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1. Justificació 

 

Aquesta mesura de Govern, pretén recollir les actuacions de millora de 

l’accessibilitat universal, de promoció  i inclusió de les persones amb 

discapacitat del període 2022-2026 al Districte Sant Andreu. 

Totes les accions realitzades estan orientades  garantir  l’exercici efectiu  dels 

drets : 

• Dret a l’accessibilitat universal  i a la igualtat d’oportunitats, reconeixent 

la diversitat de la ciutadania. 

• Dret a viure de manera independent i a ser inclosos a la comunitat   

• Dret a la participació en la vida política i pública   

• Dret a la participació en la vida  cultural, les activitats recreatives, l’esplai 

i l’esport   

Drets recollits en la Convenció Internacional de l’ONU sobre els drets de les 

persones amb discapacitat, aprovada  el 13 de desembre  2006  per 

l’Assemblea de les Nacions Unides i ratificada per l’estat Espanyol  el 3 de 

desembre del 2007 i en vigor des del maig del 2008. 

La Convenció suposa la posar l’accent en els drets de les persones amb 

discapacitat com subjectes titulars de drets , reconeixent la importància que té 

entre els drets, el dret a l’accessibilitat universal .  

“La accesibilidad es una condición previa para que las personas con 

discapacidad, hombres y mujeres, puedan vivir de forma independiente y 

participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones”  

Sant Andreu és un districte compromès amb la igualtat d’oportunitat i la inclusió 

social de les persones amb discapacitat, i ha de treballar per garantir que tota 

la ciutadania pugui desenvolupar el seu projecte de vida  d’una manera digna i 

que pugui participar en la vida pública en condicions d’igualtat. Això implica  

una actitud d’escolta vers les necessitats del sector, la incorporació dels 

principis  d’autonomia personal, no discriminació, accessibilitat universal i 

disseny universal  a tots els serveis, productes   i projectes del territori, 

generant sinèrgies i teixint complicitats amb els diferents agents presents al 

territori  per fer del districte de Sant Andreu un districte socialment  responsable 

i una societat co-responsable vers la inclusió social.  
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La Mesura de Govern ” Estratègia d’inclusió a Sant Andreu: accessibilitat , 

diversitat i inclusió social  2022- 2026, per una banda ha de donar visibilitat  al 

treball realitzat  en matèria d’accessibilitat universal i inclusió social i per l’altra 

ha de servir com a full de ruta dels propers anys, que posi al centre el Dret 

d’accés; garantint l’accessibilitat universal amb un urbanisme sense barreres 

arquitectòniques i que   posi el focus en l’accessibilitat comunicativa, en 

l’accessibilitat cognitiva i en la participació real i efectiva de les persones amb 

discapacitat  en la comunitat. 

Parlar de promoció i  inclusió social de les persones amb discapacitat  és posar 

a les persones al centre, és parlar del dret a una vida digna i la vida 

independent, de l’autonomia personal, de suports,  de participació ciutadana, 

de cultura ,lleure i esports, de les cures i de l’envelliment;  tot amb la necessitat 

d’incorporar la perspectiva de gènere tenint en compte les realitats de les  

dones i les nenes amb discapacitat  i la interseccionalitat per garantir la igualtat 

i l’equitat . 
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2. “ Estratègia de Barcelona per l’accessibilitat universal 

“2022 2030 d’accessibilitat Universal Barcelona de 

l’Institut Municipal de Persones amb discapacitat  

 L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ( IMPD)  treballa perquè  

Barcelona sigui una ciutat accessible i inclusiva i perquè les persones amb 

diversitat funcional hi puguin viure de manera autònoma. 

La inclusió i l’accessibilitat són objectius prioritaris .En l’actualitat ha liderat el 

Pla d’accessibilitat universal 2018-2026 i ha elaborat una estratègia 

d’accessibilitat per entomar els reptes que representen el nou pla 

d’accessibilitat .  

En el marc del Pla d’accessibilitat universal de Barcelona 2018-2016 i  

l’estratègia  per l’accessibilitat universal 2022-2030 des de l’IMPD s’ha analitzat 

l’accessibilitat de: 

 Centres de Serveis Socials bàsics 

 Centres de Serveis Socials especialitzats 

 Oficines d’atenció ciutadana 

 Centres cívics 

 Biblioteques 

 Centres d’Atenció Primària Mercats municipals 

 Centres Esportius Municipals 

 Cinemes 

 Teatres 

L’Estratègia per l’accessibilitat universal 2022-2030 és una estratègia de ciutat , 

que ens marcar el full de ruta per  garantit que tots els serveis ,equipaments i 

productes municipals compleixen amb els principis d’accessibilitat universal i 

garanteixen  dels drets de les persones amb discapacitat . 

És en aquest sentit que l’estratègia  d’inclusió de Sant Andreu : accessibilitat , 

diversitat i inclusió social vol sumar i treballar des del territori  i la vessant 

comunitària  l’accessibilitat universal i la millora de la inclusió social de les 

persones amb discapacitat .  
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3. Marc Legal  

A títol de guia les normes principals són: 

 Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de 

Nacions Unides 

 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y la utilización de losespacios públicos 

urbanizados.(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-

13488 )  

 Norma UNE 170001-1:2007 (accessibilitat universal – criteris) 

 Norma UNE 170001-2:2007 (sistema de gestió de l’accessibilitat) 

 UNE 139803:2012 (requisits d’accessibilitat continguts web) 

 Llei d’accessibilitat de Catalunya 

 Codi accessibilitat de Catalunya (primavera 2022). Obligarà a tots els 

Ajuntaments a disposar de Pla d’Accessibilitat Universal 

4. Emmarcament 

a. Què és la discapacitat?  

