
 

ACTA-INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: 

Polítiques per millorar la vida de les persones amb discapacitat 

a l'Eixample 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

26/02/2020 – Espai Veïnal Calàbria 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  19 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 40 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No 

binari 

5 14 - 

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Benvinguda   

2. Dinàmica de presentació de les persones 

3. Explicació del procés participatiu sobre el PAM – PAD 2020 – 

2023 

4. Introducció al Programa d’Actuació Municipal 2020 – 2023, 

tant d’àmbit ciutat com de districte, fent èmfasis en les 

propostes sobre diversitat funcional 

5. Explicació de la sessió 

6. Dinàmica per generar, debatre i concretar propostes pel PAM i 

el PAD  i projectes d’inversió (en subgrups) 
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7. Posada en comú dels resultats 

8. Explicació de les  sessions per a persones amb discapacitat 

intel·lectual i/o trastorns de salut mental 

9. Explicació de la plataforma Decidim.Barcelona 

10. Dinàmica final d’avaluació de la sessió 

 

 

7. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL 

DISTRICTE (PAD) I DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost 

participatiu en el que la ciutadania, de forma directa, decidirà a què 

es destinaran 75 milions per a la realització de projectes d’inversió 

als 10 districtes.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en 

grup. En un primer moment la ciutadania valora i delibera sobre les 

propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de Districte; 

i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o 

addició de projectes d’inversió per a incorporar el procés de 

“Pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de 

les propostes i projectes sorgides de la sessió es pot consultar: 

https://www.decidim.barcelona/  

 

 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES 

TRACTADES, ETC.) 

 

Es dona la benvinguda a les persones participants. La Consellera 
Marta Sendra realitza una salutació a les persones participants i els 
explica en què consisteix el procés participatiu. A continuació, realitza 
una presentació dels diferents eixos del PAM i de les propostes 
inicials que es realitzen sobre diversitat funcional tant al PAM com al 

https://www.decidim.barcelona/
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PAD de l’Eixample, convidant a les persones assistents a la 
participació i presentació de propostes i projectes. 
 
Tot seguit, les persones dinamitzadores expliquen a les entitats 
quines seran les dinàmiques de la sessió per recollir propostes i 
projectes en el marc de la diversitat funcional, i es recullen les seves 
apreciacions.  
 
Es divideix el grup en dos i es comença el debat en les diferents línies 
d’actuació del PAM – PADs. Es recullen les diferents propostes i 
projectes i es treballa en la seva definició i concreció.  
 
Es tornen a reunir totes les persones participants en plenari i es 
posen en comú les propostes i projectes que han sorgit. Després, 
s’explica quin és el procés que seguiran les propostes i projectes en 
el marc del present procés participatiu i es presenta la plataforma 
Decidim.Barcelona. 
 
Es detallen les sessions que es faran al districte per a facilitar la 
participació de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de 
salut mental i es convida a les entitats a participar-ne.  
 
Per tancar la sessió, s’agraeix a totes les persones participants per 

les seves aportacions i es demana si poden realitzar l’enquesta de 

valoració i la valoració al termòmetre. 

 

 

9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Augmentar el 
percentatge d’habitatges 
protegits per a persones 
amb discapacitat 

Augmentar el percentatge d’habitatges 
protegits per a persones amb discapacitat 
 
 

Garantir la disponibilitat i 
l’accés a l’habitatge a 
totes les persones, en 
diferents modalitats 
segons les diferents 
necessitats 

Garantir la disponibilitat i l’accés a l’habitatge 
a totes les persones en diferents modalitats 
segons les diferents necessitats, com ara: 

- Pisos socials amb lloguers baixos 
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 - Pisos tutelats per al foment de la vida 
independent 

- Pisos de transició cap a la vida 
independent 

- Pisos per a persones grans amb 
discapacitat 

 

Construir zones 
d’habitatge de diferents 
modalitats amb provisió 
dels serveis necessaris – 
del tipus superilles socials 
 

Construir zones d’habitatge de diferents 
modalitats – com per exemple pisos socials, 
residències, pisos de transició, pisos per a 
persones grans... -  amb provisió dels serveis 
necessaris – del tipus superilles socials.  

