
Proposta d’Acord de Junta de Portaveus de suport a la 
reclamació de la construcció d'una nova Residència i Centre de 
Dia per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual a  Terrassa 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Les dades estadístiques ens permeten fer una fotografia objectiva de la realitat 
per tal de disposar de la màxima informació útil i fiable alhora de dissenyar 
accions. Tot i que cal senyalar que aquestes són pobres i difícils d’aconseguir, 
ja que habitualment la discapacitat no es recull com a variable. 
 
Si agafem les dades estadístiques més complertes i actualitzades possibles 
que ens permeten creuar informacions; aquestes són les dades que l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) proporciona. D’aquesta manera, podem 
afirmar que, l’any 2015, a Terrassa hi havia valorades 13.551 persones amb 
reconeixement de discapacitat. I que d’aquest total, hi ha 1.461 persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
 
Aquestes dades ens fan plantejar com a Ajuntament si a la nostra ciutat hi ha 
els recursos necessaris per atendre la situació de vulnerabilitat a què estan 
exposades les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies així 
com la necessitat de garantir la continuïtat de les persones amb discapacitat 
procedents d’escolarització cap a recurs diürn. 
 
A la nostra ciutat només hi ha una sola residència per a persones amb 
discapacitat intel·lectual severa. Es tracta de La Pineda, al barri del Roc Blanc, 
que té capacitat total de 62 places residencials i 18 d'atenció diürna. 
 
És en aquest sentit que, des de fa molts anys, es posa de manifest la 
necessitat d’ampliar aquesta oferta tant per part de les entitats de la Taula 
Local de Capacitats Diverses com per tots els grups municipals del Consistori. 
 
De fet, l'any 2006 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Terrassa i la 
Generalitat de Catalunya per a la construcció d'una nova Residència i Centre 
de Dia per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual severa. I tres anys 
després, al 2009, l'Ajuntament va cedir un terreny de 10.000 m2 a la 
Generalitat. 
 
Al setembre del 2014, davant la no construcció d’aquest equipament, tots els 
grups polítics presents a l'Ajuntament de Terrassa van aprovar per unanimitat la 
proposta de la Taula Local de Capacitats Diverses, impulsada i liderada per la 
Coordinadora Capaç, de reclamar la construcció d'una Residència i Centre de 
Dia a la nostra ciutat. 
 
Actualment, però, malgrat les diverses reunions amb la Generalitat de 
Catalunya el tema no ha avançat. En canvi, des de totes les entitats de la Taula 
Local de Capacitats Diverses i des de tots els grups municipals presents a 
l’Ajuntament entenem que la construcció d’aquest nou equipament és de vital 
importància per a la nostra ciutat, ja que podria donar resposta a la situació 
d'injustícia i greuge que pateixen aquestes persones. 



 
La construcció d’un nou equipament suposaria un pas endavant per a la 
dignitat i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu i de les seves famílies i 
cuidadors/es, que disposarien de més recursos a la ciutat per a la cura de les 
persones amb discapacitat intel·lectual severa. 
 
És per això que, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de 
Terrassa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 
PRIMER.- Manifestar el compromís ferm de tots els grups municipals de 
l’Ajuntament de Terrassa en la defensa de la necessitat de la construcció d’una 
nova Residència i Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual 
a Terrassa. 
 
SEGON.- Compromís dels grups municipals per traslladar als respectius grups 
parlamentaris aquesta situació i promoure accions de millora a nivell 
parlamentari. 
 
TERCER.- Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que 
posi en marxa el procés de redacció del Projecte de la nova Residencia, Centre 
d’Atenció Diürna i per a la planificació de la seva construcció. 
 
QUART.- Traslladar aquest acords al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la 
Coordinadora Capaç i a la Taula de Capacitats Diverses de Terrassa.  
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