 

les aules  o a les entitats.  

La Sandra Castillo (Mas Albornà) inicia la valoració de Capacitats 2021. En general valora que 

ha anat molt bé, i també destaca que ha baixat en nombre d’activitats realitzades pels contagis 

Covid  tant d’alumnat com de monitors/es i usuaris de l’entitat. 

Un punt que destaca es que es fa més difícil el treball a l’aula si no hi son els/les docents. Es 

comenta que per tal de solucionar la dificultat es pot demanar als centres que sempre hi sigui 

els/les docents.   



 

Tot i aquesta dificultat   els usuaris de les entitats els hi agrada anar al centres i compartir.  

La Sandra Castillo descriu a les entitats de la comissió una activitat que els hi funciona molt 

bé en altres centres educatius. La idea és la d’intercanviar activitats entre  centres educatius i 

entitats, cadascú ofereix activitats.  

Exemple:  El centre crea unes activitat pels usuaris de mas Albornà i aquesta prepara activitat 

per l’alumnat del centre Montagut.   

Aquestes propostes afavoreixen la convivència entre la ciutadania escolar i  la de les entitats.  

Gemma Sadurní de l’Espiga comenta que les activitats suspeses per Covid se intenten 

programar de nou. Valoració positiva de les realitzades.  

Tot i que moltes escoles repeteixen i es bon senyal, proposa fer més difusió de les activitats, 

ja que hi ha algunes escoles que han deixat de demanar-los  activitats del catàleg , com Dolors 

Piera.  

La Fundació Pro-Penedès no te activitats al catàleg. La Montse Arroyo suggereix que poder a 

4 d’ESO aniria bé alguna activitats de divulgació de les propostes d’inserció per a persones 

amb discapacitat. La Teresa Rovira s’apunta el suggeriment i,  també,  comenta que falta mes  

sensibilització per la reinserció laboral de persones  joves amb discapacitats.  

Davant el fet que hi ha  persones de les entitats que no han pogut assistir a la trobada , la 

regidora exposa que és molt difícil canviar dates de la comissió , una vegada establerta amb 

temps, però si que en cas de no poder assistit la persona referent de l’entitat, aquesta pot ser 

substituïda per qualsevol persona que l’entitat trobi adient. Després  d’aquest aclariment, la 

Regidora pregunta a les entitats si mantenen les activitats del catàleg  de primària i els de  

secundària pel curs vinent 2022-2023. 

Les entitats presents confirmen de seguir fent les activitats dels catàlegs. Es dona una 

setmana de marge per si alguna entitat  vols fer algun canvi. 

Des del servei d’igualtat se enviarà un correu  d’aquest tema de les activitats dels catàlegs i 

així les entitats que no han pogut assistir estaran informades i podran enviar la seva proposta.  

El catàleg de les activitats pels centres educatius ha d’estar enviat com a molt tard abans del 

15 de maig.  

Montse Arroyo pregunta a les entitat com valoren l’Exposició  de Capacitats d’enguany. 



 

En general les entitats present a la reunió valoren  positivament l’Exposició al Vestíbul del 

Casal, ja que ha estat  en un lloc del centre molt més fàcil de visitar, a nivell estètic el plafons 

han quedat molt macos.  

Les entitats manifesten que volen seguir fent l’Exposició i  si pot ser en un lloc cèntric. Caldria 

parlar amb Pinnae i Cultura per trobar una espai, però tothom coincideix en que poder serà 

difícil trobar espai en aquestes dates.  

La Montse Arroyo suggereix que si les entitats volen fer activitats pel Capacitats 2022, cal ja 

començar a organitzar-les.  També caldria saber si hi ha alguna entitat que es pot fer càrrec 

de fer el disseny i la confecció del tríptic i el cartell .  

Les entitats manifesten les dificultat per poder el tríptic i cartell, finalment, la regidoria es 

compromet que el servei buscarà algun dissenyador pel cartell i el tríptic.  

