
OCI INCLUSIU  
ALS EQUIPAMENTS CULTURALS  

DE PROXIMITAT 
 

29 d’abril de 2019 



LA XARXA D’ACCESSIBILITAT I VIDA 
INDEPENDENT (LA XAVI ) 

• Es va constituir formalment com a membre de l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva el gener de 2019. 

• Té com a referent la Convenció de Drets de les persones 
amb discapacitat de l’ONU de 2006.  

• Realitza accions per visibilitzar, promoure i reivindicar 
l’equiparació dels mateixos drets i condicions de vida. 

• Hi participen unes 67 entitats de l’àmbit de la diversitat 
funcional. Unes 130  persones en total entre tècnics/ques 
municipals, representats d’entitats, universitats i persones 
amb diversitat funcional.  

•  S’organitza en 4 grups de treball: Accessibilitat, Habitatge 
de Vida Independent, Suport a famílies i Oci Inclusiu. 



GRUP D’OCI INCLUSIU DE LA XAVI 

• Hi participen 31 entitats, amb representació de 
totes les discapacitats,  dos persones a títol 
individual i 5 tècnics/tècniques municipals.  

• Treballa per millorar la situació actual:  
o les persones  amb discapacitat no participen de 

manera normalitzada i en igualtat de condicions que 
la resta de ciutadans. 

o els equipaments no tenen incorporada  l’accessibilitat 
de manera global. 

o cal ampliar el coneixement dels seus professionals 
sobre la diversitat funcional i les necessitats 
específiques que se’n deriven. 

 
 



JUSTIFICACIÓ 
• Una oferta cultural de proximitat en igualtat de condicions  

afavoreix la inclusió, la convivència,  el benestar i la salut. 
 
•  La bonificació econòmica per la realització de cursos i tallers 

als centres cívics es sosté pel  greuge comparatiu en termes 
econòmics que pateixen les persones amb 
discapacitat/diversitat funcional. 
 

•  Els suports humans i tècnics per a la realització de cursos i 
tallers als centres cívics garanteix accessibilitat i la participació 
de les persones amb discapacitat/diversitat funcional a l’oferta 
cultural de proximitat.  

  
 



BONIFICACIONS  
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT  

PER A CURSOS I TALLERS ALS CENTRES CÍVICS 

 El 21 de desembre de 2018 l’Ajuntament de 
Barcelona publica al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) l’Aprovació 
dels preus públics per a l’any 2019 i 
successius dels equipaments dels districtes i 
les instal·lacions esportives municipals. 

 
 



 
SISTEMA D’INSCRIPCIONS:  

BONIFICACIONS I REQUISITS  
 (1) Es podrà beneficiar de l’ajut per a una sola acció formativa per centre i trimestre. 

Existeix però, la possibilitat de sol·licitar simultàniament una altra bonificació per a una 
altra acció formativa en un altre centre de la xarxa de centres cívics de Barcelona. 

  
(2) L'Ajuntament assumirà el 50% o el 75% de la tarifa del taller (en qualsevol de les seves 

modalitats –intensiu, mensual o trimestral- establerta a l’expedient de preus de l’any 
corresponent). 

 
(3) El document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental. Aquest 

document acreditatiu tindrà una validesa d’un any. No s’acceptaran documents 
emesos amb més d’un any d’anterioritat a la data d’inscripció. 

 
(3) http://ajuntament.barcelona.cat/targetarosa/ca/qui-pot-sol%C2%B7licitar-la-targeta-

rosa 
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SISTEMA D’INSCRIPCIONS:  

BONIFICACIONS I REQUISITS  
 

Bonificació (1) i (2) 
  

Requisits  Acreditació (3) Presentació documents 

50 % de descompte del preu 
del taller  

 Viure a Barcelona 
  

 Reconegut el grau de 
discapacitat del 33% al 
64% 

  

 Certificat d’empadronament 
  
 Targeta o certificat acreditatiu de la 

discapacitat 

  
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
  

75% de descompte del preu 
del taller  
  
  

 Viure a Barcelona 
  

 Reconegut el grau de 
discapacitat de 65% o més 

  

 Certificat d’empadronament 
  
 Targeta o certificat acreditatiu de la 

discapacitat 

  
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
  

75% de descompte del preu 
del taller  

 Viure a Barcelona 
 Reconegut el grau de 

discapacitat del 33% o mes  
 Família nombrosa  

 Certificat d’empadronament 
 Targeta o certificat acreditatiu de la 

discapacitat 
 Carnet de família nombrosa/ llibre de 

família on constin dos fills/es a càrrec  

  
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  



SISTEMA D’INSCRIPCIONS:  
BONIFICACIONS I REQUISITS 

Bonificació (1) i (2) 
  

Requisits  Acreditació  Presentació documents 

75% de descompte del 
preu del taller( qualsevol 
modalitat de taller ) 

 Viure a Barcelona 
  

 Reconegut el grau de 
discapacitat del 33% o mes  

  
 Família nombrosa  

 Certificat d’empadronament 
  
 Targeta o certificat acreditatiu de la 

discapacitat 
 Títol de família nombrosa/ llibre de 

família on constin dos fills a càrrec  

  
  
Presencialment, durant el 
període establer per a la 
inscripció.  

