
 

 

El 14 de novembre 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), Gemma Sadurní ( 

l’Espiga), Laura Parés (Univers Penedès), Sandra Castillo i Rut Bariego (Mas Albornà ) Trinitat 

Bové (Autisme en futur), Eva Bagan (Entrem), Foix Sogas ( El Turó).  

 

No poden assistir: Carme Garrido (Entretots). 

 

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA: 

Organització programa d’activitats. CAPACITATS 2022 

▪ Exposició Capacitats  

▪ Fira Entitats Capacitats 

▪ Activitats de les entitats del programa Capacitats 

  

Informació sobre l’Exposició Capacitats 2023 en el Fòrum Berger Balaguer. 

Informar sobre la realització per part de la Diputació de Barcelona d’una  

“ Anàlisi de les necessitats presents i futures de les persones amb discapacitat des d’una 

perspectiva feminista”. 

Precs i preguntes. 

La regidora Montse Arroyo obre la sessió de la comissió, i dona la benvinguda a totes les 

persones representants de les entitats.  

El  primer punt de la Comissió,  el fa Montse Arroyo informant de la visita  a l’Escola Municipal 

art Arsenal per veure la realització  del taller d’Experimentació tàctil de ceràmica i gravat amb 

l’alumnat de l’escola Baltà Elies.  La valoració és molt positiva dels dos tallers, tant el grup de 

ceràmica, on l’alumnat va treballar molt relaxadament i motivats, com en  el de gravat que 

feien amb  braille una fitxa que prenien a casa.  

 

 



 

 

Es mostren  fotografies del taller realitzat. Ha estat un encert fer l’activitat  a les instal·lacions 

de l’Arsenal.  Els docents de l’Arsenal van fer una bona feina a l’hora de dinamitzar i explicar 

l’activitat.  

Es comenta que l'escola Montagut han fet difusió del taller amb un vídeo que va penjar a la 

xarxa. 

La Rosa Esteban-Milà comenta que en finalitzar els tallers a totes les escoles, l'Arsenal, com 

en l'última edició, farà un vídeo que es penjarà a la web de drets socials de l'Ajuntament. 

La regidora comenta que és positiu i atraient per l'alumnat, escoles i famílies poder gaudir de 

l'objecte cada infant. Caldrà parlar amb l'Arsenal per altres edicions. 

La Rut Bariego de Mas Albornà comenta que tenen més de 25 tallers concertats amb els 

centres educatius i que a partir d'aquest nombre, han de dir que no poden fer-ne més. 

La Sandra Castillo de Mas Albornà comenta que l'èxit dels tallers és que sempre, és per 3r de 

primària, per tant, hi ha una difusió del boca a boca entre l'alumnat. També és atraient poder 

prendre l'objecte a casa. 

Els tallers que funcionen i agraden es poden repetir cada curs, si es fan sempre en el mateix 

curs de primària. 

La valoració entre les entitats és que els treballs manuals tenen més èxits que els de xerrades. 

 

Organització programa d’activitats. CAPACITATS 2022 

El següent tema és el d'organització de Capacitats. La Rosa comenta que cal tancar la 

programació per poder portar-la a impremta el díptic de les activitats d'enguany. 

La Montse Arroyo comenta que ha concretat amb el Cineclub la projecció de la pel·lícula 

d'animació Valentina, en la sessió matinal del diumenge 4 a les 11:30 h. 

La Rosa Esteban descriu els actes que hi ha concretats: xerrat dia 29, La violència envers les 

dones amb discapacitats, Música al Mercat amb el grup de saxos de l'escola Municipal de 

Música, la inauguració de l'exposició, el conta contes i el cinema matinal del diumenge. 

Faltaria concretar si es fa fira o mostra de les entitats. 

La Laura Parès d'Univers Penedès comenta que estan intentant lligar una activitat pel dia 10. 



 

La regidora comenta que si no hi ha més activitat per part de les entitats, no cal amoïnar-se. 

L'important és fer allò que les entitats puguin assumir. 

La Teresa Rovira de ProPenedès comenta que la idea de fer futbol no ha pogut ser. 

La Sandra Castillo (Mas Albornà) comenta que tampoc s'ha concretat res sobre mostra altres 

productes de les entitats a la parada que té Mas Albornà en el mercat de la Peregrina 

Sobre el lema es comenta si hi ha més propostes. Finalment, s'aprova el lema d'enguany 

"Juguem net amb la Discapacitat", penjat al Drive, com única proposta. 

La Rosa pregunta si es fa la fira o mostra d'entitats davant el casal, el dissabte 3 de desembre, 

com s'havia dit en la reunió anterior. S'ha demanat des del servei d'igualtat el permís d'ús de 

la via pública i cal confirmar-ho. 

Les entitats fan conversa sobre tema de la mostra i valorant les possibilitats. 

Finalment, es concreta que es farà la mostra d'11 a 13 h davant i una parada conjunta de totes 

les entitats i una per fer tallers. El servei d'igualtat demanarà dues carpes , 6 taules a la brigada 

municipal. 

Les entitats concreten que portaran materials: mantells, roll-up-pp, díptics informatius, jocs, 

etc. 

L'Exposició es farà amb les imatges 2022 de cada entitat i l'altra canto anirà un plafó amb el 

lema i títol Capacitats. 

La Laura Parès d'Univers Penedès proposa posar un joc que té Univers Penedès. Parlarà amb 

l'empresa Imagiart perquè veure com fer-ho. 

El procediment de recollida de les fotos i peus de fotos serà com altres edicions: Les entitats 

penjaran les fotos i peus de foto al Drive i el servei d'igualtat les enviarà a Imagiart i supervisarà 

el procés. 

Es confecciona l'escaleta de l'acte d'inauguració de l'exposició fotogràfica: Parlaments de la 

regidora, president del Casal i representant de les entitats. Les entitats triaran la persona que 

faci el parlament en nom de totes (usuaris, famílies...,) 

Per amenitzar l'acte d'inauguració tocarà el grup de saxos de l'escola de música. 

Informació sobre l'Exposició Capacitats 2023 en el Fòrum Berger Balaguer. 



 

Fòrum Berger Balaguer accepta la proposta d'exposar Capacitats 2023 i proposa les dates de 

l'1 al 17 de desembre. Les entitats reunides troben bé les dates i motivador poder exposar al 

Fòrum. 

La Montse Arroyo informa de l'estat del projecte "Anàlisi de les necessitats presents i futures 

de les persones amb discapacitat des d'una perspectiva feminista" de la Diputació. 

La diputació encara està concretant la consultora que farà l'estudi i demanant dades. L'anàlisi 

és només el primer pas per poder fer més endavant un possible pla d'acció. 

Després de fer conversa del nom de l'estudi, de les dones amb discapacitats com objecte 

d'estudi de la discapacitat a Vilafranca. La regidora dona per finalitzada la reunió i recordem 

que ens veurem el dia 3 de desembre per la diada de Capacitats 2022. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedès,  14 de novembre  de 2022 
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