La Sandra Castillo proposa una possible activitat dins el marc de l’exposició, que és mostrar 

obres artístiques fetes pels usuaris i que es puguin adquirir. Es comenta que poder és  una 

activitats que no tots els usuaris podrien fer. Per tant cada entitat mostrarà a l’exposició  el 

que pugui exposar.  

La Foix Sogas expressar la continuïtat pel curs vinent de les activitats al centres educatius i 

valora que aquest curs han tingut les seves propostes molt d’èxit, han estat molt sol·licitades 

pels centres.   

En el punt de la formació, la Montse Arroyo comenta que  les visites que va fer a les entitats 

per conèixer-les millor va copsar una gran diversitat entre elles, però va detectar que la 

necessitat de formació era un dels temes més compartits. 

Des del servei s’ha buscat possibles formacions per les entitats sobre la llei 8/2021. En aquest punt la 

Foix Sogas comenta que té un contacte a salut que coneix una formació interessat sobre la llei per les 

entitats. Passarà al Servei el contacte de salut per poder gestionar una possible formació per les 

entitats. 

Sobre la llei es comenta que afecta més a les famílies amb persones amb discapacitat  que a les entitats. 

La regidora suggereix, també, de poder fer una xerrada a la ciutadania i famílies sobre com afectarà la 

llei 8/2021. 

Des de la comissió s’anirà veient les possibles formacions a realitzar.  

 



 

Dins el tema de la devolutiva de les visites, la regidora expressa que també les entitats coincideixen 

en que cal agilitar més  la comunicació de la comissió. Recorda que Capacitats no només és el 

desembre, es pot treballar des de les entitats tot l’any.  

Des del Servei d’igualtat, se informa que es farà una comanda de jocs que facilitin les activitats 

inclusives i de visibilització dels col·lectius als centres educatius.  

A l’hora de distribuir aquest material al centres, la Foix Sogas proposa si també es podria oferir els 

llibres de salut mental que va crear l’entitat amb el suport de l’Ajuntament. Des de la regidoria es veu 

viable poder-ho fer.  

Arrel de la petició d’algunes entitats ( Mas AlBornà i l’Espiga) que disposen de  tallers ocupacionals,   

de poder crear objectes i visibilitzar la seva vàlua,   se’ls hi proposa des del servei d’igualtat que facin 

un disseny i proposta de materials ( punts de llibre , llaços, etc.) per poder facilitar les campanyes de 

sensibilització en les diferents diades commemoratives (exemple,  el 3 de desembre i el 8 de marc). La 

Rosa enviarà el calendari de les diferents diades on el Servei d’igualtat esta vinculat. 

Seguin en el torns d’intervencions. La Teresa Rovira  proposa que les entitats de la comissió podrien 

participar en el programa de la diputació CuEme, cultura emprenedora a les escoles. Tot i ser un 

programa específic d’educació es comenta de poder fer conèixer més  a l’alumnat participant les 

entitats de la comissió. 

La Sandra Castillo proposa que si hi ha alguna entitat interessada en fer-se conèixer més, ells tenen 

una nova parada al mercat de la peregrina on podrien afavorir la participació de les entitats.   

La Foix Sogas, pregunta si en les visites no es va poder veure continguts comuns per les persones 

amb discapacitat.  

La Montse Arroyo expressa que des de la regidoria es  necessita més temps i més coneixença del 

funcionament de la comissió per poder elaborar mes accions. Recorda que cal fer primer un calendari 

de trobades i en elles tractar diferents temes, objectius i continguts. 

La Montse Arroyo dóna per finalitzada la sessió, agraeix la participació de totes i comenta que a la 
pròxima trobada s’anirà treballant i millorant els temes de la comissió.  

 

 

Montse Arroyo                                 Rosa Esteban-Milà 
Regidora d’Igualtat                                Tecnica d’Igualtat  
 

 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedès,  21 d’abril de 2022 
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