Garantir l’accessibilitat 
universal en els 
habitatges de lloguer 
social protegits 
 

Garantir l’accessibilitat universal en els 
habitatges de lloguer social protegits. Es pot 
fer a través del treball amb entitats i tenint en 
compte la situació de la pròpia persona que 
accedirà a l’habitatge. 
 

Establir mecanismes per 
a facilitar l’accés a 
l’habitatge de lloguer i el 
pagament de l’habitatge 
de propietat. 

Establir mecanismes per a facilitar l’accés a 
l’habitatge de lloguer i el pagament de 
l’habitatge de propietat. Els lloguers tenen 
preus molt elevats, el que dificulta els 
projectes de vida autònoma. L’Ajuntament 
hauria de poder facilitar la realització dels 
contractes de lloguer a través de mecanismes 
com, per exemple, avals. En quant a 
l’habitatge de propietat, es podrien concedir 
ajudes monetàries per a pagar les 
hipoteques.  
 

Facilitar la transició de 
pisos assistits a pisos de 
lloguer  
 

L’elevat preu dels lloguers dificulta per a 
moltes persones accedir a pisos de lloguer 
privat després d’haver estat en pisos assistits, 
en particular, en el cas del col·lectiu de 
persones amb trastorns de salut mental.  
 

Adaptació o habilitació 
d’espais compartits per a 
la provisió de serveis per 
part d’entitats. 
 

Adaptació o habilitació d’espais compartits 
per a la provisió de serveis per part d’entitats. 
L’accés a edificis i locals és difícil per a moltes 
entitats en raó dels elevats preus i poder 
accedir a aquests espais de manera 
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compartida (en base a diferents franges 
d’horari, per exemple) pot donar resposta a 
aquest problema i garantir l’eficiència de l’ús 
de l’espai. Un altre ús que es pot donar a 
aquest espai seria el de club social.  
 

Adaptar l’espai de 
l’Escola del Passatge 
Centelles com a Centre 
Ocupacional per Tallers 
Blancs 
 

Adaptar l’espai de l’Escola del Passatge 
Centelles com a Centre Ocupacional Tallers 
Blancs per a persones amb discapacitat 
intel·lectual (també podria ser un altre espai 
equivalent o similar).  
 

Augmentar la 
disponibilitat del Servei 
Municipal d’Assistència 
Personal  per a persones 
amb diversitat funcional 
 

Augmentar la disponibilitat de la figura del 
Servei Municipal d’Assistència Personal per a 
persones amb diversitat funcional 
 
 

Habilitar la figura del 
referent o persona 
desuport en els 
equipaments públics  

Habilitar la figura del referent o persona de 
suport en els equipaments públics – per 
exemple per la realització de tràmits 
 

Garantir la disponibilitat 
d’intèrprets per a 
l’accessibilitat 
comunicativa de 
persones sordcegues 
 

Garantir la disponibilitat d’intèrprets per a 
l’accessibilitat comunicativa de persones 
sordcegues 
 

Augmentar la senyalètica 
amb lectura fàcil, 
pictogrames i Braille 
 

Augmentar la senyalètica amb lectura fàcil, 
pictogrames i Braille 
 

Garantir l’accessibilitat 
cognitiva  
 

Garantir l’accessibilitat cognitiva  
 

Instal·lació de senyalètica 
accessible en comerços 
 

Instal·lació de senyalètica accessible en 
comerços 
 

Garantir l’accessibilitat 
física dels comerços 
 

Hi ha molts comerços que tenen esglaons 
d’entrada. Es podria fer un mapeig dels 
punts negres dels comerços del districte, així 
com donar incentius i facilitats als comerços 
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per a fer accessibles els locals. També 
caldria garantir el compliment de la 
normativa d’accessibilitat en els comerços 
d’obra nova, especialment a l’hora de 
l’aprovació de l’obra 
 

Garantir l’accessibilitat de 
les voreres del districte 
 

Garantir l’accessibilitat de les voreres del 
districte. Com a exemples, la illa de Consell 
de Cent, Diputació, Muntaner i Aribau no é 
accessible, i tampoc ho és Avinguda Roma 
 

Garantir l’accessibilitat de 
parcs en els que no hi ha 
encaminaments de 
ciment per a què puguin 
circular cadires de rodes 
 

Garantir l’accessibilitat de parcs en els que no 
hi ha encaminaments de ciment per a què 
puguin circular cadires de rodes. S’assenyala 
el cas del Parc de l’Avinguda Roma i el arc 
del pati d’illa a Comte Urgell. 
 