 
La percepció de la discapacitat ha evolucionat d'acord amb les estructures 
sociopolítiques, econòmiques i culturals de la història de la humanitat i, 
freqüentment, ha estat condicionada per l'estigma i lligada a formes diverses 
d'exclusió: eliminació, aïllament, institucionalització o beneficència, fins ben 
entrat el segle XX.  
 
Actualment, tal i com s’estableix en el preàmbul de la Convenció sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, “la discapacitat 
és un concepte que evoluciona i que resulta de la interacció entre les 
persones amb deficiències i les barreres degudes a l'actitud i a l'entorn 
que eviten la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat 
de condicions amb les altres”. 
 
  
El concepte de persona amb discapacitat ha evolucionat, doncs, amb la 

consciència progressiva que els entorns restrictius incideixen negativament i 

limiten el desenvolupament personal. Avui la discapacitat s’entén com una 

situació que, amb els suports oportuns, no ha d’impedir el desenvolupament 

d’una vida amb qualitat. 

La discapacitat es pot classificar en quatre grans grups: sensorial (discapacitat 

visual, discapacitat auditiva i sordceguesa), física, intel·lectual i per trastorn 

mental, tot i que hi ha altres tipus de discapacitat menys freqüents. 
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Discapacitat visual. La discapacitat visual inclou des de la ceguesa (o 

ceguetat o ceguera), que és la pèrdua total o molt accentuada del sentit de la 

vista, fins a la limitació de la visió en diferents graus 

Discapacitat auditiva.  És la pèrdua d’audició. Pot tenir pèrdua lleu, 

moderada, greu o profunda. Una persona es considera sorda quan no pot sentir 

un llindar d’audició en ambdues oïdes igual o superior a 25 dB. Les causes 

poden ser congènites o adquirides: infeccions, fàrmacs, excés de soroll, 

envelliment (+65 anys). Pot estar privada totalment o parcialment del sentit de 

l'oïda, però no de la parla. 

Discapacitat de la comunicació i la parla 

Persona privada físicament de l'ús de la paraula. Quan té limitacions en 

comprensió i/o expressió, es diu que té discapacitat de la comunicació i 

la parla 

Sordceguesa. La sordceguesa és una discapacitat sensorial específica que 

consisteix en la pèrdua combinada de visió i audició. 

Discapacitat física .És la discapacitat provocada per una deficiència d’una 

estructura corporal o d’una funció fisiològica o anatòmica, i pot afectar o bé la 

capacitat de moviment o la mobilitat, o bé la capacitat física per dur a terme les 

activitats de la vida diària. 

Discapacitat intel·lectual.(1)  

 

La discapacitat intel·lectual es caracteritza per limitacions significatives tant en 

el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa segons s’expressa 

en habilitats adaptatives conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta discapacitat 

s’origina durant el període de desenvolupament, que es defineix operativament 

com abans que l’individu arribi a l’edat de 22 anys (2021 (Schalock, et al.) 

Quan parlem de persones amb discapacitat intel·lectual , hem de parlar dels 

sistemes de suport efectius. 

Els sistemes de suports són una xarxa de recursos i estratègies 

interconnectades que promouen el desenvolupament i els interessos d’una 

persona i en milloren el funcionament i el benestar personal. Els sistemes de 

suports efectius se centren en la persona, estan orientats als resultats, i són 

comprensius i coordinats.  

( 1) Discapacitat intel·lectual. Definició, Diagnòstic, Classificació  i sistemes de 

suport -12ª edició  AAIIDD-Dincat 2021 
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Discapacitat per trastorn mental El trastorn mental o malaltia mental és una 

alteració conductual, psíquica o mental deguda a la interacció de factors 

biològics, psicològics i socials, que provoca canvis funcionals significatius en la 

vida d’una persona i un grau de patiment, sovint intens, en la persona afectada 

i el seu entorn. No és el mateix que la discapacitat intel·lectual. 

 2- ( Font Guia de llenguatge Inclusiu en el tractament de persones amb 

discapacitat- Generalitat de Catalunya )  

 

El terme Diversitat Funcional  

Hi ha persones que en lloc de discapacitat prefereixen fer servir el terme 

diversitat funcional, que no té, tanmateix, una acceptació general en el conjunt 

del sector. Els qui el defensen sostenen que és una denominació amb 

connotacions positives i que equipara realment tothom, ja que posa l’accent en 

les diferents capacitats i funcionalitats que tenen totes les persones. A més, 

apareix en el preàmbul de la Llei 13/2014, d’accessibilitat. 5 En canvi, els qui no 

en són partidaris consideren que és tan genèric que invisibilitza les persones 

amb discapacitat, ja que des del punt de vista lingüístic es pot aplicar a tothom 

indistintament i no serveix per referir-se a un col·lectiu determinat. També 

remarquen, d’altra banda, que discapacitat és l’únic terme que defensa 

majoritàriament el moviment social organitzat de la discapacitat a escala global. 

Tenint en compte aquests i altres arguments, el TERMCAT considera que 

diversitat funcional no és una forma adequada i recomana el terme 

discapacitat. 

3- ( Font Guia de llenguatge Inclusiu en el tractament de persones amb 

discapacitat- Generalitat de Catalunya ) 
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b. La discapacitat  a la ciutat i al Districte de Sant Andreu 
 

L’any 2011, l’OMS, en l’informe mundial sobre la discapacitat estima que l’any 
2010 hi ha al món 6.900 milions d’habitants i que més de 1.000 milions viuen 
amb alguna discapacitat. S’estima, per tant, que al voltant d’un 15% de la 
població mundial presenta alguna discapacitat. 
 
