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Em plau presentar-vos l’adaptació 
que l’autor de “Som Capaços”, en Txiki 
Trepax,  ha fet pel nostre municipi com 
a part del programa del proper Dia de 
la Discapacitat (3/12/2009).

Es tracta d’un llibre per acostar les 
discapacitats als més petits utilitzant 
un format visual engrescador similar a 
un còmic, a fi de facilitar la divulgació i 
normalització d’un altre forma de veure 

la discapacitat. Millor dit, de la manera que les hem de visualitzar i enten-
dre per esdevenir realment un municipi amb capacitat d’inclusió. 

Doncs es tracta precisament d’això:  d’explicar de forma planera que les 
persones amb discapacitat tenen dificultats en aspectes bàsics de la vida 
quotidiana per realitzar allò que poden i volen fer. En gran mesura per 
què durant molt de temps la nostra societat no ha tingut en compte a les 
persones amb necessitats diferents. 

Espero que aquesta edició cerdanyolenca del “Som capaços” tingui 
l’acollida en la nostra ciutat que es mereix i permeti acostar no només la 
discapacitat a la societat, sinó la societat a la discapacitat.

Antoni Morral i Berenger

Alcalde





El títol del llibre que teniu a les mans 
és prou explícit. Ens vol a dir, senzilla-
ment, que sí “Som capaços” de cons-
truir una societat més sensible envers 
els problemes quotidians de les perso-
nes amb discapacitat. 

Crec que és prou important incorpo-
rar noves perspectives a l’hora d’abor-
dar les qüestions relatives a la disca-
pacitat, i que ho hem de fer com a part 
del procés de consolidació d’una so-
cietat sostenible socialment que doni 
cabuda, recolzi i reconegui a tots els 

seus membre com ciutadans i ciutadanes de ple dret. 

Tot i la importància de la divulgació, encara ho és més que funcionin 
realment els mecanismes de suport i cohesió social necessaris per a que 
totes les persones amb algun tipus de discapacitat,  puguin desenvolupar-
se amb igualtat i llibertat en tots els àmbits de la vida quotidiana (personal 
i familiar, educatiu, laboral i d’oci). I en moments de crisis econòmica com 
l’actual, cal recordar que la inserció laboral és encara molt més difícil per 
a aquelles persones que pateixen algun tipus de discapacitat.

Aquest és l’objectiu que no hem d’oblidar en el Dia Internacional de la 
Discapacitat 2009: el d’una Cerdanyola inclusiva,  cohesionada social-
ment i accessible per a tothom.

Carmen Rebollo Casado

3a. Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Civils





Vull dedicar aquest llibre a la meva estimada Cecilia 
Llop i als meus amics Georgina Navarro i Daniel Folk, 
persones que m’han fet adonar que la discapacitat no és 
un obstacle insalvable si un ho desitja.

També vull dedicar-lo especialment a totes aquelles 
persones que amb el seu esforç aconsegueixen que el 
món sigui de veritat per a tots.

Txiki Trepax.

































































ENTIATS I/O ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB DISCAPACITATS I FAMILIARS, DE 
CERDANYOLA DEL VALLÈS. 
 
Associació Tortuga,  Cerdanyola sense Barreres
Ateneu de Cerdanyola. C/ Indústria 38-40. 08290 Cerdanyola del Vallès

Associació Catalana Parkinson Cerdanyola-Ripollet 
Av. Creu Roja, 17. 08290 Cerdanyola del Vallès
Adreça electrònica: sensanparkcer@yahoo.es
Plana web: http://parkinson-cerdanyola.org/

ASPADI - Associació de pares de persones amb disminució psíquica
C. Anselm Clavé, 16-18. 08290 Cerdanyola del Vallès
Adreça electrònica: aspadi.correu@gmail.com

AFFACC - Associació Fibromialgia i Fatiga Crònica
C. Vinyes, 11 A. 08290 Cerdanyola del Vallès 
Adreça electrònica: affacc_cerdanyola@hotmail.com

Associació d’afectats Asbestosis
Centre Cultural Ripollet (Rambla de Sant Jordi, 2, Ripollet)
Adreça electrònica: afectats_afectades@hotmail.com

AMPA CEE Jeroni de Moragas
C/ Renaixement, 131. 08290 Cerdanyola del Vallès
Adreça electrònica:  ampajeroni@hotmail.com

CEMORIBA - Associació de familiars de malalts mentals 
Kursaal, Espai Cultural (C. Masia, 37 – 43. 08110 Montcada i Reixac)

http://parkinson-cerdanyola.org/


ENTITATS, FEDERACIONS, FUNDACIONS I INSTITUCIONS QUE TREBALLEN EN L’ÀMBIT DE LA 
DISCAPACITAT A CERDANYOLA DEL VALLÈS. 
 