Garantir l’accessibilitat en 
hotels 
 

La senyalètica per arribar a habitacions 
d’hotel és insuficient, cal garantir-ne 
l’accessibilitat tant física com comunicativa.  

Facilitar mecanismes per 
a la denúncia dels espais 
no accessibles 
 

Facilitar mecanismes per a la denúncia dels 
espais no accessibles, com per exemple una 
bústia. Caldria que aquesta informació es fes 
pública per a promoure l’adaptació d’aquests 
espais.  
 

Garantir l’accessibilitat 
dels processos 
participatius 
 

Garantir l’accessibilitat dels processos 
participatius 
 

Garantir l’accessibilitat en 
tràmits i gestions 
 

Garantir l’accessibilitat en tràmits i gestions 
 

Garantir l’accessibilitat 
dels programes 
d’intercanvi internacional 
 

Garantir l’accessibilitat dels programes 
d’intercanvi internacional. Cal preveure que 
en els intercanvis d’idiomes o programes 
Erasmus hi ha persones que poden 
necessitar allotjar-se en cases adaptades. 
S’haurien de facilitar aquests programes, per 
exemple, realitzantun llistat de cases i pisos 
que es troben adaptats i que es poden oferir 
com a allotjament per a un període concret.  
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Fomentar l’accés a la 
tecnologia de les 
persones amb 
discapacitat 
 

Fomentar l’accés a la tecnologia de les 
persones amb discapacitat. 
 

Instal·lar màquines de 
cita prèvia als diferents 
equipaments municipals 
que siguin accessibles 
 

Quan les persones es dirigeixen a fer tràmits 
als diferents equipaments municipals 
necessiten utilitzar les màquines de cita 
prèviaper introduir el codi que tenen, però no 
són accessibles. 
 

Garantir l’accessibilitat de 
les pantalles de 
pagament amb targeta de 
crèdit 
 

Garantir l’accessibilitat de les pantalles de 
pagament amb targeta de crèdit 
 

Garantir els semàfors 
acústics – per ex. 
encreuament de Gran Via 
amb Rocafort (on hi ha la 
ONCE), a Calàbria amb 
Gran Via i a Calàbria amb 
Diputació 

Garantir els semàfors acústics – per ex. 
encreuament de Gran Via amb Rocafort (on 
hi ha la ONCE), a Calàbria amb Gran Via i a 
Calàbria amb Diputació 
 
 
  

Augmentar la llum en els 
accessos al metro o el 
contrast de color en les 
escales 

Augmentar la llum en els accessos al metro o 
el contrast de color en les escales – per al 
col·lectiu de persones sordcegues es fa difícil 
accedir al metro ja que hi ha molta foscor i els 
costa veure quan acaben les escales o 
comença l’escala mecànica. Això es pot 
solucionar posant-hi més llum o pintant els 
volums amb contrastos de colors, per 
exemple, escales blanques amb ratlles 
negres 
 

Habilitar una reserva 
d’espai en els transports 
públics per a les persones 
que van amb un gos pigall 
o amb una persona 
acompanyant intèrpret 
 

Habilitar una reserva d’espai en els transports 
públics per a les persones que van amb un 
gos pigall o amb una persona acompanyant 
intèrpret 
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Regular la tinença i 
circulació de patinets 
elèctrics 
 

Regular la tinença i circulació de patinets 
elèctrics: exigir una assegurança, regular-ne 
la velocitat i controlar-ne la circulació. 
 

