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Barcelona avança en accessibilitat comunicativa 

de  la seva oferta cultural 

  
» Totes les biblioteques de Barcelona ja són accessibles a persones 

amb mobilitat reduïda i disposen de recursos d’amplificació de 

lectura per a discapacitats visuals 

 

» Durant la temporada de teatre 2012-2013 s’han incrementat tant el 

nombre de representacions accessibles com el nombre de teatres 

que les ofereixen 
 

» Barcelona segueix treballant per a la igualtat i la plena autonomia 

de les persones amb discapacitat, que el dia 3 de desembre 

celebren el seu Dia Internacional 
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» Introducció 

Barcelona ha incrementat els recursos per fer accessible la cultura a persones amb discapacitat física i 

sensorial. Més enllà d’avançar, any rere any, en la superació de les barreres físiques a l’espai públic, als 

equipaments i al transport públic, l’Ajuntament de Barcelona, amb el treball conjunt de l’Institut de Cultura 

de Barcelona (ICUB) i de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD), ha anat aplicant 

mecanismes per a l’accessibilitat comunicativa, perquè l’oferta cultural de la ciutat estigui a l’abast de 

tothom.  

Els museus, pensats per a tothom 

La millora de l’accessibilitat als centres museístics ha estat un dels aspectes en els que s’ha treballat 

amb més intensitat en els darrers anys. La majoria de centres culturals de la ciutat programen activitats a 

les que poden accedir persones amb diferents discapacitats, gràcies a la incorporació de recursos 

materials per a la transmissió d’informació adaptada. Aquesta tasca l’ha dut a terme l’ICUB, amb 

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

En aquests moments, els museus municipals compten amb diversos mecanismes per a ser visitats per a 

persones amb discapacitats, com emissores de freqüència modulada, audioguies adaptades, visites 

guiades amb intèrpret de llengua de signes i lectura labial, plànols en relleu i edicions del fullet informatiu 

en braille i lletra impresa ampliada i amb contrast.  

Així mateix, l’Institut de Persones amb Discapacitat i l’Institut de Cultura de Barcelona s’han proposat fer, 

conjuntament, el seguiment dels processos de muntatge dels nous museus municipals, com el Born o el 

DHUB, entre d’altres projectes, perquè incorporin tots els mecanismes d’accessibilitat. També s’està 

treballant conjuntament en sessions de formació per a personal dels museus per incentivar l’assistència 

personal. 

Biblioteques preparades 

L’accessibilitat comunicativa ja està implantada en la xarxa de biblioteques de Barcelona, on es poden 

trobar tot un ventall de mitjans tècnics i humans a disposició de persones amb dificultats visuals o 

auditives. Per exemple, les 38 bilbioteques de Barcelona ja disposen de lupes de mà. Algunes d’elles 

també disposen de lupes de taula (telelupes), impressores, lectors i escàners que permeten l’accés a la 

informació a aquells usuaris amb dificultats de visió. Alguns equipaments també tenen convertidor del 

text en veu o equips de magnificadors de pantalla i el programari Jaws instal·lat en un ordinador.  

Així mateix, el Consorci de Biblioteques de Barcelona ha iniciat una experiència pilot a la Biblioteca de 

Vapor Vell (Sants-Montjuïc) i a la Biblioteca Bon Pastor (Sant Andreu) amb la retolació en Braille de la 

col·lecció de música per facilitar  la selecció de música a persones cegues.  

A més d’aquests elements d’accessibilitat comunicativa, les biblioteques compten amb un servei de 

préstec a domicili, que presten voluntaris de Biblioteques de Barcelona, per a facilitar la lectura a 

persones amb mobilitat reduïda, malalties cròniques o períodes llargs de convalescència. Així mateix, i 
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també gràcies a la col·laboració de persones voluntàries, hi ha a la disposició d’aquestes persones un 

servei de lectura a domicili. Es poden fer sessions de lectura en veu alta de qualsevol obra seleccionada 

que acosten la lectura a les persones amb dificultats lectores o de visió.  

Barcelona disposa, també, d’un fons documental per a persones amb dificultats de visió, com 

audiollibres, que, en format CD, que poden ser descarregats gratuïtament en diferents suports des del 

web  http://www.audiomol.com/diba/. També hi ha, a la seva disposició,  llibres en lletra gran i pel·lícules 

amb audiodescripció. 

