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Punt discapacitats

Les entitats que atenen persones amb discapacitat estrenen una seu
conjunta a la plaça Major

Dijous 4 de desembre de 2008

Està ubicada a l'antic Punt d'Informació Juvenil, espai on també s'hi troba el
Punt d'Informació a Persones amb Discapacitat (PIPAD)

L'Associació de Disminuïts Psíquics de Castellar del Vallès (ADIPS), l'Associació
Catalana Afectats de Fibromiàlgia (ACAF), l'Associació Vallès Amics de la
Neurologia (AVAN), Dismòbil i Suport Castellar van estrenar ahir una nova seu
conjunta que està situada a l'antic Punt d'Informació Juvenil de la plaça Major. Per
primera vegada, totes les entitats que atenen persones amb discapacitat disposaran
d'un espai comú on desenvolupar les seves activitats.

El nou espai, situat al costat del Casal d'Avis de la plaça Major, té una superfície
d'uns 100 metres quadrats. Disposa de tres sales, una recepció, una sala polivalent
per fer tallers i un despatx on les entitats podran fer visites individualitzades a més
de tasques d'oficina. L'horari de l'equipament serà de dilluns a divendres, de 9 del
matí a 8 del vespre.

En l'acte d'inauguració que es va fer ahir al vespre, l'alcalde de Castellar, Ignasi
Giménez, va remarcar el fet que "una sèrie d'entitats que atenen persones amb
necessitats específiques ocuparan ara un lloc estratègic al mig de la plaça
Major". L'alcalde va voler agrair la tasca que estan fent aquestes entitats al
municipi i va explicar que amb aquest nou espai "s'afavorirà la dinamització
d'activitats, amb tallers i xerrades".

Nou horari del PIPAD

El nou espai acollirà les entitats que atenen a discapacitats físics, psíquics, persones
que pateixen malalties mentals i persones afectades per fibromiàlgia o malalties
neurològiques. A més, en aquesta nova seu es mantindrà el Punt d'Informació a
Persones amb Discapacitat (PIPAD). Aquest servei d'informació, atenció i consulta,
que ja existia dins les dependències de l'antic Punt, modifica des d'ara el seu horari:
els usuaris podran acudir-hi regularment tots els dimarts i dijous, de 10 a 12 hores.
Fora d'aquest dies, també es podrà obtenir informació concertant visita prèvia.

Entre les actuacions que realitza, el PIPAD presta atenció directa a totes les
persones, informació generalitzada, assessorament individualitzat, campanyes de
sensibilització, organització de cursos i conferències sobre temes relacionats, i
coordinació amb entitats i organismes municipals. El servei coordinarà tots els
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recursos disponibles dins del camp de les discapacitats i pretén propiciar
l'acompliment de la llei en tots els àmbits com l'accessibilitat, l'educació, l'habitatge,
el lleure o el treball.

Presentació d'una guia de recursos adaptats

Aprofitant l'acte d'ahir, l'entitat Viatges i més, lleure solidari va presentar una guia
de recursos adreçada a turistes que pateix algun tipus de discapacitat. Aquesta
publicació té per objectiu, segons va explicar el president de l´entitat, Joan
Vilardebó, "garantir el dret que tenim tots a descansar, fer vacances i gaudir de
les coses que ens agraden, independentment del que ens passi".
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