Millorar la senyalètica del 
districte a nivell 
d’accessibilitat 
 

Millorar la senyalètica del districte a nivell 
d’accessibilitat: augmentar-ne la mida i la 
claredat 
 

Habilitar “circuits segurs” 
per a desplaçar-se fins 
als equipaments públics 
(per exemple, els centre 
cívics) 
 

Habilitar “circuits segurs” per a desplaçar-se 
fins als equipaments públics (per exemple, 
els centre cívics) 
 

Establir punts 
d’informació i suport per a 
la mobilitat de persones 
amb diversitat funcional 
 

Establir punts d’informació i suport per a la 
mobilitat de persones amb diversitat funcional 
 

Regular la instal·lació de 
les terrasses de bars i 
restaurants per a que no 
resultin un obstacle a la 
mobilitat  

Regular la instal·lació de les terrasses de 
bars i restaurants per a que no resultin un 
obstacle a la mobilitat. Les terrasses que es 
posen al costat de la paret són una barrera 
arquitectònica per als bastons de les 
persones cegues. Es destaca de manera 
positiva per a la mobilitat de les persones 
cegues el cas de les Superilles. Es cita el cas 
de la terrassa del Bar Alegria, al creuament 
del carrer Compte Borrell amb Gran Via.  
 

Revisar la correcta 
instal·lació dels 
encaminaments al 
districte 

Revisar la correcta instal·lació dels 
encaminaments al districte. Hi ha diversos 
encaminaments que no estan ben fets ja que 
no duen enlloc o bé s’acaben i no enllacen 
amb els d’altres carrers. Això passa, per 
exemple, a la superilla, excepte carrer 
Tamarit amb Calàbria, també a la zona 
verda del Mercat de Sant Antoni, Av. Mistral.  
 

Eliminar els obstacles 
mobles a la mobilitat en 
voreres i carrers 

Eliminar els obstacles mobles a la mobilitat en 
voreres i carrers, com per exemple: les 
botigues de verdures que posen caixes que 
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 sobresurten, les terrasses, els cartells de 
botigues, els esglaons, els testos de plantes, 
entre d’altres. Es podrien fer rutes en les que 
es revisi l’accessbilitat.  
 

Millorar el servei 
d’autocars per a transport 
adaptat 

Millorar el servei d’autocars per a transport 
adaptat. Molts d’aquests autocars es troben 
en mal estat. A més, es facilita el servei però 
sense una persona acompanyant, el que 
genera que el servei sigui incomplet.  
 

Facilitar l’aturada dels 
autocars davant dels 
centres d’atenció a 
persones amb 
discapacitat 
 

Facilitar l’aturada dels autocars davant dels 
centres d’atenció a persones amb 
discapacitat. Quan realitzen les seves 
aturades tenen molts conflictes amb els 
cotxes i altres conductors. Caldria instal·lar 
algun tipus de senyal que indiqui que en 
aquell espai poden aturar-se a pujar i baixar 
persones amb discapacitat. Es parla del cas 
del carrer Floridablanca (CO Paideia) i del 
Passatge Valeri Serra (Fundació 
Hospitalitat).  
 

Facilitar la mobilitat al 
districte, especialment en 
relació  als centres de 
salut, mitjançant la 
recuperació de línies de 
bus com la 41 

Facilitar la mobilitat al districte, especialment 
en relació  als centres de salut, mitjançant la 
recuperació de línies de bus com la 41. Hi ha 
manca d’autobusos que es dirigeixin a 
l’Hospital Sagrat Cor, que a més és CUAP, el 
que dificulta la mobilitat de moltes persones 
 

Augmentar l’oferta de 
taxis adaptats 

Augmentar l’oferta de taxis adaptats, donat 
que actualment és insuficient 
 

Realitzar campanyes 
informatives sobre la 
circulació cívica al metro 
 

Realitzar campanyes informatives sobre la 
circulació cívica al metro, remarcant aspectes 
com la importància que els trasllats en grup 
han de permetre el pas d’altres persones. 
També s’hauria de deixar de demanar la 
col·locació a la dreta de les persones en les 
escales mecàniques, ja que hi ha persones 
que necessiten estar acompanyades i per 
tant una d’elles ha de col·locar-se a 
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l’esquerra, o hi ha persones que van 
carregades. D’aquesta manera també es 
podrien reduir situacions d’inseguretat.  
 

