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Jornada Internacional ‘Integració de les Persones amb 

discapacitat a través de l’aprenentatge’ 

Tarragona, 21 d’abril de 2016.- Representants d’un total de 7 països d’Europa han visitat 

Tarragona del 18 al 20 d’abril per a realitzar la jornada internacional del projecte ‘Integració de les 

persones amb Discapacitat a través de l’aprenentatge’. 

L’acte central d’aquesta visita ha estat la jornada de difusió de les conclusions del projecte, 

que ha tingut lloc el 19 d’abril a la Sala d’Actes del Museu d’Art de Tarragona, ha estat inaugurada 

per la tinent d’alcalde i delegada de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona, la sra. Ana 

Santos; el vicerector d’Universitat i Societat, el dr. Jordi Tous; i la presidenta de la Federació 

MESTRAL-Cocemfe Tarragona, la sra. Emília Altarriba.  

 

En aquest acte s’han presentat els resultats del treball realitzat per universitats i entitats socials 

dels 7 països que han format part del projecte internacional ‘Integration Through Learning’ del 

programa Erasmus +, coordinat per la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona. El 

desenvolupament d’aquest treball, que va començar al 2014 i finalitzarà aquest agost, ha tingut 

l'objectiu principal de conèixer les realitats de cada país per a poder crear sinergies en la integració 

de les persones amb discapacitat, especialment en el camp de la formació d'adults, tant  per 

facilitar la integració laboral i l'accés a millors llocs de treball, com per  la  cerca de noves formes 

de treball, com l'emprenedoria, sobretot per a joves, un dels col·lectius més castigats en aquest 

sector. Després de dos anys de treball n’han sorgit tres mòduls:  

 

1.- ‘Discapacitat i Societat’, una primera aproximació a la terminologia i a la situació legal de les 

persones amb discapacitat a cada país. Aquest mòdul també inclou un manual que recull les formes 

d’actuació i de com dirigir-se a les persones amb discapacitat.  

 

En aquest apartat es va fer pal·les les diferències entre els països en temes de legislació i 

terminologia. En el cas d’Espanya s’ha detectat que, tot i que les lleis afavoreixen la integració de 

les persones amb discapacitat al treball, encara queda molt camí de recórrer en quant a la 

sensibilització de la societat en general i del món empresarial. 

 

2.- ‘Manual de Bones Pràctiques’, un manual que recull dues experiències de cada país que han 

estat positives per a afavorir la inserció laboral a través de l’aprenentatge. En aquest cas la 

Federació MESTRAL, ha presentat els ‘Tallers de Recerca 2.0’ realitzats pel servei Sinergia Laboral i 

el programa APTRA que du a terme la Fundació ONCE per a adaptar llocs de treballs. 

 

3-.‘Comença el teu propi negoci’, aquest mòdul ha estat elaborat íntegrament per la Federació 

MESTRAL-Cocemfe Tarragona i es tracta d’un programa dissenyat per a què els joves amb 

discapacitat creïn el seu propi negoci.  
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La Universitat Adiyaman ja ha començat a utilitzar aquest mòdul i està realitzant una prova pilot 

d’aquest mòdul amb els alumnes de la seva universitat. 

 

Visita a Tarragona 

Els integrants del projecte han estat a Tarragona del 18 al 20 d’abril i durant la seva estada a 

Tarragona han assistit a les diverses activitats programades per la Federació MESTRAL. Dilluns al 

matí, el grup han realitzat una visita al Taller Baix Camp i, el dimarts al matí, han realitzat una 

visita turística per la catedral de Tarragona i  han estat rebuts institucionalment a la Diputació de 

Tarragona per part del president de la Diputació, Josep Poblet. 

 

Sobre el projecte 

Aquest projecte va començar al novembre de 2014 i finalitzarà a l’agost del 2016 i l’Associació 

estratègica “Integració de les Persones amb Discapacitat a través de l’aprenentatge”  està formada 

per l’Associació de Pares de nens amb discapacitats Syllogos Goneon de Grècia; l’Associació sense 

ànim de lucre de persones amb discapacitat Apeirons de Letònia; la Federació MESTRAL-Cocemfe 

Tarragona; la Universitat Privada Istituto dei Sordi di Torino d’Itàlia (especialitzada en la 

integració de les persones amb deficiències auditives); Universitat Wyzsza Szkola Biznesu I Nauk o 

Zdrowiu de Polònia;  la Universitat Pública Adiyaman de Turquia i la Fundació Social FOPSIM de 

Malta.  

La jornada de Tarragona és el primer acte de difusió que s’ha realitzat en el marc d’aquest 

projecte. Al juny d’aquest any també es realitzarà una jornada similar a Tori (Itàlia). El projecte ha 

estat finançat amb el suport de la Comissió Europea dins del programa Erasmus+. 
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