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Què és una mesura de govern? 

Una mesura de govern serveix per informar  

dels canvis que l’Ajuntament vol fer a la ciutat.  

 

De què parla aquesta mesura de govern?  

Sant Andreu és un districte de Barcelona.  

L’Ajuntament de Barcelona vol millorar la vida 

de les persones amb discapacitat  

del districte de Sant Andreu. 

 

L’ONU diu que la gent amb discapacitat 

té dret a 4 coses:  

 Tenir un entorn accessible 

i tenir les mateixes oportunitats que tothom. 

 Viure de manera independent 

i formar part de la societat. 

 Decidir les coses que passen a la ciutat. 

 Fer esport i divertir-se en el seu temps lliure. 

 

L’Ajuntament de Barcelona 

vol que la gent amb discapacitat de Sant Andreu  

tingui aquests drets.  

Per aquest motiu, 

ha fet aquesta mesura de govern. 

Districte  

Un districte és un 

conjunt de barris. A 

Barcelona hi ha 10 

districtes i Sant 

Andreu és un 

d’aquests districtes. 

 

ONU  

L’ONU és 

l’Organització de les 

Nacions Unides. És 

una associació de 

països de tot el món. 
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Per què es fa aquesta mesura de govern? 

Aquesta mesura de govern es fa per 2 motius: 

 

1. Per mostrar la feina que ha fet l’Ajuntament  

en els últims anys 

sobre accessibilitat i inclusió  

de les persones amb discapacitat. 

 

2. Per planificar les accions que farà en el futur 

per garantir l’accessibilitat universal 

de les persones amb discapacitat 

a tots els serveis i espais municipals. 

 

 

 

Què és la discapacitat? 

Segons l’ONU, la discapacitat significa  

que una persona té alguna dificultat  

per fer coses que altres persones sí que poden fer.  

Avui la gent amb discapacitat pot fer moltes coses  

amb l’ajuda d’altres persones.  

 

Accessibilitat 

universal 

L’accessibilitat 

universal permet 

que tothom pugui 

accedir a un espai, 

un producte, un 

servei o una 

informació. I també 

que tothom ho 

pugui entendre. 
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Les persones amb discapacitat poden tenir: 

 

 Discapacitat visual: no veuen res o veuen poc. 

 

 Discapacitat auditiva: no senten res o senten poc. 

 

 Discapacitat de la comunicació i la parla: no parlen  

o es comuniquen amb dificultats. 

 

 Sordceguesa: no veuen ni senten. 

 

 Discapacitat física: no funciona una part del cos. 

 

 Discapacitat intel·lectual: no funciona una part del cervell. 

 

 Discapacitat per trastorn mental: és una malaltia mental. 

 

La discapacitat també es pot anomenar “diversitat funcional”,  

però TERMCAT recomana la paraula “discapacitat”. 

 

També és important saber  

que el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya,  

l’Ajuntament de Barcelona i l’ONU  

fan lleis pels drets de les persones amb discapacitat.  

 

TERMCAT 

TERMCAT és un 

grup d’experts en  

la llengua que 

decideix com s'ha 

de dir en català 

coses molt 

científiques o 

tècniques. 
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Quines són les dades de discapacitat al món, 

a la ciutat de Barcelona i al Districte de Sant Andreu? 

 

Segons l’OMS, les dades de discapacitat al món 

de l’any 2010 són aquestes: 

 

1. Al món viuen 8 mil milions de persones 

i més de mil milions viuen amb alguna discapacitat. 

 

2. Cada vegada hi ha més persones amb discapacitat. 

Això passa per 2 motius: 

 

 Perquè ara la gent viu més anys i hi ha més gent vella. 

 

 Perquè han augmentat  

els problemes de salut incurables 

lligats a la discapacitat.  

Per exemple, diabetis, càncer  

o malalties respiratòries. 

 

 

OMS 

L’OMS és 

l’Organització 

Mundial de la Salut, 

forma part de l’ONU 

i s’encarrega de 

promoure la salut a 

tot el món. 
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Les dades de discapacitat a la ciutat de Barcelona  

de l’any 2019 són aquestes: 

 

1. A Barcelona viuen més d’un milió i mig de persones 

i més de 150 mil tenen una discapacitat reconeguda. 