Garantir l’accessibilitat al 
metro 
 

Hi ha obstacles al pas (per exemple, extintors 
que sobresurten, cartells mal ubicats, etc.) 
que generen dificultats en la mobilitat i xocs. 
En molts casos els ascensors de baixada a 
l’andana es troben en la punta oposada que 
les rampes d’accés al metro, el que dificulta 
molt la mobilitat, ja que recórrer tota l’andana 
amb cadira de rodes pot ser dificultós.  
 

Garantir l’accés als busos 
de les scooters 
elèctriques per a 
persones amb mobilitat 
reduïda 
 

Garantir l’accés als busos de les scooters 
elèctriques per a persones amb mobilitat 
reduïda. Hi ha busos que no en permeten 
l’accés per considerar que no es tracta d’una 
cadira de rodes – potser es podria regular a 
través de demanar la targeta acreditativa de 
la discapacitat. 
 

Augmentar la 
disponibilitat d’espais per 
a realitzar esport adaptat 
al districte 

Augmentar la disponibilitat d’espais per a 
realitzar esport adaptat al districte. Es 
proposa garantir un gimnàs municipal de 
referència a cada districte 
 

Facilitar l’ús de les 
instal·lacions esportives 
municipals a través de la 
figura d’una persona 
referent que pugui donar 
el suport necessari 
 

Facilitar l’ús de les instal·lacions esportives 
municipals a través de la figura d’una persona 
referent que pugui donar el suport necessari 
 

Habilitar més vestuaris 
per a persones amb 
diversitat funcional a la 
piscina del Centre 
Esportiu Municipal 
Aiguajoc i fer accessible 
l’spa 
 

S’ha realitzat una reforma de la piscina del 
Centre Esportiu Municipal Aiguajoc però 
només hi ha un vestuari per a persones amb 
diversitat funcional, el que genera molta 
estona d’espera. Calen més vestuaris. A més, 
a la part d’spa no hi ha cadira per a l’accés de 
persones amb mobilitat reduïda.  
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Garantir l’accessibilitat 
dels parcs infantils  
 

Caldria instal·lar mobiliari de joc infantil 
accessible a tots els parcs infantils del 
districte. Algunes de les mesures que es 
proposen són que els gronxadors poguessin 
suportar més pes (tenir en compte, per 
exemple, el cas de persones amb 
discapacitat intel·lectual de més edat però 
que volen fer servir els gronxadors), la 
instal·lació de cartells i senyalització 
accessibles amb pictogrames, braïlle o 
lectura fàcil, entre d’altres. 
 

Fomentar l’augment 
d’adhesions de més 
ofertes culturals al 
projecte Apropa Cultura 
 

Fomentar l’augment d’adhesions de més 
ofertes culturals al projecte Apropa Cultura 
 

Buscar espais o places 
per a fomentar l’ocupació 
de persones amb 
discapacitat 

Buscar espais o places per a fomentar 
l’ocupació de persones amb discapacitat, per 
exemple quioscos a parcs, activitats de 
monitoratge, feines en el sector turístic... a 
través de clàusules socials relacionades amb 
la inserció laboral i altres mecanismes 
 

Garantir l’accessibilitat de 
les activitats del teixit 
associatiu 
 

Cal fomentar l’accessibilitat de les activitats 
organitzades pel teixit associatiu. Es pot fer a 
través de diversos mecanismes tals com: 

- Requerir el contacte amb diversos 
col·lectius per a conèixer-ne les 
necessitats en les activitats per a les 
què es sol·licita una subvenció pública 

- Inclusió de clàusules inclusives i 
integradores en les sol·licituds de 
subvencions 

- Fomentar col·laboracions entre les 
entitats que organitzen festes majors i 
les entitats socials que treballen amb 
persones amb diversitat funcional  

- Facilitar espais participatius per al co-
disseny de les festes majors entre 
diversos col·lectius del districte 
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Facilitar programes de 
voluntariat en espais del 
districte, equipaments, o 
activitats d’estiu 
 

Facilitar programes de voluntariat en espais 
del districte, equipaments o activitats d’estiu 
 

Organitzar activitats 
accessibles i gratuïtes en 
les temporades 
vacacionals en què la 
ciutat es queda més 
buida 
 

Organitzar activitats accessibles, gratuïtes i 
dirigides a totes les persones (no només a 
persones joves) en les temporades 
vacacionals en què la ciutat es queda més 
buida, ja que hi ha moltes persones que no 
marxen fora de la ciutat.  
 