A nivell mundial, es nota un increment en el nombre de persones amb 

discapacitat. Segons l’OMS10, algunes de les causes d’aquest increment són 

l’envelliment de la població i l’increment global dels problemes crònics de salut 

associats a la discapacitat (diabetis, malalties cardiovasculars, trastorns 

mentals, càncer i malalties respiratòries). 

Dades de  persones amb discapacitat de la Ciutat de Barcelona  

 
La població de Barcelona amb discapacitat reconeguda representa, al 2019, un 

9,28% (151.814 persones) respecte el total de la població de la ciutat 

(1.636.762 persones), el que suposa un augment del nombre de persones amb 

discapacitat del 0,31 punts percentuals respecte l’any 2018 (6.467 persones). 

 
Discapacitat i sexe  
El percentatge de dones amb discapacitat (54,89%) és lleugerament superior al 

d’homes (45,11%). 

Tipus de discapacitat  
Els tipus de discapacitats més freqüents a Barcelona l’any 2019 són, per 

aquest ordre, les físiques motores (34,25%), les físiques no motores (23,78%) i 

les derivades de trastorns mentals (20,18%). Només aquests tres tipus de 

discapacitat representen el 78,21% del total (les discapacitats físiques 

constitueixen un 58,03%). Seguides per les persones amb discapacitat 

intel·lectual (8,02%), visual (6,09%), auditiva (5,19%) i física-Intel·lectual 

(0,91%). 

 
Discapacitat i barem de dificultat de mobilitat  
A la ciutat de Barcelona l’any 2019 hi ha 41.791 persones amb barem de 

dificultat de mobilitat reconegut, xifra que suposa un 27,53% del total de 

persones amb discapacitat de la ciutat. La majoria de les persones amb 

discapacitat no tenen barem de dificultat de mobilitat (69,82%). 

Els tipus de discapacitat on trobem més persones amb barem de dificultat de 
mobilitat és la discapacitat física motora, amb un 42,92% (22.318 persones) i 
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física-intel·lectual amb un 84,23% (1.159 persones). En la resta de grups la 
dificultat de mobilitat afecta de manera minoritària, tot i que en conjunt sumen 
19.473 persones.  
 
 
El barem de dificultat de mobilitat es concentra en el col·lectiu de persones amb 

major grau de discapacitat (75% o més) independentment de l’edat i el tipus de 

discapacitat. 

 
Discapacitat i barem de necessitat de tercera persona  
El 17,23% de la població de Barcelona amb discapacitat reconeguda, té barem 
de necessitat de tercera persona (26.158 persones).  
Per edat destaca que un 59,06% (15.451) de les persones amb discapacitat 

reconeguda i amb barem de necessitat de tercera persona, es concentren en el 

grup de 75 anys o més. 
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Pel que fa a la distribució per sexe:  

 

 

 

 La discapacitat en xifres a la ciutat de Barcelona : Distribució territorial Dades 

de persones amb Discapacitat –Districte de Sant Andreu –Barris 
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c. Què hem fet fins ara 
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L’Ajuntament de Barcelona i els seus territoris treballen des de fa anys en la 

millora de l’accessibilitat universal i en la igualtat de oportunitats; i el treball que 

s’han fet al districte de Sant Andreu n’és un exemple. Agafem com a referència 

els darrers 4 anys de treball  i els objectius que ens vàrem marcar al Pla d’acció 

Municipal de Sant Andreu 2020-2023. 
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Ambits d’intervenció i accions realitzades 

 

Accessibilitat  

• Via Pública . S'ha estuidiat l'accessibilitat de la via pública de tots els barris del Districte de  Sant Andreu. Aquesta 
feina s'ha realitzat des de l'IMPD en el marc del Pla d'accessibilitat de Barcelona .  Comissió de seguiment de les 
obres del C/ Gran de Sant Andreu  

• Súperilla Navas-Sagrera  

• Millores de les àrees de joc del  districte  

• Millores d'accessibilitat al Parc de la Pegaso  

• Projecte de reurbanització  de la Plaça del Canòdrom  

• Projecte de recollida selectiva " Porta  a porta "- Seguiment i intervenció per garantir que la recollida selectiva tingui 
en compte l'accessibilitat a la vi apública : espai públic lliure de barreres;  seguiment d' ubicació de les bústies de 
recollida ; serveis de recollida a domicili per persones que tenen especials dificultats .  

Espai Públic 

• Millores d'accessibilitat als centres cívics del districtre. Reforma integral dels WC del CC Bon Pastor i La Sagrera   

• Millores d'accessibilitat al Recinte de  Fabra i Coats - Pavimentació per millorar l'itinerarti accessible de l'accés Sant 
Andrià( no accés principal ) 

• Seguiment de l'accessibilitat dels projectes:  Casal de Gent Gran Bascònia , Centre de Vida Comuitària , Museu   
Cases  Barates  Bon  Pastor ; Instal·lació Esportiva Camp del Ferro.  

Edificació  
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Accessibilitat  

• Projecte de senyalística accessible a : Centre Cívic Navas, Sant Andreu, Baró de Viver; Bon Pastor i La 
Sagrera " La Barraca "  

• Dotació d'anell magnètic portàtil al taulells d'atenció al públic : 7 aparells centres cívics+ 4 Biblioteques 
del districte  

• Realització de plànols en relleu i en braille  a CC Bon Pastor, CC Navas; CC Can Clariana; CC Sant Andreu 
( disponibles al taulell d'atenció al públic 

• Instal·lació de Ciber-pass - element de identificació del centre per persones amb discapacitat visual als 
Centres Cívics del Districte i als Casals de Gent Gran 

• Contracte de serveis de streamig i accessibilitat del Districte de Sant  Andreu. Es garanteixen  mesures 
d'accessibilitat als espais de participació del Districte : Consell Plenari, Audiències Públiques  i Consells 
Sectorials. Consells de Barri ( prèvia demanda ) i actes institucio i esdevenimentsdel Districte .     

