Fase de diagnoisi: Resum de temes
clau d’accessibilitat per l’elaboració
de les Bases d’un Pla d’Accessibilitat
participatiu, que faciliti un “Pacte
Ciutadà per a l'Accessibilitat universal
de Santa Coloma de Gramenet”

Com avançar cap a una Santa
Coloma més accessible?
Temes clau de l’accessibilitat a Santa Coloma, per
la preparació de les sessions de participació
ciutadana
24 de setembre de 2018
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1-Habitatge





Habitatges adaptats disponibles o previstos per persones amb discapacitat
Accés als habitatges des de la via pública
Servei d’Arranjaments d’Habitatges:
SALL (Servei d’Ajut a la Llar)

2-Via pública












Adaptació de la via pública per que sigui accessible: Escales mecàniques, Rampes
mecàniques, Ascensors, Elevadors
Semàfors
Voreres, pals de llum i pilones
Peatonalització de carrers
Pacificació del trànsit
Guals (vados)
Bancs en espais adequats
Llicències d’ocupació per que les terrasses dels bars no impedeixin l’accessibilitat
Places d'aparcament al carrer
Civisme i consciència social en la ciutadania entorn el tema de l’accessibilitat.
Seguretat en la via pública des de la perspectiva de gènere (il·luminació nocturna i/o
serveis)

3-Edificis i equipaments públics










Equipaments culturals accessibles físicament i sensorialment: museus, teatres,
biblioteques, auditori, centres cívics,
Zones accessibles per a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda en els
equipaments i esdeveniments socioculturals del municipi.
Rampa en les escenaris per a diferents esdeveniments i festivals del municipi.
Parcs infantils accessibles
Escoles
Equipaments esportius
Parcs
Edificis municipals
Tenir en compte les barreres comunicatives i no sols físiques

4-Mobilitat










El Pla de Mobilitat elaborat al 2017 amb projectes com el “Barri per a vianants”
Parades de bus
Parades de metro
Passos de vianants
Itineraris accessibles
El servei de taxis adaptats
El servei municipal de transport adaptat
Places d’aparcament amb matrícula i el seu ús
Places de pàrquing reservades per persones amb discapacitat
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5-Comerç





Mercats municipals
Comerços i Hosteleria: entrades, lavabos, barres, ...
Llicències per modificació d’activitat o obertura d’establiment, per que siguin accessibles:
Condicions dels plecs de cessió de locals per part de l’ajuntament

6-Informació i comunicació








Web recentment estrenada
Comunicacions municipals vinculades a l’Accessibilitat Universal.
Full informatiu local
Eines d’ús directe per part del ciutadà com són la cita prèvia i la seu electrònica.
Tramitació electrònica
Apps per la ciutadania (informació municipal accessible, seguretat ciutadana,...)
Vinils i metracrilats informatius destinats a persones amb discapacitat intel·lectual.

7- Inclusió social i accessibilitat






Barreres sensorials per tal de facilitar l’accessibilitat universal
Tríptics informatius accessibles.
Casals d’estiu per a infants amb discapacitat i el seu finançament
Serveis destinats a la infància amb discapacitat (beques menjador, casals d’estiu,...)
Banc de suport d’ajudes tècniques (material ortoprotèsic i de suport (crosses, cadires de
rodes, ...)

8-Altres temes






Accessibilitat dels processos participatius
Consell d’Accessibilitat
Art i persones amb discapacitat
Accessibilitat i perspectiva de gènere
Pla de comunicació/sensibilització adreçat a tota la ciutadania, per conscienciar a tothom
de la necessitat de millorar l’accessibilitat
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