Garantir espais 
residencials per a 
persones grans  amb 
trastorns de salut mental 
que atenguin a les 
particularitats de la seva 
situació i estiguin dotats 
de l’atenció necessària 
 

Garantir espais residencials per a persones 
grans amb trastorns de salut mental que 
atenguin a les particularitats de la seva 
situació i estiguin dotats de l’atenció 
necessària. Com a alternativa també es 
proposa que hi pugui haver una figura que 
pugui donar aquesta atenció en més d’una 
residència 
 

Augmentar els recursos 
d’atenció a la salut mental 
de les persones joves 
 

Augmentar els recursos d’atenció a la salut 
mental de les persones joves 
 

Augmentar les hores en 
recursos d’atenció diürna  
 

Augmentar les hores en recursos d’atenció 
diürna  
 

Preveure l’atenció i el 
suport a les famílies 
envellides amb fills/es 
amb diversitat funcional 
 

Preveure l’atenció i el suport a les famílies 
envellides amb fills/es amb diversitat 
funcional. Es tracta d’una situació que no 
s’havia previst i per a la que no hi ha una 
resposta en quant a serveis i recursos.  
 

Lluitar contra l’estigma 
vers les persones amb 
diversitat funcional en 
instituts i escoles 
 

Lluitar contra l’estigma vers les persones amb 
diversitat funcional en instituts i escoles, a 
través de projectes específics, de fomentar 
l’atenció i el tracte i de facilitar els testimonis. 
 

Fomentar la 
sensibilització vers les 
persones amb diversitat 

Fomentar la sensibilització vers les persones 
amb diversitat funcional a les famílies, per a 
garantir l’educació en la diversitat 
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funcional a les famílies, 
per a garantir l’educació 
en la diversitat 
 

 

Donar visibilitat al 
col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional a 
través d’activitats tals 
com exposicions de 
quadres realitzats per les 
persones amb diversitat 
funcional 
 

Donar visibilitat al col·lectiu de persones amb 
diversitat funcional a través d’activitats tals 
com exposicions de quadres realitzats per les 
persones amb diversitat funcional 
 

Realitzar campanyes de 
foment del civisme amb 
un focus especial en la 
cura dels animals de 
companyia 
 

Realitzar campanyes de foment del civisme 
amb un focus especial en la cura dels animals 
de companyia. Cal fomentar que la ciutadania 
sigui responsable de recollir els excrements 
dels animals de companyia així com de portar 
els animals amb corretja. Es podrien fomentar 
aquestes tasques facilitant bosses per a la 
recollida dels excrements o la provisió de 
líquids per a neteja.  
 

 

Total de propostes 
realitzades 

59 

 

 

 

 

10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) 

REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Garantir l’accessibilitat de 
parcs en els que no hi ha 
encaminaments de 

Garantir l’accessibilitat de parcs en els que no 
hi ha encaminaments de ciment per a què 
puguin circular cadires de rodes – 

                                                           
1 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat 
publicada a la plataforma Decidim.barcelona. 
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ciment per a què puguin 
circular cadires de rodes  
 

S’assenyala el cas del Parc de l’Avinguda 
Roma i el parc del Pati d’illa a Comte Urgell. 
 

Revisar la correcta 
instal·lació dels 
encaminaments al 
districte 

Revisar la correcta instal·lació dels 
encaminaments al districte. Hi ha diversos 
encaminaments que no estan ben fets ja que 
no duen enlloc o bé s’acaben i no enllacen 
amb els d’altres carrers. Això passa, per 
exemple, a la Superilla, excepte carrer 
Tamarit amb Calàbria, també a la zona 
verda del Mercat de Sant Antoni, Av. Mistral.  
 

Instal·lar màquines de 
cita prèvia que siguin 
accessibles als 
equipaments municipals 
 

Quan les persones es dirigeixen a fer tràmits 
als equipaments municipals necessiten 
utilitzar les màquines de cita prèvia per 
introduir el codi que tenen, però no són 
accessibles. 
 

