
 

 

El 30 de setembre 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), Carme Garrido (Entretots), Teresa Rovira ( Fundació Pro-

Penedès), Gemma Sadurní ( l’Espiga), Laura Parés (Univers Penedès), Sandra Castillo i Ruth 

Bariego (Mas Albornà ).  

 

No poden assistir: Trinitat Bové (Autisme en futur), Eva Bagan (Entrem), Foix Sogas ( El Turó). 

 

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA: 

1. CAPACITATS 2022 

▪ Presentar el cartell i el tríptic de la commemoració del 3 de desembre,  Dia 

Internacional de les Persones amb Discapacitat 

▪ Seguiment activitats de sensibilització als centres educatius. 

▪ Informar de l’activitat de l’Arsenal. 

2. Informar de la proposta de realitzar un estudi i diagnosi sobre discapacitat a 

Vilafranca,  des de la Diputació a petició de la regidora.  

3. Torn obert d’intervencions. 

 

La regidora Montse Arroyo obre la sessió de la comissió, a  l’hora dona la benvinguda a totes 

les persones representants de les entitats.  

S’estableix com a primer punt de la Comissió,  el tema d’informar de l’activitat de l’Arsenal 

amb l’escoles de primària, ja que tenim la visita del Jordi Gibert de l’Arsenal i responsable de 

la realització del taller.    

Jordi Gibert fa una mica de història recordant que durant moltes edicions es treballava a 

l’escola la tècnica del mural, però fa un parell d’any que es va decidir canviar  el format del 

taller mural per un taller amb fang.  

La proposta d’aquest any per part de l’Arsenal es que en lloc d’anar a les escoles, aquestes 

aniran  a les instal·lacions de l’escola d’arts i oficis. El taller consisteix en fer dues activitats, 

una de ceràmica i l’altre de gravat. La idea es fer una figura amb fang, sense el sentit de la  



 

 

vista (tapant els ulls), i per contra explorar més els altres sentits que tenim: tacte, la oïda, 

olfacte, intuïció i la imaginació, També, es vol fer treballar amb la ma menys adaptada ( 

lateralitat). Això suposa parlar de la ceguera, dels seus inconvenients, però també de les 

avantatges que s’obren, quan estem privats del sentit de la vista. El Jordi Gibert proposa a la 

comissió, si alguna entitat vol ajudar a tractar el tema de la ceguesa amb ell. 

Carme Garrido, comenta que en Entretots hi ha gent que treballa conjuntament amb la Once 

i podria ajudar a donar suport al taller, ja que hi ha infants que davant la foscor de tancar els 

ulls tenen pors. Entretots fan també activitats a les escoles per sensibilitzar a l’alumnat davant 

les diverses  discapacitats, i entre elles la ceguesa. Concreten que després de la reunió 

quedaran per veure com poden treballar plegats en aquest taller.   

El Jordi continua descrivint els tallers, sobre el del  gravat, diu que es una continuació del tema 

de la ceguera i a través d’ell volen  fer conèixer les tècniques del gravat i del  braille (sistema 

de lectura y escriptura tàctil per la ceguesa). A l’Escola Arsenal tenen una eina per premsar 

paper (tofu), aquesta tècnica pot gravar una gran diversitat d’imatges i deix el volum. També 

tenen els instruments perquè l’infant pugui  escriure el seu nom amb Braille. En el taller també 

és pintarà la peça de ceràmica.  

Gemma Sadurní, felicita a l’Arsenal per haver trobat altres metodologies per fugir del típic 

mural que es feia any darrera any.  

Montse Arroyo afegeix que aquesta activitat permet que l’alumnat individualment tingui 

l’objecte creat i d’aquesta manera faci partícip a la família, davant la inclusió. A l’hora l’activitat 

permet que l’alumnat conegui   l’escola d’arts i oficis,  Arsenal.  

Jordi Gibert comenta que fer aquests tallers a 3r de primària es molt encertat, ja que es una 

edat on tenen molta curiositat i sensibilitzat. Totes les escoles volen  participar en fer el taller 

de ceràmica i gravat. L’única escola que no s’ha concretat el taller es amb  de l’Espiga, per ser 

una escola especial,  en cas que es volgués fer,  caldria veure si el taller es pot adaptar.  

Montse Arroyo, informa breument que la trobada amb la  Diputació per tractar  la qüestió de 

fer un estudi-diagnosi sobre discapacitat a Vilafranca, no s’ha pogut fer abans de la nostra 

reunió de comissió. Aquesta trobada es farà després de la reunió d’avui,  per tant quan hi hagi 

més informació, se intentarà transmetre per correu.  



 

 

La regidora avança que ha estat acceptat recurs des de la Diputació de Barcelona per fer un 

estudi de discapacitat a Vilafranca. 