75% de descompte del 
preu del taller  

 Viure a Barcelona 
 Reconegut el grau de 

discapacitat del 33% o mes. 
 Tenir els ingressos econòmics 

que donen dret a les dues 
modalitats de  Targeta Rosa (4) 
i de la Targeta dels FGC 
Modalitat A 

  

 Certificat d’empadronament 
 Targeta o certificat acreditatiu de la 

discapacitat 
 Targeta Rosa (reduïda o gratuïta) o 

Targeta FGC Modalitat A 

  
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
  

75% de descompte del 
preu del taller  

 Viure a Barcelona 
 Percebre una pensió no 

contributiva (Renda Garantida, 
RMI,  RAI) 

 Tenir un trastorn de salut 
Mental Sever 

 Certificat d’empadronament 
 Certificat de pensió no contributiva o 

certificat negatiu de pensió (emès per 
Benestar i Família  de la Generalitat) 

 Document acreditatiu vigent de ser atès 
en un centre públic de Salut Mental 
Sever (3) 

  
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
  



SISTEMA D’INSCRIPCIONS:  
BONIFICACIONS I REQUISITS 

Bonificació (1 i 2) 
  

Requisits  Acreditació Presentació documents 

50% de descompte del preu 
del taller 

 Viure a Barcelona 
 Tenir un trastorn de salut 

Mental Sever 

 Certificat d’empadronament 
 Document acreditatiu de ser atès en 

un centre públic de Salut Mental 
Sever (3) 
 

Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
  

75% de descompte del preu 
del taller 

 Viure a Barcelona 
  

 Tenir família nombrosa o dos 
fills a càrrec 

 Tenir un trastorn de salut 
mental sever 

  

 Certificat d’empadronament 
 Document acreditatiu de ser atès en 

un centre públic de Salut Mental 
Sever (3) 

  Carnet de família nombrosa o llibre 
de família  

  
Presencialment, durant el 
període establert per a la 
inscripció.  
  
  



DOCUMENTACIÓ 



DOCUMENTACIÓ 



PROJECTE PILOT D’OCI INCLUSIU :  
QUINS EQUIPAMENTS HI HAN PARTICIPAT? 

 
• Centre Cívic Can Felipa 
• Centre Cívic Parc Sandaru 
• Centre Cívic Vil·la Urània 
• Centre Cívic Vil·la Florida 
• Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart 
• Ateneu Popular Harmonia  



PROJECTE PILOT D’OCI INCLUSIU:  
FORMACIÓ SOBRE ACCESSIBLITAT I LA INCLUSIÓ 

 
• Genèrica per a totes i tots els professionals 

dels 6 equipaments culturals de proximitat (4h) 
 

• Específica pels i les referents d’accessibilitat i 
inclusió de cada un dels equipaments (16h) 



PROJECTE PILOT D’OCI INCLUSIU:  
SERVEI DE SUPORT A LES ACTIVITATS 

1.  ACTUACIÓ DIRECTA AMB LA PERSONA AMB DISCAPACITAT/DIVERSITAT 
FUNCIONAL 

 
 Accions d’acompanyament i mediació que tenen la finalitat de facilitar i 

garantir la inclusió: 
 

o Suport natural, suport voluntari o suport professionalitzat 
o Permanent, puntual o periòdic 
o Durant el procés d’inscripció/acollida, durant la realització de 

l’activitat, durant el trasllat a l’activitat i/o preparació per l’activitat 
(suport al vestuari, preparació de material, etc.) 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 



PROJECTE PILOT D’OCI INCLUSIU:  
SERVEI DE SUPORT A LES ACTIVITATS 

2.   ASSESSORAMENT AL PROFESSOR/A –TALLERISTA: 
o Per adaptar als continguts, la metodologia, la tècnica,etc. 
o Per facilitar la relació, la comprensió de les especificitats de la 

persona, de la tipologia de discapacitat/diversitat funcional. 
 
3. SUPORT MATERIAL/TÈCNIC:  

o Servei d’intèrpret en llengua de signes catalana (LSC) 
o Bucle magnètic 
o Emissora FM 
o Servei de Subtitulació en pantalla 
o Servei d’audiodescripció  
o Manual de lectura fàcil 
o Manual de comunicació accessible 

 



PROJECTE PILOT D’OCI INCLUSIU: 
QUÈ S’HA DE FER PER SOL·LICITAR ELS SUPORTS? 

 
• Es poden demanar directament als centres cívics 

que participen al projecte pilot en el moment de 
formalitzar la inscripció. 
 

• Des del centre cívic es proposarà a la persona 
amb discapacitat una trobada amb el/la 
professional referent d’accessibilitat i inclusió per 
tal de concretar quin tipus de suport cal activar. 



EL FUTUR DEL PROJECTE D’OCI INCLUSIU  

 
• Acabar la redacció de la proposta de projecte  

per part dels membres del grup d’oci inclusiu 
de LA XAVI.  
 

• Ampliació de forma progressiva a tots els 
equipaments culturals de proximitat : 
o Accions formatives sobre accessibilitat i inclusió 
o Accés a suports humans i tècnics 

 



MOLTES GRÀCIES! 
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