Fundació Bellaire 
Servei de Terapia Ocupacional
•Escola: C/ Ramon Llull, 29 –31. Bellaterra. 08290 Cerdanyola del Vallès
Tlf. 93 580 81 64

GSTS CO Barcanova – Montflorit
•Centre Ocupacional
C/ Tarragona, 6. 08290 Cerdanyola del Vallès
Tlf. 93 692 88 11, Adreça electrònica: gisiscer@suport.org

Grup Catalonia
•Residència Montserrat Montero
•Residència Joan XXIII
•Centre especial de treball Sant Martí
Ctra. Flor de Maig, km. 2,5 . 08290 Cerdanyla del Vallès
Tlf. 93 580 52 27     
Adreça electrònica: info@grupcatalonia.org, 
Web: http://www.grupcatalonia.org/catala/EntitatsIServeis/fundacio.html

Assemblea Local de Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada
Av. Creu Roja, 25-29- 08290 CERDANYOLA
Tel. 93-691.61.61 Fax: 93-580.79.96
Adreça electrònica:  informació.cerdanyola@creuroja.org.
Plana web: http://creuroja.entitats.cerdanyola.cat

Associació Autònoma Solidària – PIUNE ( UAB )
Plaça Cívica. Local 11. Campus UAB.
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Tlf. 93 581 26 97  
Adreça electrònica: fas.oap@uab.cat 
Web: http://magno.uab.es/fas/piune/index.htm

Associació Illa Blanca
Associació pel foment de l’atenció psicològica i psicomotriu als infants i adolescents.
Camí de Can Cerdà, 32 , Apartat de correus 99, Tlf. 93 692 63 34
Adreça electrònica: illablanca@illablanca.org 
Web: http://www.illablanca.org

http://www.grupcatalonia.org/catala/EntitatsIServeis/fundacio.html
http://creuroja.entitats.cerdanyola.cat
http://magno.uab.es/fas/piune/index.htm
http://www.illablanca.org


SI VOLS OBTENIR MÉS INFORMACIÓ, POTS NAVEGAR UNA ESTONA: 
 

1. SOM CAPASSOS Blog

http://somcapasos.blogspot.com Blog creat per que puguis compartir les teves opinions i sensacions, 
fer-hi els comentaris que vulguis i poder descarregar-te les diferents versions: en català i en castellà. 
Fes-hi una ullada!.

2. ENLLAÇOS DE LA GENERALITAT 

http://www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/index.htm Plana web del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania sobre Persones amb Discapacitat.

http://www.gencat.cat/benestar/icass/sirius/sirius.htm Centre per l’Autonomia Personal. És un servei 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania, adscrit a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 

Té com a objectiu potenciar l’autonomia personal, millorar l’accessibilitat i afavorir la integració social 
de les persones amb discapacitat i la gent gran. 

http://dixit.gencat.cat/portal/ambits/discapacitat.html Centre de documentació i informació de la Gene-
ralitat de Catalunya sobre l’àmbit de la discapacitat. 

                                                                                                                                                                                         
3. ENLLAÇOS D’ÀMBIT ESTATAL

http://sid.usal.es  Servicio de información sobre la discapacidad. Ministerio de Sanidad y Política Soci-
al. A l’apartat “Información” hi pots trobar tot tipus de dades sobre les diferents discapacitats.

http://www.rpd.es  Real Patronato sobre Discapacidad. Té la tasca de promoure la prevenció de defici-
ències, la rehabilitació i la inserció social de les persones amb discapacitat; facilitar, en aquests àmbits, 
l’intercanvi i la col·laboració entre les diferents Adminsitracions públiques, Així com entre aquestes i 
el sector privat, tant en el pla nacional com en el internacional; prestar recolzament als organismes, 
entitats, especialistes i promotors en matèria d’estudis, investigació i desenvolupaments, informació, 
documentació i formació, i emetre dictàmens tècnics i recomanacions sobre mataries relacionades amb 
la discapacitat

4. ENTITATS D’AMBIT CATALÀ I ESPANYOL

http://www.acapps.org  Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes. 

http://www.apps.es Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental. Si entres a Àmbits (els pro-
tagonistes, la família, escola, lleure...) trobaràs informacions interessants.

http://www.apansce.org  Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya.

http://somcapasos.blogspot.com
http://www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/index.htm
http://www.gencat.cat/benestar/icass/sirius/sirius.htm
http://dixit.gencat.cat/portal/ambits/discapacitat.html
http://sid.usal.es
http://www.rpd.es
http://www.acapps.org
http://www.apps.es
http://www.apansce.org


http://www.associacioaprenem.org  l’Associació APRENEM per a la Inclusió de les Persones amb 
Trastorns de l’Espectre Autista. Neix de la iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de defensar els 
drets dels seus fills a rebre una atenció adequada a la seva especificitat. 