 

Accessibilitat Comunicativa  
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• Treball tranversal amb l'organització de les xerrades: Doble discriminació Dona i Discapacitat ( 2019)  Dona , diversitat i 
Cures ( 2020); participació al grup de treball per l'organització de la Taula Rodona Dones , Vida i Justícia Global ; projecte 
"Alas" i projecte Fanzine " Economia Feminista "  

Participació al Circuit Territorial contra  les Violències Masclistes  

• Comissió Inclusiva de Sant Andreu- Suport al programa d 'activitats de la Comissió. Suport al projecte de Pictogrames als 
Centres Educatius 

• Camí Escolar - Congrés Indians   

Educació 

• Teatre familiar accessible al SAT  amb audiodescripció en directe, subtitulació en pantalla i interpretació en LSC.  

• Fàbrica dels Reis Mags d'Orient- Visites accessibles per  persones amb discapacitat visual, auditiva i amb públic familiar amb 
infants amb autisme.  

• Calidoscopi Cultural amb la incorporació de mesures d'accessibilitat i amb la participació de compaynies de teatre inclusives 

• Incorporació als  plecs de contractació  de casals infantils  hores de suport per atendre als  infants amb discapacitat que 
necessitin suport addicional  

• Campanya d'activitats d'estiu i monitors de suport al Districte 

• Participació dels centres cívics i casals de barri al projecte d'Oci Inclusiu impulsat des de la XAVI -Xarxa d'accessibilitat i vida 
independent ( IMPD) en el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva  

• L'Altre Festival  
 

Cultura , Oci i lleure 
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• Punts d'interès turístic accessibles per persones amb discapacitat visual . En una primera etapa mitjançant sistema 
beacons i actualment mitjançant el sistema Wheris  

 

• CASBA- Sant Andreu- Diagnosi de l'accessibilitat dels comerços al C/ Gran de Sant Andreu 

Promoció econòmica i Turisme  

• Cursa adaptada a la Cursa de la Sagrera  

• Festa de l'Esport de Sant Andreu 

• Incorporació de clàusules Promoció Esportiva per persones amb discapacitat a la gestió de les instal·lacions esportives del 
barri    

Esports 

• Participació en el programa de la Tardor Solidària amb la Taula Rodona Interculturalitat i Diversitat funcional  
 

Interculturalitat  

• Xerrada sobre " Habitatge i Cooperativisme com oportunitat per les persones amb discapacitat 

 

Habitatge  
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• Taula de Salut Mental Comunitària 

• Comissió antiestigma de l'Ateneu l'Harmonia 

• Dia internacional de la Salut Mental 

• L'Altre Festival   

 

Salut 

 

• Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat d'entitats de persones amb discapacitat 

• Taula d'Entitats de Persones amb Discapacitat de Sant Andreu 

•  Maquinat; Cicle de Cinema per la participació; Participació a les Festes de la Primavera de l'Ateneu l'Harmonia; 
Commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb l'organització de la Flashmob de Sant Andreu .   

 

Participació 

  

• Millora de l'accessibilitat a les Festes Majors dels barris .   

• Projecte Vil·la Veïna al Barri del Congrès 

  

Barris i Vida Comunitària 
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• Millorem el Parc de la Pegaso . Intervencions de diferent naturalesa on també s'han contemplat millores d'accessibilitat: 
millores d'accés al parc, d'accés a les zones de joc 

• Construim el primer parc Inclusiu de Barcelona als Jardins de Massana . Sessions de treball amb la promotora , Districte, 
Ecologia Urbana, Parcs i Jardins, Institut Infància, IMPD. 

• Renovem la vorera de l'av. Meridiana davant del CAP Sant Andreu” 

• Instal·lem aplicacions de subtitulació simultània d’esdeveniments en 16 equipaments districte”. Instal·lació de dispositius per 
garantir l'accessibilitat comunicativa de xerrades, confrències i altres activitats  mitjançant la subtitulació en pantalla .  

Projectesd'accessibilitat i incluisó dels pressupostos participatius  
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• Contractes realitzats amb Centres Especials de Treball i /o  Empreses d’inserció. 

• Projectes amb suport del programa Impulsem el que Fas de Barcelona Activa ( llistat de projectes) 

•     SALUT I COMUNITAT han presentat el programa LET’S WORK, adreçat a millorar l’ocupabilitat i 
la integració amb joves amb patologia dual tres anys consecutius, 2019, 2020 i 2021 

 

•     2019, 2020 i 2021, LA TIRETA ha abordat el malestar psicològic que fa que moltes dones no 
puguin apropar-se al mercat laboral de manera normalitzada o que caiguin en la precarietat 
laboral, oferint un suport psicològic per sortir endavant 

 

•     2019, FEMAREC, programa d’acompanyament a  la inserció laboral de dones amb que han patit 
maltractament majoritàriament físic 

Inserció laboral  
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5. La mesura 

 

El Districte de Sant Andreu té 7 barris (Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, 

Sant Andreu, Navas, Congrés Indians i La Sagrera) molt diversos entre sí i té 

una població total de 148.560 habitants. Es un territori en plena transformació 

urbanística  (als barris de la Sagrera, Bon Pastor, Sant Andreu) amb una gran 

riquesa associativa i de patrimoni cultural.  

