
 

 

El 31 de maig 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), Eva Bagan ( Entrem), Trinitat Bové (Autisme en futur), 

Carme Garrido (Entretots), Teresa Rovira ( Fundació Pro-Penedès), Gemma Sadurní ( l’Espiga).  

 

No poden assistir: Sandra Castillo (Mas Albornà – Entrem), Foix Sogas ( El Turó). 

 

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA: 

- Capacitats 2022. Propostes de les entitats 

- Proposta-Activitat  ARSENAL als centres educatius de primària. 

- Xerrada per a les famílies al 8 de juny a les 19h, escorxador: 
Llei 8/2021. Sobre la protecció als drets de les persones amb discapacitat. 

- 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. També es dona per aprovada l’acta anterior d’abril. 

 

La Montse Arroyo i la Rosa Esteban-Milà demanen disculpes per haver-se oblidat de posar el 

logo de la CMBPD en la difusió en paper de la xerrada sobre els drets de les persones 

discapacitat. A la difusió per les xarxes ja hi sortirà.  

El primer tema de l’ordre del dia, són les propostes de Capacitats 2022. Abans de donar pas a 

les entitats perquè  diguin sobre Capacitats 2022, la Rosa Esteban-Milà informa que des 

d’igualtat es va tornar a sol·licitar el fòrum Berger per l’exposició CAPACITATS, però aquest 

espai  enguany esta ocupat. S’ha  sol·licitat el Fòrum Berger per l’any 2023, però Pinnae no 

han confirmat la reserva.   

També es va mirar alguna sala d’exposició municipal de cultural i només estava lliure 

l’escorxador, que és poc cèntric . Finalment, s’ha concretat tot l’espai del vestíbul  del casal 

per l’exposició de capacitats 2022. El casal agraeix que tornem a fer l’exposició en el seu espai. 



 

 

Es comenta que hi ha un roll-up genèric per presentar l’exposició de Capacitats. Esta localitzat 

a Igualtat.  El color del logo de Comissió s’adaptarà en cada moment  al material gràfic.  

A nivell general la comissió vol seguir treballant amb l’empresa IMAGIART, ja que té molts 

coneixements de com organitzar els materials de l’exposició Capacitats.   

Es comenta que les persones de la comissió que porten el tema de l’exposició hauran de visitar 

l’espai del casal per anar concretant com organitzar els plafons i altres materials  expositius, 

ja que es un espai on cal posar altres suports pels plafons,  a més de la paret disponible.   

La Carme Garrido (Entretots) explica que les persones de la comissió que s’encarreguen 

d’organitzar l’exposició,  miren quina quantitat d’espai necessita cada entitat. L’any passat 

l’Espiga va necessitar més espai.  

Se inicia la conversa de les possibles activitats per capacitats 2022. 

La  Trinitat Bové (Autisme en futur), recorda que s’havia dit en algun moment la possibilitat 

de fer algun tipus de cursa esportiva  inclusiva.  

La Carme Garrido,  comenta que ha fet algun contacte per aquest tema de la cursa. 

Hi ha la previsió de fer una cursa el més d’octubre que es podria fer des de la inclusió. També, 

s’ha parlat amb el gerent del complex aquàtic de fer més activitats inclusives, juntament amb 

la federació catalana d’esport. També, ara que ve la festa major, es va comentar amb els/les 

administradores de fer la cursa de Sant Felix Inclusiva. Però no s’ha concretat res,  no hi ha  la 

programació tancada de la Festa major d’enguany,  ho estan pensant.  

Es comenta entre totes que no es massa difícil fer una cursa inclusiva, només cal que 

l’organització de la cursa tingui en compta la diversitat funcional, generacional i individuals 

dels i les participants i es  faciliti diferents recorreguts i  tempos perquè cadascú triï el que 

millor li convingui per la seva preparació física, personal o esportiva ,...  

La Trinitat Bové, comenta que des de la seva entitat estan organitzant un conta contes per les 

Capacitats 2022. Es concreta que Igualtat demanarà la Biblioteca per aquesta activitat.  

La resta d’entitats encara estan pensant les possibles activitat per aquest desembre. 

La Montse Arroyo proposa una data límit per presentar activitats per Capacitats 2022, ja que 

per organitzar-les cal temps i l’estiu fa que tot es paralitzi una mica. Es concreta la data límit 

per presentar  activitats, el 30 de juny.  



 

 

La Regidora presenta el segon tema de la reunió proposta de l’Arsenal pel Catàlegs  d’activitats 

al centres educatius de primària.  

Abans s’ha comentat  que s’ha enviat el catàleg  a les escoles amb les activitats que les entitats 

varen presentar el curs passat. La Carme Garrido en aquest punt comenta que tot i ser la 

mateixa activitat i van fent petites modificacions a l’hora de la realització, son canvis per 

afavorir l’adaptació a l’alumnat, però no modificant la descripció   inicial de l’activitat.  