 

2. Hi ha una mica més de dones que d’homes amb discapacitat. 

 

3. Els tipus de discapacitat més freqüent són  

les físiques motores, les físiques no motores  

i les derivades de trastorns mentals.  

3 de cada 4 persones tenen una d’aquestes discapacitats. 

 

4. La majoria de persones amb discapacitat 

no tenen problemes de mobilitat. 

 

5. Gairebé 1 de cada 5 persones amb discapacitat 

necessita l’ajuda d’algú. 

Aquestes persones que necessiten ajuda 

tenen 75 anys o més. 

 

6. El districte de Barcelona on viuen  

Discapacitats 

físiques motores 

Les discapacitats 

físiques motores 

són les que 

presenten dificultats 

en el moviment.  
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més persones amb discapacitat 

és Sants-Montjuïc. 

 

Les dades de discapacitat al Districte de Sant Andreu  

de l’any 2019 són aquestes: 

 

1. 1 de cada 10 persones 

té algun tipus de discapacitat. 

 

2. El barri on viuen més persones amb discapacitat 

és Sant Andreu de Palomar. 

 

Com és el districte de Sant Andreu? 

 

Hi ha 4 informacions importants  

sobre el districte de Sant Andreu: 

 

1. Té 7 barris: 

 

 La Trinitat Vella. 

 Baró de Viver. 

 El Bon Pastor. 

 Sant Andreu de Palomar. 

 Navas. 

 El Congrés i els Indians. 

 La Sagrera. 
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2. Hi viuen gairebé 150 mil persones. 

 

 

 

3. Hi ha 2 espais on les persones i les entitats del districte 

poden participar per parlar i treballar  

els temes relacionats amb la discapacitat: 

 

 El Consell sectorial de persones amb discapacitat. 

 La Taula d’entitats i serveis de persones amb discapacitat. 

 

4. El districte de Sant Andreu és molt divers. 

Hi ha molta activitat cultural i moltes associacions  

que volen treballar per l’accessibilitat i la inclusió social. 

 

Com ajuda l’Ajuntament de Barcelona 

les persones amb discapacitat? 

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)  

de l’Ajuntament de Barcelona ajuda  

les persones amb discapacitat  

per fer accessibles aquests llocs: 

 

 Centres de Serveis Socials bàsics 

 Centres de Serveis Socials especialitzats 

 Oficines d’atenció ciutadana 

 Centres cívics 
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 Biblioteques 

 Centres d’Atenció Primària (CAP) 

 Mercats municipals 

 Centres esportius municipals 

 Cinemes 

 Teatres 

Com ha ajudat fins ara l’Ajuntament de Barcelona  

les persones amb discapacitat  

del districte de Sant Andreu? 

1. Ha millorat l’accessibilitat  

de molts llocs públics i edificis: 

 

 Carrer Gran de Sant Andreu. 

 Superilla Navas-Sagrera. 

 Diversos espais de joc. 

 Parc de la Pegaso. 

 Plaça del Canòdrom. 

 Diversos centres cívics: Bon Pastor, La Sagrera  

i recinte Fabra i Coats. 

 La vorera de l’avinguda Meridiana 

davant del CAP de Sant Andreu. 

 

2. Ha millorat l’accessibilitat comunicativa 

a diversos llocs públics i edificis: 

 

Superilla  

Conjunt de carrers 

sense cotxes i amb més 

llocs per seure. 

 

Accessibilitat 

comunicativa 

L’accessibilitat 

comunicativa és 

garantir que la 

informació arriba a 

tothom. Per exemple, 

subtítols o llengua de 

signes. 

 

Anell magnètic 

Serveix per a les 

persones amb 

discapacitat auditiva. 

Així poden sentir millor. 
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 Senyals o cartells accessibles a diversos centres cívics: 

Navas, Sant Andreu,  

Baró de Viver, el Bon Pastor  

i la Sagrera “La Barraca”. 

 

 Anells magnètics a 7 centres cívics 

i 4 biblioteques. 