La confluència d’un gran teixit associatiu amb moltes entitat del tercer sector, 

d’espais emblemàtics  que tenen com a objectiu treballar i generar sinèrgies 

amb els diferents agents que l’integren  des de la proximitat i el coneixement 

mutu en  esdevenen veritables motors d’inclusió que  treballant amb xarxa 

generen petits ecosistemes on les diferents mirades per garantir la igualtat 

d’oportunitats hi són presents .  Alguns dels exemples són:  

 Àmbit Cultura 

o Recinte de  la Fabra i Coats  

 Àmbit Comunitari  

o Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella 

 Centres de referència d’Atenció a persones amb Discapacitat  

o Institut Guttmann 

o CEE Pont del Dragó i SEEM- Servei Educatiu específic 

motòrics  

També compta amb un òrgan de participació ciutadana: el  Consell sectorial  

de persones amb discapacitat composat per moltes de les  entitats i 

institucions que  atenen a persones amb discapacitat (AFAp, AREP, ASEM, 

Associació Pont del Dragó, OSAS  Fundació: Centre Ocupacional Cordada;  

Centre Ocupacional Camí; Grup Cooperatiu TEB;  FEMAREC, Associació 

Amputats Sant Jordi; Fundació Vidal i Barraquer ,entre d’altres) i la Taula 

d’entitats i serveis de Persones amb Discapacitat , espais  especialment 

actius en iniciatives que promoguin la sensibilitat vers l’accessibilitat i la inclusió 

social .  

Una ciutadania diversa  necessita  uns serveis públic que incorporin  en la seva 

mirada la diversitat en el seu sentit més ampli. Només  tenint en compte la 

diversitat serem capaços de dissenyar  i impulsar serveis i projectes que 

garanteixin la participació de tota la ciutadania  en condicions d’igualtat. 

La mirada accessible , inclusiva i diversa  al Barri de Sant Andreu vol ser un 

exemple de treball  transversal vers l’accessibilitat  i la inclusió social, tenint 
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cura de les interseccions d’identitat (gènere, sexe, ètnia, religió, edat,etc)  i de 

de situació  socioeconòmica difícil . Dins del col·lectiu de persones amb 

discapacitat , les dones, la infància ,les persones grans, persones refugiades, 

persones sense llar , persones migrades, necessiten una atenció especial. 

a. La missió de l’Estratègia d’Inclusió i els valors :  

Garantir que totes les propostes liderades  pel Districte garanteixin l’exercici 

dels Drets Humans  reconeguts  la Convenció Internacional , la  igualtat 

d’oportunitats i la inclusió en la comunitat .  

 I els valors que promou : 

 Inclusió social , igualtat d’oportunitat s  

Les persones amb discapacitat tenen dret a participar 

en tots els àmbits de la societat. 

 Accessibilitat Universal . Treballem per un districte on tots els espais, els 

equipaments, les activitats i els serveis siguin accessibles. 

Vetllem per eliminar les barreres arquitectòniques 

i per avançar en la millora de l’accessibilitat a la comunicació 

perquè sigui fàcil de llegir i comprendre. 

 Vida independent i autonomia personal    

Les persones amb discapacitat tenen dreta decidir com volen viure.  

 Diversitat. 

Afavorim la diversitat per reconèixer i valorar les diferències 

de cada persona. Totes les persones tenim els mateixos 

drets i oportunitats, i ningú no ha de patir discriminació. 

 Compromís. 

Treballem des del compromís municipal i amb el compromís de la 

comunitat . 

 Transversalitat .El treball amb altres departaments del districte i 

municipal ,  sectors i agents socials per sumar en compromís vers 

l’accessibilitat i la inclusió social. 

 

 Participació. Posem al centre a les persones amb discapacitat i a les 

entitats que hi treballen. 
 

b. Objectius generals : 

 Garantir l’accessibilitat universal als espais, serveis i productes del 

districte  com a condició bàsica per la participació  de les persones 

amb discapacitat en la vida pública  en condicions d’igualtat . 

 Sensibilitzar i treballar amb  la societat civil - la ciutadania  el  trànsit 

del model assistencial al model basat en els drets humans  on les 

dinàmiques comunitàries  i les seves iniciatives s’impregnin de la 

promoció de la igualtat d’oportunitats, la inclusió social  i   

l’accessibilitat universal ; de la mà  de les persones amb discapacitat 
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i del seu  teixit associatiu . Fomentant la coneixença, generant 

sinèrgies, trencant estigmes  i  treballant conjuntament avançarem 

cap a una societat  compromesa, més  justa , inclusiva , lliure de  

discriminacions i amb la capacitat de transformació social.  

Els objectius de las Mesura de Govern estan en línia amb la missió i els 

objectius de l’Institut  Municipal de Persones amb Discapacitat que treballa 

perquè Barcelona sigui una ciutat accessible i inclusiva i perquè les persones 

amb diversitat funcional hi puguin viure de manera autònoma. 

 Els valors de  l’IMPD són: 

 Inclusió i igualtat de drets. 
Les persones amb discapacitat tenen dret a participar 
en tots els àmbits de la societat.Per tant, les polítiques públiques han de 
vetllar perquè tinguin els mateixos drets i oportunitats que tothom. 

 Accessibilitat. 
Aposta per una ciutat on tots els espais, els equipaments, 
les activitats i els serveis siguin accessibles. 
 

 Vida independent. 
Les persones amb discapacitat tenen dret a decidir com volen viure. Per 
això, facilitem alternatives perquè puguin estudiar, treballar, accedir a un 
habitatge o divertir-se de la manera més autònoma possible. 

 Diversitat. 
Afavoreix la diversitat per reconèixer i valorar les diferències de cada 
persona. Totes les persones tenim els mateixos drets i oportunitats, i 
ningú no ha de patir discriminació. 

 Compromís. 
Vol  assolir la integració total de les persones amb discapacitat dins la 
ciutat. 