Garantir els semàfors 
acústics, per ex. a 
l’encreuament de Gran 
Via amb Rocafort (on hi 
ha la ONCE), a Calàbria 
amb Gran Via i a Calàbria 
amb Diputació 
 

Garantir els semàfors acústics,  per ex. a 
l’encreuament de Gran Via amb Rocafort (on 
hi ha la ONCE), a Calàbria amb Gran Via i a 
Calàbria amb Diputació 
 
 
  

Augmentar la llum en els 
accessos al metro o el 
contrast de color en les 
escales 

Augmentar la llum en els accessos al metro o 
el contrast de color en les escales. Per al 
col·lectiu de persones sordcegues es fa difícil 
accedir al metro ja que hi ha molta foscor i els 
costa veure quan acaben les escales o 
comença l’escala mecànica. Això es pot 
solucionar posant-hi més llum o pintant els 
volums amb contrastos de colors, per 
exemple, escales blanques amb ratlles 
negres 
 

Facilitar l’aturada dels 
autocars davant dels 
centres d’atenció a 
persones amb 
discapacitat 

Facilitar l’aturada dels autocars davant dels 
centres d’atenció a persones amb 
discapacitat. Quan realitzen les seves 
aturades tenen molts conflictes amb els 
cotxes i altres conductors. Caldria instal·lar 
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 algun tipus de senyal que indiqui que en 
aquell espai poden aturar-se a pujar i baixar 
persones amb discapacitat. Es parla del cas 
del carrer Floridablanca (CO Paideia) i del 
Passatge Valeri Serra (Fundació 
Hospitalitat).  
 

Facilitar la mobilitat al 
districte, especialment en 
relació  als centres de 
salut, mitjançant la 
recuperació de línies de 
bus com la 41 

Facilitar la mobilitat al districte, especialment 
en relació  als centres de salut, mitjançant la 
recuperació de línies de bus com la 41. Hi ha 
manca d’autobusos que es dirigeixin a 
l’Hospital Sagrat Cor, que a més és CUAP, el 
que dificulta la mobilitat de moltes persones 
 

Garantir l’accessibilitat 
física dels comerços 
 

Hi ha molts comerços que tenen esglaons 
d’entrada. Es podria fer un mapeig dels 
punts negres dels comerços del districte, així 
com donar incentius i facilitats als comerços 
per a fer accessibles els locals. També 
caldria garantir el compliment de la 
normativa d’accessibilitat en els comerços 
d’obra nova, especialment a l’hora de 
l’aprovació de l’obra 
 

Garantir l’accessibilitat 
dels parcs infantils  
 

Caldria instal·lar mobiliari de joc infantil 
accessible a tots els parcs infantils del 
districte. Algunes de les mesures que es 
proposen són que els gronxadors poguessin 
suportar més pes (tenir en compte, per 
exemple, el cas de persones amb 
discapacitat intel·lectual de més edat però 
que volen fer servir els gronxadors), la 
instal·lació de cartells i senyalització 
accessibles amb pictogrames, braïlle o 
lectura fàcil, entre d’altres. 
 

Adaptar l’espai de 
l’Escola del Passatge 
Centelles com a Centre 
Ocupacional per Tallers 
Blancs 
 

Adaptar l’espai de l’Escola del Passatge 
Centelles com a Centre Ocupacional Tallers 
Blancs per a persones amb discapacitat 
intel·lectual (també podria ser un altre espai 
equivalent o similar).  
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Habilitar més vestuaris 
per a persones amb 
diversitat funcional a la 
piscina del Centre 
Esportiu Municipal 
Aiguajoc i fer accessible 
l’spa 
 

S’ha realitzat una reforma de la piscina del 
Centre Esportiu Municipal Aiguajoc però 
només hi ha un vestuari per a persones amb 
diversitat funcional, el que genera molta 
estona d’espera. Calen més vestuaris. A més, 
a la part d’spa no hi ha cadira per a l’accés de 
persones amb mobilitat reduïda.  
 

 

Total de projectes 
realitzats 

11 
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA 

TROBADA 

 

- 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


