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Cultura i accessibilitat 

Una cultura accessible: un camí sense retorn  

“L’educació enriqueix la cultura, però, a més a més, és la primera condició per a la llibertat, 
la democràcia i el desenvolupament sostenible”. 
 
Aquesta frase del que fou secretari general de les Nacions Unides, Kofi Annan, reflecteix el 
sentit que hauria de tenir la cultura per als agents públics. És el cas del Raval Cultural com 
a projecte i paraigües de la gran quantitat d’activitat cultural que té lloc en el barri del 
Raval.  
 
Amb el suport del Districte de Ciutat Vella, el Raval Cultural treballa a diari per una cultura 
a l’abast de tothom. Sense discriminacions. Sense fronteres. I amb un caràcter universal.  
 
Tenint en compte aquestes directrius, en els últims mesos s’han dut a terme tres accions 
molt concretes per a fer de la cultural quelcom més accessible. No com un mer objectiu, 
sinó com una finalitat que ha d’esdevenir un camí sense retorn.   
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1. Instal·lació d’un bucle magnètic fix al Centre 
Cívic Drassanes 

Gràcies a la posada en marxa d’aquest sistema: 
• Les persones amb discapacitat auditiva gaudeixin del dret a la informació i es compleixi així la Llei 

d’accessibilitat i la llei d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal 
• S’aconsegueix la inclusió de les persones amb discapacitats en tots els àmbits.  
 
Com funciona aquest sistema de bucles auditius? 
• És un sistema composat per dos aparells: emissor amb micròfon i receptors, adaptables per a 

usuaris d’audiòfons i implants coclears amb bobina d’inducció o telefònica. Es connecta el bucle 
inductiu al receptor d’àudio a través de la bobina inductiva de l’audiòfon. El so es transmet 
directament a l’audiòfon i/o l’implant coclear i permet que l’usuari rebi el so nítid, sense 
interferències de sorolls ambientals.  

• En el cas del Centre Cívic, l’ús d’aquests sistemes quedarà restringit a la realització d'actes que 
tinguin lloc en la pròpia sala d'actes del centre.  

 
NOTA: El Casal de Barri Folch i Torres tindrà, properament, una sèrie de bucles magnètics portàtils que 
sí permetran un ús combinat. És a dir, a banda de fer servei en els actes que tinguin lloc en el propi 
emplaçament, també seran útils per a l’espai públic, auditoris, xerrades o conferències. 

 

3 

Cultura i accessibilitat 



Un altre dels esforços en els quals s’està treballant intensament és convertir les rutes guiades pel barri 
que ofereix el Raval Cultural en un oci inclusiu. És a dir, que persones amb una diversitat funcional o 
mobilitat reduïda també en puguin gaudir.  
 
En aquest sentit, s’han fet un seguit d’adaptacions.  
 
A. Ruta Històrica 
• Adaptada a persones amb discapacitat auditiva (intèrpret amb llenguatge de signes) 
• Adaptada a persones amb discapacitat psíquica (és necessari que un referent avisi prèviament i 

que acompanyi la persona en qüestió). 
 
B.     Ruta de la Música 
•   Adaptada a persones amb mobilitat reduïda  
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2. Rutes inclusives del Raval Cultural 



Proves pilot i experiències positives de les rutes adaptades: 
 
• Club IPI 

• Centre Higiene Mental de les Corts 

• Centre de Dia Mil·lenari 

• Ruta adaptada per a persones amb mobilitat reduïda (30 d’abril)  

• Ruta adaptada per a mobilitat i malaltia degenerativa (primera setmana de maig) 

• Ruta pilot per poder oferir un traçat específic per a persones amb discapacitat visual. La prova va 
ser tot un èxit i s’espera poder tenir-la apunt entre el llistat de possibilitats en les properes 
setmanes. 
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2. Rutes inclusives del Raval Cultural 



Cultura i accessibilitat 

3. Formació en diversitat funcional 

 
• Formació que promou el projecte Raval Cultural amb el suport del Districte de Ciutat Vella i 

l’assessorament de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona.  
 