www.cermi.es: Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad. Representació de 
persones amb discapacitat, defensa dels ciutadans espanyols que tenen discapacitat. 

http://www.cocarmi.cat/cocarmiweb  Comitè català de Representants de Persones amb Discapacitat. 
Associació catalana creada per defensar els drets de les persones amb discapacitat. 

www.cocemfe.es Aglutinador de les entitats que treballen a favor de les persones amb discapacitat 
física i orgànica

http://www.ecom.cat/catala/e46_sensibilitzacio.html  En aquesta pàgina hi trobaràs jocs i vídeos que 
t’ajudaran a entendre millor el món de les discapacitats.

http://www.familiarsmalaltsmentals.org  Trobaràs una secció amb respostes a les preguntes més fre-
qüents que ens acostumem a fer sobre els problemes de salut mental. 

http://www.fcsd.org  La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD). L’objectiu d’aquesta és mi-
llorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down y altres discapacitats intel·lectuals, 
possibilitar la seva total inclusió a la societat i aconseguir el màxim grau de dignitat, respecte, autode-
terminació i benestar. 

http://www.fecafamm.org  FECAFAMM és una federació catalana d’associacions de familiars i perso-
nes amb problemes de salut mental. 

L’objectiu de la Federació és el de coordinar i donar suport a les associacions de familiars i de les 
persones amb malalties mentals de Catalunya amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat de 
vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. 

http://www.federacioacell.org  Esports i lleure per a persones amb discapacitats psíquiques.

http://www.fesoca.org  FESPCA és la Federació de persones sordes de Catalunya, treballa en la re-
presentació i defensa dels drets de els persones sordes en general, per aconseguir la plena participació 
i integració a la societat actual. 

http://www.once.es  Si vas a Servicios Sociales / Ceguera y deficiència visual podràs esbrinar, entre 
d’altres coses, quines són les idees errònies sobre les persones amb ceguesa o deficiència visual i quin 
ha de ser el tracte correcte, o quins ajuts tècnics existeixen...

http://www.tracecatalunya.org  Associació catalana de Traumàtics Cranoencefàlics i Dany Cerebral. 
Recuros i serveis destinats a persones que han patit dany cerebral. 

http://www.universia.es  UNIDIS, centre d’atenció a estudiants amb discapacitat.

http://magno.uab.es/fas/piune/index.htm  PIUNE, Programa per a la Integració dels Universitaris amb 
Necessitats Especials. 

http://www.associacioaprenem.org
http://www.cocarmi.cat/cocarmiweb
http://www.ecom.cat/catala/e46_sensibilitzacio.html
http://www.familiarsmalaltsmentals.org
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http://www.universia.es
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5. ALTRES:

http://www.cerdanyola.cat/discapacitat  Enllaç web al programa de Discapacitat del Servei de Promo-
ció Social de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

http://www.bcn.cat/imd  L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) és un organisme de 
l’Ajuntament de Barcelona que impulsa polítiques i actuacions perquè les persones amb qualsevol tipus 
de discapacitat puguin desenvolupar els seus projectes vitals d’una manera autònoma, en igualtat de 
condicions, i amb respecte de els diferències. 

6. DIARIS DIGITALS i PLANES WEB D’INTERÈS

http://discapacitat.blogspot.com  les TIC i la DISCAPACITAT, blog destinar a difondre i assessorar so-
bre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb 
necessitats educatives especials. 

http://www.discapnet.es  és un diari digital amb informació i noticies relacionades amb la discapacitat. 
Hi podràs trobar informació sobre normativa, recursos, centres i serveis, organitzacions, actualitat, es-
tadístiques, etc.

http://www.guiadis.es  Informació sobre diferents recursos (serveis, centres, prestacions, etc.) disponi-
bles en els diversos àmbits de la vida de la persona amb discapacitat i la seva família. 

http://www.iodisgital.com  Comunitat virtual per la promoció de la igualtat d’oportunitat de les persones 
amb discapacitat. Web amb diferents informacions i recursos. 

7. L’AUTOR

http://www.trepax.com  Plana web oficial de l’autor del llibre “Som Capaços”.

http://somcapasos.blogspot.com  Bloc oficial amb totes les noticies relacionades amb el llibre i els 
seus lectors.

Si vols informació sobre el còmic o el seu contingut, ho pots demanar a l’adreça electrònica de l’autor: 
trepax@trepax.com

http://www.cerdanyola.cat/discapacitat
http://www.bcn.cat/imd
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Bloc oficial del llibre:
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