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Dins l’activitat del Fòrum de Mobili-

tat d’Eurocities (Tolosa, novembre de 

2009), va sorgir la iniciativa de crear 

un grup de treball per tractar especí-

fi cament el tema de les ciutats sense 

barreres, tant en la vessant teòrica 

com en la pràctica. El grup de treball 

Barrier-free City for All (Ciutat per a 

Tothom Sense Barreres), presidit per 

la ciutat de Berlín, es va fundar el mes 

de març del 2010 amb la participació 

de les ciutats de Barcelona, Berlín, 

Colònia, Frankfurt, Munic, Oslo, París, 

Praga, Southampton, Estocolm, Tolosa i 

Viena, entre altres, i de diverses institu-

cions de l’àmbit acadèmic universitari 

o organitzacions relacionades amb el 

sector de les persones amb discapacitat 

i el disseny per a tothom.

El grup de treball Barrier-free City 

for All té per objectiu l’intercanvi d’ex-

periències, la identifi cació de solucions 

interessants implementades en altres 

ciutats europees i la creació d’una xar-

xa internacional d’experts, amb la fi na-

litat de promoure l’avenç en el camp de 

la «ciutat sense barreres». Com a punt 

de partida per construir una ciutat 

per a tothom, cal prescindir de tot allò 

que suposin solucions especials, en pro 

d’un disseny d’activitats, espais i equi-

paments per a tothom. El pla de treball 

proposat per a les trobades del grup 

comprèn l’intercanvi d’experiències en 

el desenvolupament de solucions acces-

sibles o «sense barreres» en l’àmbit del 

disseny dels espais i edifi cis, el trans-

port i el trànsit, l’ús sense barreres dels 

serveis i l’accés a la comunicació i la 

cultura. També s’apunta la convenièn-

cia de posar en comú les pràctiques 

relacionades amb el turisme per a tot-

hom, serveis de salut sense barreres o 

la introducció de l’accessibilitat com a 

matèria dins el currículum universitari 

de professionals, entre altres qüestions.

Una altra tasca proposada és treba-

llar per la unifi cació de la terminologia 

quan parlem d’accessibilitat, atesa 

l’absència d’estàndards i els diferents 

criteris i marcs legals de les diferents 

ciutats participants. En aquest sentit, 

Barcelona planteja com a projecte inte-

ressant l’elaboració d’un document de 

recomanacions a l’hora de solucionar 

problemes comuns, des d’actuacions de 

millora de l’accessibilitat, senyalització 

de rutes o esdeveniments accessibles o 

maneres de treballar que incloguin la 

participació de les persones amb disca-

pacitat en totes aquelles decisions que 

els atenyen. 

L’espai i el moment de llançament 

d’aquest grup de treball són idonis per 

a un intercanvi d’experiències enriqui-

dor. D’una banda, la dimensió del pro-

jecte inclou la participació de ciutats 

complexes com París, Berlín o també 

de Moscú com a ciutat convidada, i no 

hi ha dubte del paper fonamental que 

tenen els governs locals en la construc-

ció de ciutats en què tots els ciutadans 

i ciutadanes puguin desenvolupar els 

seus projectes de vida d’una manera 

justa, respectuosa, solidària i sosteni-

ble; el grup de treball disposa a més 

de les aportacions d’entitats amb una 

llarga tradició de relació amb les insti-

tucions de la Unió Europea, com 

l’European Disability Forum, entre 

altres.

A més, el moment actual és molt 

adequat per al debat de les millores 

pràctiques, ja que gairebé tots els paï-

sos membres de la Unió Europea ja han 

ratifi cat la Convenció de Drets de les 

Persones amb Discapacitat de l’ONU i, 

per tant, s’han compromès explícita-

ment a treballar per donar compliment 

als drets i les obligacions reconeguts a 

la Convenció.

Durant les dues primeres sessions 

de treball s’han presentat diferents 

actuacions de millora de l’accessibilitat 

física i comunicativa en el transport 

públic i a espais o edifi cis públics (pla-

ces i carrers, equipaments culturals, 

projectes rellevants de transformació 

urbanística, etc.), dispositius d’infor-

mació sobre l’accessibilitat i projectes 

rellevants de transformació urbanística 

a diverses ciutats. També s’ha recollit 

informació relativa a l’organització, 

els objectius, els models d’organització 

i els sistemes d’avaluació i seguiment 

que tenen les ciutats participants, a fi  

d’aconseguir una ciutat sense barreres. 

La proposta de treball per a la trobada 

del mes de novembre del 2010 inclou la 

qüestió de com s’insereix el tema de les 

discapacitats en les estratègies de futur 

de la Unió Europea i l’ONU.

Per a Barcelona, el projecte ha de 

permetre explicar els esforços i resul-

tats obtinguts després de trenta anys 

de treball amb les persones amb dis-

capacitat, i també permetrà plantejar 
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les qüestions que cal afrontar en els 

propers anys a la ciutat per aconse-

guir normalitzar la inclusió de tota la 

ciutadania en aquelles qüestions que 

encara suposen un repte, com l’accés a 

la comunicació i la cultura o l’accés a 

l’habitatge. 