• OBJECTIU: Donar a conèixer i facilitar les eines per la millora de l’accessibilitat dels espais culturals 
del barri del Raval tant pel què fa a l’accés físic a l’espai, l’accés a la informació, així com en el tracte 
i comunicació amb les persones amb diversitat funcional. 
 

• Destinataris: equipaments, entitats i professionals de l’àmbit cultural del barri del Raval. 
 

• Dates: 26 i 28 d’octubre, 2 i 4 de novembre i finalitza l’11 de novembre (inclou una visita al Museu 
de les cultures del Món). 
 

• Durada: 25 hores de formació  
 

• Espai: Casal de Barri Folch i Torres 
 

• Docència a càrrec de la Fundació pel Desenvolupament Comunitari 
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3. Formació en diversitat funcional 

Entitats que col·laboren en la part pràctica i vivencial: 
 

• Centre Ocupacional Sínia  
• Club de lleure IPI 
• Associació Lectura Fàcil 
• Associació d’Oci Inclusiu Sarau  
• Associació Cultural Ràdio Nikosia. 
• Associació Discapacitat Visual Catalunya 
• Associació Ratio  
• CREDAC Pere Barnils (Centre de Recursos per al Deficient Auditiu de Catalunya) de la 

Generalitat de Catalunya. 
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En aquesta primera edició, hi assisteixen professionals culturals dels següents espais i equipaments 
culturals:  
 
• CCCB 
• Filmoteca de Catalunya  
• MACBA 
• La Capella  
• Gran Teatre del Liceu  
• Memorial Democràtic 
• Museu Marítim de Barcelona 
• Palau Güell 
• Sala Fénix  
• Museu de les Cultures del Món. 
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3. Formació en diversitat funcional 
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Des de l’aprovació del Programa i la convocatòria de sol·licituds per acollir-s’hi, Foment de Ciutat, SA, 
l’òrgan gestor de la implementació del Programa, i conjuntament amb el Districte de Ciutat Vella, l’Oficina 
d’Habitatge de Ciutat Vella, els Serveis Socials municipals i el CAP de la Barceloneta, ha validat i valorat la 
informació tramesa pels interessats. 
  
En data 28 de setembre, previ informe de Foment de Ciutat, SA, i l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella, el 
Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme va resoldre aprovar la llista provisional 30 de beneficiaris 
potencials del Programa Canvia’t d’habitatge, així com una llista complementària de 31 persones, com a 
reserva. 
  
La resolució també especificava les persones a les que es tenia per desistides en el procediment. 
  
La resolució es va notificar individualitzadament a tots els interessats i es va publicar en el BOP del dia 23 
d’octubre 2015. El termini d’exposició pública per presentar al·legacions clou el dia 27 de novembre de 
2015. 
  
Durant aquest període s’ha atès un bon nombre de trucades, consultes i visites per part dels interessats i 
d’entitats que en defensen els seus interessos. 
  
Resoltes les possibles al·legacions i en atenció a la nova documentació que s’hagi pogut aportar durant 
aquest període, es podrà dictar la resolució d’aprovació definitiva de la llista de beneficiaris potencials així 
com de la llista complementària, tot distingint si la petició se cenyeix a habitatges d’una habitació o 
habitatges de dues habitacions. 
  
L’adjudicació dels habitatges que operarà el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona estarà 
supeditada, d’acord amb el propi Programa, a què el propietari de l’habitatge que el peticionari deixa 
s’aporti a la xarxa de mediació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 
  
En aquest sentit, des de l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella depenent del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona, i en coordinació amb Foment de Ciutat, SA, l’òrgan gestor per a la implementació del 
Programa, s’intensificarà a tal efecte i des d’aquest moment la mediació amb els propietaris. 
  
  

 
 