 

 Mapes en relleu i Braille a 4 centres cívics:  

Bon Pastor, Navas, Can Clariana i Sant Andreu. 

  

 Ciber-pass als centres cívics  

i casals de gent gran del districte. 

 

 Videotrucades per poder veure  

les reunions de l’Ajuntament. 

 

 Subtítols durant els actes 

a 16 espais públics del districte. 

 

3. Ha construït el primer parc inclusiu a Barcelona 

als Jardins de Massana. 

 

4. En temes d’educació, ha participat  

a la Comissió Inclusiva de Sant Andreu 

i al Camí Escolar del Congrés i els Indians. 

 

5. En temes de cultura i lleure, 

ha treballat per fer més accessibles teatres, festivals, 

espectacles familiars, festes majors i activitats d’estiu. 

Ciber-pass  

El ciber-pass serveix 

per a les persones 

amb discapacitat 

visual. Dona 

informació per un 

altaveu. 

Lleure 

És el temps lliure que 

es dedica a fer 

activitats que 

t’interessen. 
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Per exemple, al Sant Andreu Teatre  

i a la Fàbrica dels Reis Mags d’Orient. 

 

6. En temes de turisme, ha fet accessibles  

diversos llocs turístics 

per a persones amb discapacitat visual. 

També han analitzat l’accessibilitat 

De les botigues del carrer Gran de Sant Andreu. 

 

7. En temes d’esports, ha adaptat  

alguns actes esportius 

a persones amb discapacitat. 

 

8. En temes d’interculturalitat, 

ha participat a la taula rodona  

“Interculturalitat i diversitat funcional” 

de la Tardor Solidària. 

 

9. En temes d’habitatge, 

ha organitzat la xerrada 

“Habitatge i cooperativisme, 

una oportunitat per a les persones amb discapacitat”. 

 

10. En temes de salut, ha participat:  

 A la Taula de salut mental comunitària 

 A la Comissió antiestigma de l’Ateneu Harmonia 

 Al Dia internacional de la salut mental 

 A L’Altre Festival 

 

11. En temes de participació,  

Comissió 

antiestigma 

Defensa els drets 

de les persones 

que pateixen 

discriminació.   

Interculturalitat 

És la relació entre 

persones de 

diferents cultures. 
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ha participat en diverses iniciatives, 

com per exemple: 

 Al Circuit territorial contra les violències masclistes 

 El Consell sectorial de persones amb discapacitat 

 La Taula d’entitats de persones amb discapacitat  

 El Projecte Vila Veïna al barri del Congrés 

 

12. En temes d’inserció laboral, 

ha contractat diversos centres especials de treball 

i empreses d’inserció. 

També ha fomentat diversos projectes, 

per exemple “Salut i comunitat”, “La Tireta” o “Fermarc”. 

 

Quins valors hi ha en aquesta mesura de govern? 

En aquesta mesura de govern hi ha 6 valors: 

 

1. Inclusió social: les persones amb discapacitat  

tenen dret a participar a la societat.  

 

2. Accessibilitat universal:   

que els espais del districte siguin fàcils d’accedir  

i les informacions siguin fàcils d’entendre. 

 

3. Vida independent: les persones amb discapacitat  

tenen dret a decidir com volen viure. 

 

4. Diversitat: s’han de valorar les diferències de cada persona. 

Totes les persones tenen els mateixos drets i oportunitats.  
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No s’ha de discriminar a ningú. 

 

5. Transversalitat: és incorporar la inclusió  

a tota la feina que fa l’Ajuntament de Sant Andreu.  

Tots els departaments de l’Ajuntament  

han de cuidar les necessitats  

de les persones amb discapacitat. 

 

6. Coneixement: s’ha de conèixer la vida  

i els problemes de les persones amb discapacitat.  

Així es podran atendre les seves necessitats. 

Quins objectius té aquesta mesura de govern? 

 

Els objectius d’aquesta mesura de govern són 2: 

 

1. Garantir que tots els espais, serveis  

i productes del districte són accessibles 

perquè les persones amb discapacitat 

puguin participar al barri. 