Carme Garrido comenta que en l'última trobada de les entitats es varen preguntar si la 

diagnosi només seran dades més ampliades, o tractarà els temes més preocupants com la 

qüestió de la inserció laboral, accessibilitat universal, escola inclusiva, assistència personal de 

les persones amb discapacitats. Per això plantegen si les persones que facin l'estudi tindran 

en compte les veus de les entitats. 

Montse Arroyo, no sap encara quin enfocament tindrà aquest estudi per part de la Diputació, 

però sí que té clar que vol potenciar la participació de les entitats i la ciutadania en general. 

Tampoc sap si serà un enfocament cap a les dones amb discapacitat o en general. 

Es important la participació de les persones de les entitats en aquest projecte. 

Carme Garrido comenta que un 20% de dones que son assassinades tenen algun tipus de 

discapacitat. (Fons: Terme mujeres) 

La regidora convida a les entitats que enviïn activitats pel programa del 25N, si volen que 

sortint, han d'enviar-les abans del 12 d'octubre. 

En estar parlant del tema 25 de novembre dia internacional contra la violència vers les dones. 

Rosa Esteban-Milà comenta que el dia 29 de novembre a les 19h a l'escorxador hi haurà una 

xerrada de Carmen Rius de l'associació de dones no estàndards sobre violència masclista a 

dones amb discapacitat. 

La Carme Garrido comenta que hi ha altres referents sobre dona i discapacitat que la Carme 

Rius. 

Rut Bariego d'Entrem , també ofereix les persones que formen part de la taula de dona i 

discapacitat del col·legi oficial de psicòlegs/es de Catalunya, ella també participa en la taula. 

Montse Arroyo comenta que si hi ha diferents referents de dona i discapacitat, possibilita fer 

diferents cicles de xerrades amb aquest tema. 



 

Seguidament,  mostra el cartell de CAPACITATS 2022, encarregat des d'Igualtat. L'autor es el 

Jordi Padrò ha fet unes lletres on domina la diversitat, i el díptic ja té l'esquema de les 

activitats. 

En el Drive de la CMBPD a la carpeta de CAPACITATS 2022, compartirem totes les activitats i 

tota la informació sobre els actes i programacions de les capacitats 2022. 

Per concretar l'espai de l'exposició de les Entitats en el Casal es farà com l'any passat, s'anirà 

a veure el vestíbul del Casal i es concretarà entre totes les entitats CMBPD, Casal, Imagiart. 

S'haurà de preguntar els costos de l'exposició. 

Entre les entitats es comenta que les imatges son de les activitats fetes durant l'any i segons 

l'espai s'exposarà més o menys imatges. 

També es comenta que al dia 3 de desembre al ser dissabte i es podria fer unes paradetes de 

les entitats CMBPD, davant el casal on es fa l'exposició. La regidora diu que es pot anar 

pensant, igualtat podria demanar la via pública i les entitats posaria la infraestructura de les 

carpes i taules. Per demanar la via pública cal saber el lloc concret i els metros a ocupar per 

les parades. Les entitats concretaran quan d'espai necessiten. 

Es comenta que el logo original de CMBPD es amb color granat. 

La regidora informa que es va fer una trobada amb la gent del cineclub per tal de parla de les 

barreres que encara hi ha en alguna sala com el Kubrick que necessita una altra plataforma 

d'accés, perquè les noves cadires tecnològiques amb bateries pesen més i l'elevador actual no 

sempre pot amb la cadira i la persona. La sala Zazie està molt més adaptada per la discapacitat. 

Això ha fet pensar a organitzar un cicle de cinema sobre la discapacitat i ara estan estudiant 

possibles programacions. 

El cineclub també va comentar-nos en la reunió que necessita assessorament i finançament 

per modernitzar l'accessibilitat a la discapacitat. 

 

 



 

Montse Arroyo fa un resum de l'encàrrec per les entitats: concretar l'espai de l'exposició amb 

el casal, el material de l'exposició i cost d'imagiart. Per les parades cal saber els metres i l'espai 

a ocupar per part de les entitats. 

Rosa Esteban-Milà comenta que ha enviat per correu les graelles dels tallers sol·licitats per 

les escoles a les entitats, i que seria necessari que les entitats revisessin si es correcte el que 

han dit les escoles i si s'han posat en contacte en elles. 

Un altre tema es preparar els parlaments de cada entitat a l'hora de la inauguració de 

l'exposició CAPACITATS, des d'igualtat s'està organitzant amb l'escola de música algun tipus 

de xaranga (saxos) per fer música des del mercat fins al Casal i al mateix grup de música que 

amenitzi la presentació de l'exposició. 

Faltaria un lema per les Capacitats d'aquest any. Una proposta podria ser" Juguem net amb la 

discapacitat" 

Es diu de seguir treballant per correu i en el drive CMBPD.  

Montse Arroyo dona per finalitzada la sessió, agraeix la participació de totes. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedès,  30 de setembre  de 2022 
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