La Rosa Esteban-Milà descriu l’activitat elaborada per l’Arsenal. La proposta per aquest curs 

és una activitat d’experimentació sensorial-Tàctil.  

La Novetat aquest curs es que l’activitat es farà a les aules de l’Escola municipal Arsenal. 

S’adaptaran les aules de ceràmica i gravat. Es una proposta innovadora i de realització 

individual per cada alumne/a. Consisteix en realitzar una figura de ceràmica a fosques i un 

gravat amb lletres de relleu.  

L’activitat pensada per  l’escola Arsenal vol potenciar  la creativitat i les capacitats innates que 

tenen els humans i que quan una d’elles manca, en aquest cas la visual,   es desenvolupen la 

resta.  

La Montse Arroyo comenta que el curs passat  va visitar dues escoles  mentre l’Arsenal 

realitzaven l’activitat amb  l’alumnat de 3er de primària, la seva valoració es que els tècnics 

treballem molt bé amb els infants i la seva creativitat.  

La Carme Garrido suggereix de poder treballar amb l’arsenal la part teòrica  amb les entitats, 

ja que aquestes son molt més coneixedores del tema discapacitats.  

La Rosa Esteban-Milà recorda que l’Activitat de l’arsenal és un complement artístic de les 

activitats principals  de sensibilització de les entitats proposades en el Catàleg.  

La Montse Arroyo  comenta que es podria preguntar  a l’Arsenal com tenen plantejada el tema 

de presentar l’activitat amb l’alumnat.  

Es passa seguidament al punt de la Xerrada Els Drets de les persones amb discapacitats. 

La Montse Arroyo descriu que durant les visites a les entitats va copsar una gran diversitat 

amb les tasques de cada entitat, però va veure un tema en comú que era saber més i com 

incidia la nova Llei 8/2021 entre els/les usuaris/es i les famílies de les entitats.  

 



 

 

Es un tema molt legal, però cal assessorar i acompanyar a les persones i a les famílies amb 

discapacitat en aquests temes.  

La Carme Garrido recorda que la Llei és més que una redacció en canvis de llenguatge. Es una 

Llei que  per primera vegada reconeix els drets fonamentals de les persones amb discapacitat 

i reivindica els suports que necessiten les persones amb discapacitat.  

Davant la xerrada es parla de com fer la difusió. S’han editat uns targetons per les famílies, i 

es reparteixen a cada entitat.  

L’Eva Bagan, comenten que ja han iniciat la difusió de la xerrada via email.  

La Trini Bové comenta que l’assessorament jurídic a les famílies amb persones amb 

discapacitats sovint resulta car.  

La Montse Arroyo diu que el Servei de consulta jurídica del SIAD, també potser utilitzat per 

altres consultes diferents a la Violència masclista.  

La Regidora obre el torn de paraules: 

L’Eva Bagan recorda que enguany el 3 de desembre cau en dissabte. El fet suposa avantatges 

i desavantatges en l’organització d’activitats. Una avantatge es que pot facilitat la participació 

de les famílies i  ciutadania a les activitats.  

La Trini Bové, pregunta se algun any s’ha fet una fira d’entitats o alguna festa per les famílies. 

Suggereix que poder es pot fer aquest any. Autisme en futur varen tenir molta gent en la seva 

festa, caure en dissabte va anar bé.  

A l’hora de pensar en les possibles activitats de Capacitats, les entitats poden tenir en compte 

que sigui dissabte.  

La Carme Garrido manifesta que més que fer una festa,  cal que des de l’Ajuntament i la 

comissió fer més sensibilització per treballar la igualtat  i  treballar més els drets de les 

persones amb discapacitat en el context municipal.  

La Montse Arroyo expressa que des de la regidoria esta treballant buscant formes i suports 

per poder fer una diagnosi de la situació de les persones amb discapacitat a Vilafranca i poder 

fer propostes d’actuació.  

La Carme Garrido manifesta que a l’Ajuntament li costa aplicar la llei d’accessibilitat. 

 



 

 

La Montse Arroyo, suggereix que cada entitat haurà de fer el que consideri oportú per 

plantejar les seves propostes, com a regidora  esta fent tot el possible per  trobar recursos per 

la comissió, però sap que no es fàcil canviar actituds i compromisos polític envers la 

discapacitat i recorda que està finalitzant la legislatura.  

L’Eva Bagan, proposa de trobar-se nomes les entitats de la comissió i parlar d’aquest  temes 

que preocupen a les entitats.  

Es concreta la trobada pel 4 de juliol a les 9:30 a l’espai d’igualtat ( pl. Penedès, 3, 2n, 2a) 

La Carme Garrido, comunica a la comissió que ha estat elegida nova secretaria estatal dins 

d’ECOM.  

La 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,  31 de maig de 2022 
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