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Inici de la Taula Sectorial d’ Entitats de Persones amb Diversitat Funcional. 
 
L’any 2000 es va crear a la nostra ciutat l’Equip de Professionals de l’Àmbit de la Discapacitat (EPAD). Aquest equip es 
va formar de manera informal i estava composat per treballadors socials de diferents entitats públiques i privades de 
Santa Coloma: Ajuntament, Grameimpuls, Escola d’Educació Especial Josep Sol/EAP, Fundació Tallers de Catalunya, 
Can Neteja i ASPANIDE. De forma puntual es comptava amb la participació de l’ONCE Santa Coloma i del Centre Salut 
Mental “Martí Julià”. 
Les reunions es realitzaven de manera bimensual. Els objectius d’aquestes reunions eren, a grans trets, l’intercanvi 
d’informació, la coordinació de recursos i la elaboració d’un cens de necessitats que permetés actualitzar la situació 
reial de la població discapacitada de Santa Coloma. Per a aquest últim objectiu, es va comptar amb l’assessorament 
de tècnics de la Diputació de Barcelona fins l’any 2002, any que va finalitzar el suport d’aquests tècnics per 
organització interna de la Diputació sense que s’hagués pogut acabar el projecte. 
Al segon semestre de l’any 2004, i amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
(3 de desembre), l’EPAD es va plantejar la possibilitat de realitzar la presentació conjunta de les entitats que 
conformen l’equip, a través d’una exposició acompanyada d’una taula rodona, però donat el poc temps i la feina 
concreta de cada membre de l’equip, es va valorar que era impossible portar a terme aquest objectiu.  
Aquestes limitacions i dificultats ens van fer demanar el recolzament de la Sra. Àngels Peláez Moya, Regidora de 
Dona, Igualtat i Atenció a les Discapacitats de l’Ajuntament de Santa Coloma, alhora que es va oferir la col·laboració 
tècnica de l’EPAD, com eina necessària per disposar d’informació directa de les problemàtiques que s’atenien al 
territori. La Sra. Peláez va rebre positivament la nostra demanda i va oferir l’ajut de la seva regiduria per poder 
continuar la tasca iniciada i l’any 2005 es va celebrar per primera vegada la Setmana d’Activitats a l’Entorn de les 
Persones amb Discapacitat, fent-la coincidir amb la IV Fira Internacional de Teatre Integratiu. 
 

Durant la següent dècada es va anar formalitzant el grup de treball, donant com a resultat la Taula Sectorial 

d’Entitats de Persones amb Diversitat Funcional. Són moltes les entitats i les persones que hi han col·laborat, i 

continuen, de manera activa per seguir treballant per i amb les persones amb diversitat funcional de la ciutat de 

Santa Coloma. S’han portat a terme diferents propostes, actes lúdics i esportius, i projectes, entre els que hi cap 

destacar la Campanya de Sensibilització feta durant dos anys a diferents instituts de la ciutat i la Jornada “Construint 

projectes de vida” que va tenir lloc el passat 24 de novembre al Museu Torre Balldovina i al Centre Cívic Riu amb 

motiu de la celebració del Dia Mundial de les Persones amb Diversitat Funcional.  

 
Sonia Delgado 
Trabajadora social 
Fundación ASPANIDE 

 



 

 



Gràcies a tot@s que vau fer-ho possible 
i que ens vàreu acompanyar en un dia 

tant especial!!!!  



La derivació al CDIAP, una allau d´emocions 

Tot i que el CDIAP ASPANIDE té un llarguíssim recorregut de més de 30 anys de servei a la ciutat, sovint encara es desconeix 

quin tipus d´atenció ofereix i a quins infants es dirigeix. Un CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) és un 

centre on s´atén als petits infants des de diverses disciplines: fisioteràpia, logopèdia, psicologia, psicopedagogia, pedagogia, 

neuropediatria i treball social. En algunes ocasions són els mateixos pares els que realitzen la demanda d´atenció pel seu fi ll/a, 

però el més habitual és que siguin derivats des de l´escola bressol, l´escola o el pediatre. Aquest fet en alguns casos pot  

generar en els pares sentiments d´incomprensió, desconcert i angoixa. Alguns pares no entenen el motiu de la derivació, ja sigui 

perquè no veuen cap dificultat important en el seu fill/a o a casa no observen les conductes que els descriuen des de l´escola. En 

algunes ocasions també succeeix que associen ASPANIDE amb un servei dirigit a persones amb una greu afectació. Tot això 

barrejat amb els sentiments i les pors conscients i inconscients que poden aparèixer davant l´assenyalament de que potser 

alguna cosa no va del tot bé en relació al seu fill/a. En el centre s´atenen infants amb dificultats o trastorns molt diversos i amb 

nivells de gravetat també molt variables, realitzant en ocasions un treball de prevenció. En els casos en els que finalment es 

confirmi un diagnòstic de trastorn important, pels pares pot representar un impacte emocional gran però cal tenir en compte que 

en tots els casos es tracta d´un procés, un procés que requerirà un temps per anar acceptant que aquest fill/a no compleix tots 

els ideals i expectatives que s´havien dipositat en ell. Un temps per aprendre a estimar-lo tal com és, amb les seves 

particularitats, amb la seva singularitat. És important doncs que els pares es puguin donar permís per escoltar tota aquesta allau 

d´emocions que els envaeix i trobin en el CDIAP un espai on poder expressar aquests dubtes, angoixes i sentiments que poden 

anar apareixent. 

Maite Roca Andreo  Psicóloga del CDIAP 