 Transversalitat. 
Ofereix serveis directes a la ciutadania i assessora els departaments 
municipals perquè tinguin en compte les necessitats de les persones 
amb diversitat funcional. 

 Creativitat i coneixement. 
Coneix  la realitat i els problemes de les persones amb discapacitat. 
Uneix la recerca, la investigació i la creativitat per donar respostes a les 
seves necessitats. 

 

 

 

Els objectius d’aquesta mesura estan en línia amb els objectius de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda Barcelona 2030. 
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D’entre els ODS en destaquem : 

Objectiu 1- Fi de la pobresa. 

Objectiu 3 Salut i Benestar . 

Objectiu 5 Igualtat de Gènere. 

Objectiu 8 . Treball Digne i Creixement Econòmic 
 

Objectiu 10 Reducció de les desigualats 
. 

Objectiu 11 Ciutats i Comunitats sostenibles  

 

c.  Metodologia  

Per elaborar la mesura de govern s’ha partit d’un document esborrany bàsic 

amb el recull de les principals actuacions  d’accessibilitat realitzades des dek 

districte i la proposta de les línies d’acció. 

El document esborrany es presenta a la Taula d’entitats de persones amb 

discapacitat de Sant Andreu i  es planteja un calendari de treball 
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Les entitats que han participat en el procés de l’elaboració són: 

 Associació Pont del Dragó 

 TEB –Sant Andreu 

 Taller Ocupacional Camí 

 Taller Ocupacional Cordada  

 AREP per la Salut Mental 

 Femarec 

 Amputats Sant Jordi 

 Federació Espanyola de Malalties Neuromusculars ( ASEM) 

 Fundació Vidal i Barraquer  

 AFAP 

 Clínica Coroleu  

 Veïna  vinculada  la Federació ACAPPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 setembre Presentació 
Taula d'entitats de 

Persones amb 
Discapacitat 

Del 15 /09 al 18/10. 
Període d'aportacions de 

les entitats  

18 d'octubre sessió de 
retorn amb la Taula 

d'Entitats de Persones 
amb Discapacitat 

9 /11 Presentació de 
l'esborrany consensuat al 

Consell Sectorial de 
Persones amb 

Discapacitat de Sant 
Andreu  
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6. LÍNIES D’ACCIÓ 

La Mesura de govern s’estructura en 4 línies i en 40  accions 

 

 

 

 

a. Línia 1: Accessibilitat universal  

 

La Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del Text Refós de la Llei General 

de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per a establir i regular 

l'accessibilitat cognitiva i les seves condicions d'exigència i aplicació. 

Accessibilitat Universal: és la condició que han de complir els entorns, 

processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i 

dispositius per a ser comprensibles, utilitzables i practicables per Boletín oficial 

del Estado Núm. 78 Divendres 1 d'abril de 2022 *Sec. I. Pàg. 43629 *cve: BOE-

A-2022-5140 Verificable en https://www.boe.es totes les persones en 

condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural 

possible. En l'accessibilitat universal està inclosa l'accessibilitat cognitiva per a 

Accessibilitat universal  

Promoció social 

Transversalitat  

Interseccionalitat  
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permetre la fàcil comprensió, la comunicació i interacció a totes les persones. 

L'accessibilitat cognitiva es desplega i fa efectiva a través de la lectura fàcil, 

sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, pictogrames i altres 

mitjans humans i tecnològics disponibles per a tal fi. Pressuposa l'estratègia de 

«disseny universal o disseny per a totes les persones», i s'entén sense perjudici 

dels ajustos raonables que hagin d'adoptar-se.» 

 

Quan parlem d’accessibilitat universal, aquesta mesura vol incidir: 

  Accessibilitat a l’espai Públic 

 Accessibilitat a l’edificació 

 Accessibilitat a la Cultura ,Esport i lleure  

 Accessibilitat als serveis i productes Salut  

 Accessibilitat a la comunicació  

 Accessibilitat a la informació i senyalització 

 

Accions 

1.1.  Realització d’una  diagnosi d’accessibilitat  dels equipaments municipals 

. Es realitzarà la diagnosi d’accessibilitat dels equipaments del districte 

que no han estat diagnosticats en la diagnosi  d’accessibilitat elaborada 

per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat .  

1.2.  Realitzar el seguiment dels projectes urbanístics  dels districte 

participant i  vetllar pel compliment de la  normativa en matèria 

d’accessibilitat universal .  

1.3. Garantir l’accessibilitat a la Via Pública, posant especial atenció a l’estat  

de l’accessibilitat  de les voreres . 

1.4. Millorar l’accessibilitat de l’entorn dels CAPs del Districte  

1.5. Impulsar projectes d’espais públics amb més vegetació i arbres ,però 

que no posin en perill l’accessibilitat  de les voreres.  

1.6. Revisar  els escocells del C/ Gran de Sant Andreu .  

1.7. Millorar l’accessibilitat i la inclusió a les àrees de joc del districte : 

projectes de millora de la Pl. Doctor Modrego; Pl. Sot dels Paletes iRon 

cremat  

  

1.8. Garantir l’accessibilitat comunicativa als òrgans de participació del 
Districte. 

 
1.9. Garantir l’accessibilitat comunicativa als actes institucionals del districte i 

a esdeveniments públics de rellevància cultural, esportiva, científica, etc. 
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1.10. Garantir que tota la comunicació municipal sigui accessible. Editar els 
fullets informatius del districte de forma més accessible (sistemes de 
lectura fàcil, icones...). Estudiar com millorar els cartells, els punts 
d’informació i, en general, la comunicació en els diversos vessants 
(visuals, auditius, web i xarxes socials...).  
 