Des de fa poc, les biblioteques també disposen de fons documentals i recursos materials per a persones 

amb discapacitats auditives. Algunes d’elles tenen senyalitzada la col·lecció de contes amb llengua de 

signes i la majoria d'auditoris i sales polivalents disposen d'anell magnètic, un sistema que fa que el so 

arribi directament a les pròtesis auditives de les persones que les utilitzen.  

Biblioteques de Barcelona també disposa d'un servei de traducció a llengua de signes per a qualsevol 

activitat de la programació cultural o formativa, servei que pot ser sol·licitat per les persones 

interessades, i ofereix un fons de llibres de lectura fàcil, elaborats amb especial cura per ser llegits i 

entesos per persones que tenen dificultats lectores.  

Millora de l’accessibilitat comunicativa als espectacles teatrals 

Durant la temporada 2012-2013 s’han incrementat tant el número de representacions accessibles com el 

número de teatres que les ofereixen. El públic disposa d’una pàgina web on s’informa degudament sobre 

els  materials de comunicació disponibles ( www.bcn.cat/accessible). 

En aquest sentit, s’ha posat en marxa diverses mesures que permeten que els espectacles teatrals 

puguin ser seguits per les persones amb discapacitat visual o auditiva. Aquestes mesures són, per a les 

persones amb discapacitat visual, l’audiodescripció (a través d’uns auriculars, la persona invident rep una 

explicació del què s’està representant, quan es tracta d’informació significativa), les visites tàctils 

(recorreguts previs a la representació que permeten “tocar” els elements escenogràfics) i els programes 

de mà en braïlle. 

 Per a les persones amb discapacitat auditiva, hi ha els bucles magnètics (instal·lacions que permeten a 

les persones amb audiòfon escoltar millor el so), la subtitulació / sobretitulació (els textos de l’obra es 

mostren en subtítols o sobretítols), i la interpretació a llengua de signes. 

Una de les cites més importants de la cultura de la ciutat, el Festival Grec, ja compta amb espectacles 

accessibles per a persones amb discapacitats visuals i auditives, facilitant les visites tàctils prèvies a 

l’inici de l’espectacle, així com audioguies i programes en braille.  

Així mateix, les festes majors, com la de la Mercè o la de Gràcia, han incrementat enguany l’accessibilitat 

de les seves activitats. A Gràcia, els carrers han disposat d’itineraris per a persones amb mobilitat 

reduïda. També s’ha avançat en una millor accessibilitat tant pel que fa als materials informatius com a 

les adaptacions per a persones amb discapacitat visual o auditiva. 

 

http://www.audiomol.com/diba/
http://www.bcn.cat/accessible
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Dia internacional de Persones amb Discapacitat 

El proper dia 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de Persones amb Discapacitat, una data per 

a seguir treballant per a la sensibilitat vers el col·lectiu i avançar per a la igualtat d’oportunitats i drets 

d’aquestes persones. En aquest sentit, i davant el context de crisi econòmica, l’Ajuntament de Barcelona 

s’ha compromès a vetllar per preservar les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat.  

Per això, el pressupost de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per a l’any 2012 s’ha 

mantingut respecte del 2011, i per al 2013 es preveu continuar en la mateixa línia. Això és possible en 

aquests moments gràcies a una aportació superior de fons per part de l’Ajuntament per compensar les 

restriccions d’aportacions econòmiques d’altres administracions.  

A aquesta dotació pressupostària de l’IMD cal afegir les inversions en matèria de discapacitat que es 

porten a terme als diferents sectors i districtes municipals per tal de valorar el conjunt d’actuacions 

municipals adreçades a les persones amb discapacitat. 

Barcelona, una ciutat avançada en accessibilitat física 

A Barcelona, un total de 123.765 persones compten amb el certificat de discapacitat.  

 

 

 

El treball per a l’accessibilitat en l’espai públic que ha fet, des de fa molts anys, l’Ajuntament de 

Barcelona, ha rebut reconeixents internacionals per l’alt grau de compliment de la Convenció  

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitats de Nacions Unides 

En l’actualitat, el 100 % dels autobusos de la xarxa de TMB són accessibles, el 83% de les estacions de 

metro tenen ascensors i el 86 % han col·locat plataformes per eliminar la distància entre els vagons i 
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l’andana (gap), entre d’altres facilitats. El Tramvia, el Funicular, el Telefèric de Montjuïc i el Barcelona 

Bus Turístic també són serveis adaptats. 