1.11. Informar a la Taula d’entitats de Sant Andreu dels projectes urbanística 
que tinguin especial impacte en matèria d’accessibilitat  

 
 

1.12. Treballar amb les comissions de festes dels barris per  garantir 
l’accessibilitat de les Festes Majors  i sensibilitzar vers  el disseny 
d’activitats inclusives i accessibles  .Les mesures que s’haurien de 
garantir: Zones reservades per persones amb mobilitat reduïda als actes 
de molta afluència de públic i/o problemes d’accessibilitat ; passi sense 
cues per les persones amb discapacitat ; incloure activitats amb mesures 
d’accessibilitat o inclusives  per garantir la participació de tota la 
ciutadania ; dissenyar zones de soroll  per tal de tenir en compte les 
necessitats de les persones amb sensibilitat acústica ;Establir farnges 
sense soroll i sense contaminació lumínica  als espais de fira de les 
Festes Majors .  

 
1.13.  Millorar l’oferta d’activitats accessibles que es desenvolupen als 

diferents equipaments del districte ( conferencies, xerrades, concerts , 
espectacles de teatre) . 

1.14. Dissenyar mesures concretes d’accessibilitat cognitiva: actes en lectura 
fàcil; incorporació de pictogrames als projectes de senyalística . 

1.15. Participar en el projecte CASBA de l’IMPD amb l’objectiu de sensibilitzar 
i promoure l’accessibilitat al comerç de proximitat. 

 

b. Línia 2: Promoció social 

Aquesta mesura es basa en un model de de Drets de la Convenció que posa a 

les persones al centre, i que ha de facilitar el trànsit  de pràctiques basades en  

models assistencials a pràctiques  basades el els drets, el la dignitat i en  la 

qualitat de vida . Mirem a les persones i les posem al centre, a les seves 

famílies  i a les entitats que les representen. Tenim en compte a les persones 

amb més necessitats de suport i reconeixem les  dificultats a greujades de les 

dones i les nenes amb discapacitat . 

Quan parlem de promoció social parlem també de fomentar la participació de 

les persones amb discapacitat  a les dinàmiques comunitàries . Volem una 

participació activa a la cultura  i al lleure; fomentem la pràctica esportiva com a 

hàbit de vida saludable i com motor d’inclusió, promoure el benestar emocional 

i de les persones amb discapacitat i de l’entorn que els envolta; parlar de vida 

independent i de projectes de vida .  
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Accions: 

2.1. Elaborar un mapa d’entitats i serveis del territori  

2.2. Elaborar un mapa de complicitats . Identificar els diferents agents que 

estan treballant  per  la millora de l’accessibilitat i la inclusió social des del 

teixit social i  l’entorn comunitari . 

2.3. Participació i inclusió social –L’òrgan de participació de  les Persones 

amb Discapacitat del Districte és de Consell Sectorial de Persones amb 

Discapacitat . Igualment volem potenciar  els diferents espais on es treballa 

per millorar la inclusió de les persones amb discapacitat . El districte compte 

amb :  

o Taula d’entitats de persones amb discapacitat de Sant Andreu –  

o Taula de Salut Mental Comunitària de Sant Andreu  

o Pla Comunitari de Navas. Comissió Inclusiva  

o Comissió Antiestigma de l’Ateneu Harmonia  

o Comissió inclusiva de Sant Andreu ( Educació ) 
o Vil·la Veïna  
o Centre de Vida Comunitària  

 
2.4. Fomentar accions de sensibilització vers la salut, conjuntament amb les 

entitats del districte i la taula de salut del Districte per fer divulgació de les 
malalties (Alzheimer, esclerosi múltiple, fibromiàlgia, fatiga crònica, malaltia 
mental...)  

2.5. Fomentar accions  que on conflueixin la taula de salut mental del districte 
i la taula de persones amb discapacitat . ( Benestar emocional de les 
persones amb discapacitat , espai de cures, el dol, etc) .  

 
2.6. Implicar el teixit associatiu en els objectius de la mesura de Govern i la 

seva implementació, i promoure iniciatives i projectes per a la inclusió.  
 
2.7. Fomentar que la cultura sigui realment accessible a tothom i ampliar 

l’oferta de les programacions així com de les entitats culturals per arribar a 
tothom.  

 
2.8. Continuar treballant per fer que la promoció i la pràctiques esportives 

siguin accessibles, en l’oferta impulsada tant per l’Ajuntament com pels 
agents esportius privats del territori. 

 

2.9. Treballar perquè el nou casal de joves sigui un equipament realment 
inclusiu, fomentant la participació de persones joves amb discapacitat. 

 

2.10. Promoure accions de  lleure inclusiu per persones joves o adultes amb 
discapacitat  als equipaments de proximitat del districte : casals de barri i 
Biblioteques.  

 

2.11. Promoció del Benestar Emocional a joves i adolescents durant el lleure 
nocturn  . Es proposa estudiar  incorporar  professionals que puguin atendre  
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a joves i adolescents que tinguin alguna situació que generi  malestar 
emocional .  La proposta és incorporar aquests perfils als actuals “ Punts 
Lila “.   

 
 

2.12. Disseny  d’un cicle de xarrades sobre Drets i Discapacitat  e 
sensibilització organitzada per la Taula d’entitats de Persones amb 
Discapacitat  de Sant Andreu. 

 

2.13. Promoció  d’accions comunitàries – Vil·la Veïna  
 

2.13.1. Treballar en  l’impuls d’un Banc de Temps  que permeti des del 
treball amb la comunitat resoldre petites demandes del dia a dia  

2.13.2. Definir un projecte d’acompanyament per les persones amb 
discapacitat  

2.13.3. Treballar conjuntament amb les entitats de persones amb 
discapacitat , CAP i altres agents per impulsar un grup de Benestar 
emocional adreçat a famílies i a persones amb discapacitat .  

 
 
 
 

c. Línia 3: Transversalitat 

La inclusió és un fenomen de caràcter multidimensional, que es concreta de 

moltes formes. La seva complexitat ens obliga a plantejar un enfocament més 

ampli i integral , per tal de ser tractat de manera més eficient i eficaç. Cal 

incorpora-la com quelcom transversal en el conjunt de la gestió municipal, 

només així es podrà generar una veritable estratègia de treball. Per tant,  és 

tant un compromís de tota l’organització que incorpora com a objectius 

prioritaris en el seu funcionament ordinari, com una sistemàtica de treball, amb 

un pla amb accions.  

El conjunt de tècnics que formen part de l’estructura organitzativa del Districte 
han d’incorporar en seu quotidià que la inclusió és un repte i no una dificultat 
afegida a l’hora de configurar les actuacions.  
 
Accions 
 
3.1. Creació d’un equip tècnic de Districte amb representants de les direccions 

de Serveis Espai Públic i Llicències, Serveis Generals, Departament de 

Comunicació i Serveis a les Persones i al Territori i l’ Institut M. Discapacitat 

amb l’encàrrec de fer un pla de treball intern per incorporar accions entorn la 

inclusió.   

3.2. Incorporar l’estratègia a la resta de mesures de govern de mandat 
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3.3 Perspectiva de gènere . Les línies impulsades des del districte tinguin en 

compte a les dones i nenes amb discapacitat i que les accions vers les 

polítiques de gènere tinguin en compte la discapacitat.  

3.4 Donar veu i visibilitat a les dones amb discapacitat i les desigualtats que 

sovint pateixen .  

3.5 Impulsar accions que tinguin en compte les necessitats de les famílies que 

atenen a persones amb discapacitat amb grans necessitats de suport, 

potenciant  espais de cura a les activitats impulsades des del districte . 

 

d. Línia 4: Interseccionalitat  

La diversitat és un procés que ens permet abordar i respondre a la diversitat de 

necessitats. Implica canvis i modificacions en les polítiques municipals, en els 

enfocaments i en les propostes habituals, en les accions, en el treball de les 

entitats, etc.  La interseccionalitat pretén donar un pas més. Busca entendre i 

tractar tots aquells factors que dificulten un correcte benestar d’un individu i 

d’un grup. No es tracta només de fer un sumatori dels mateixos, si no 

comprovar com es combinen. Si analitzem el nostre quotidià des de la 

perspectiva de la interseccionalitat podrem evidenciar com les persones que 

tenen algun tipus de discapacitat es senten discriminats. 

Accions 

4.1. Obrir la programació cultural als equipaments a col·lectius de diversitat 
funcional i el Calidoscopi 

 
4.2. Consolidar una programació específica per a infants amb diversitat 
funcional a la Fàbrica de Joguines. 
 
4.3.   Promoció de pisos tutelats, pisos en trànsit, d’habitatges amb serveis, 
cohabitatges... Es requereix suport del IMPD i plantejament de ciutat. Però 
també del districte. Reserva de places i disseny de projectes de vida 
autònoma per a les persones amb discapacitat.  
 
4.4. Avaluar projectes amb mirada interseccional 
 
4.5. Repensar els espais de participació ciutadana  
 
4.6. Promoure que les activitats de sensibilització i de difusió dels col·lectius 
de la Taula de discapacitat incorporen noves propostes amb nous públics 
4.7 Promoure accions que  fomentin l’envelliment actiu de les persones amb 
discapacitat  
4.7 Impulsar una taula de treball amb les entitats de persones amb 
discapacitat del districte i amb altres agents de l’àmbit de la interculturalitat 
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per definir àmbits de suport  a les persones amb discapacitat migrades que 
no disposen de NIE o bé en disposen, però no tenen els 5 anys de cadència 
de la LAPAD per accedir a la xarxa de recursos de la cartera de Serveis 
Socials .  
 

 
 

 
 

 

7. Governança  

L’espai de referència per fer el seguiment de la mesura de govern  és el 

Consell sectorial amb Discapacitat del Districte. 

Es proposa  un informe de seguiment semestral al Consell Sectorial de 

Persones amb  Discapacitat i un altre anual al Consell Plenari del Districte . 

Pel que fa a la programació d’accions ,es proposen dos períodes de planificació 

d’accions , un al 2022 fins al 2024 i a l’altre a del 2044  fins al 2026 .  

 

 

 

 

 

 

 

Inici 2022 

• 2023 

Informe de 
seguiment 1er 

semestre  

Informe de 
seguiment 2on 
semestre  

• 2024- Informe 
Consell Plenari  

Informe de 
seguiment 1er 

semestre  

Informe de 
seguiment 2on 
semestre  

• 2025 Informe 
Consell  Plenari  

Informe de 
seguiment 1er 

semestre  

Informe de 
seguiment 2on 
semestre  

• 2026 Informe 
Consell Plenari  

Informe de 
seguiment 1er 

trimestre  

Evaluació  final 
2026. Informe 
Consell PLenari  

2022 primera  fase de planificació 
d'accions  

2024 segona  fase de planificació 
d'accions  
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8. Indicadors de resultats  

Durant el primer trimestre del 2023 es treballarà amb la Taula d’Entitats de 

Persones amb Discapacitat els indicadors  per línies d’acció que han de 

permetre fer seguiment i avaluació de la mesura de govern. 

 

9. Reptes de futur  

La mesura no està pensada només com a un pla de treball amb una 

temporalitat, sinó com a una estratègia de present i de futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1. La Discapacitat en xifres . Dades del Districte de Sant Andreu  
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