 

2. Treballar amb els ciutadans i les entitats del districte 

perquè vegin que és molt important  

la inclusió social i l’accessibilitat universal 

per construir una societat justa, inclusiva  

i sense discriminacions. 

Transversalitat 

La transversalitat 

és quan una cosa 

es troba en totes 

les parts d’una 

organització.  

Per exemple, si 

totes les àrees de 

l’Ajuntament 

treballen per la 

inclusió, la inclusió 

és una feina 

transversal. 
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Quina relació té aquesta mesura de govern  

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible? 

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

de l’Agenda Barcelona 2030  

son un conjunt d’objectius que vol fer  

l’Ajuntament de Barcelona  

per crear una societat més inclusiva,  

més justa i més sostenible. 

 

Alguns objectius d’aquesta mesura de govern 

coincideixen amb alguns d’aquests ODS. 

 

 Objectiu 1: fi de la pobresa 

 Objectiu 3: salut i benestar 

 Objectiu 5: igualtat de gènere 

 Objectiu 8: treball digne i creixement econòmic 

 Objectiu 10: reducció de les desigualtats 

 Objectiu 11: ciutats i comunitats sostenibles 

 

 

Com s’ha fet aquesta mesura de govern 

ODS  

Són un conjunt 

d’accions per posar fi 

a la pobresa a tot el 

món, per protegir el 

planeta i per protegir 

la vida de tothom. 
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i qui hi ha participat? 

 

S’ha fet una llista de les accions d’accessibilitat  

que ha fet el districte fins ara 

i s’han proposat més accions. 

Aquesta llista amb totes les accions s’ha presentat  

a la Taula d’entitats de persones amb discapacitat de Sant Andreu 

i s’ha fet un calendari de treball. 

 

Les entitats que han participat 

en l’elaboració d’aquesta mesura són: 

 

 Associació Pont del Dragó 

 TEB - Sant Andreu 

 Taller Ocupacional Camí 

 Taller Ocupacional Cordada  

 AREP per la Salut Mental 

 Femarec 

 Amputats Sant Jordi 

 Federació Espanyola de Malalties Neuromusculars (ASEM) 

 Fundació Vidal i Barraquer  

 AFAP 

 Clínica Coroleu  

 Veïna vinculada a la Federació ACAPPS  

 

Quines són les accions principals 

d’aquesta mesura de govern? 
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Aquesta mesura de govern  

té 4 accions principals i 40 accions secundàries. 

Les accions principals són aquestes: 

 

Acció 1: Accessibilitat universal  

 

Acció 2: Promoció social 

 

Acció 3: Transversalitat 

 

Acció 4: Interseccionalitat 

 

Acció 1: Accessibilitat universal 

 

L’accessibilitat universal és utilitzar i entendre 

tots els espais, productes i serveis 

de manera segura i autònoma. 

L’accessibilitat universal inclou l’accessibilitat cognitiva. 

Per exemple, la lectura fàcil i els pictogrames. 

 

Aquesta mesura de govern treballa  

perquè hi hagi accessibilitat en aquests 6 llocs: 

 

1. Espai públic, com carrers. 

2. Edificis. 

3. Cultura, esport i lleure. 

4. Serveis mèdics i medicaments. 

5. Comunicació. 

Interseccionalitat 

La interseccionalitat és 
quan s’ajunten diferents 

problemes en una 

mateixa persona.  

Per exemple, una dona 
amb discapacitat pot 

tenir problemes amb el 
masclisme i també amb 

la inclusió.  
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6. Informació i senyalització. 

 

Les accions que aquesta mesura de govern proposa 

per garantir l’accessibilitat universal són 15: 

 

1. Analitzar l’accessibilitat dels espais municipals. 

 

2. Vigilar que totes les obres  

que faci l’Ajuntament de Sant Andreu 

siguin accessibles. 

 

3. Garantir que els carrers, les places i les carreteres 

per on passen les persones i els cotxes 

siguin accessibles. 

 

4. Fer accessibles l’entorn  

dels centres de salut del districte. 

 

5. Garantir que les voreres amb plantes i arbres 

també siguin accessibles. 

 

6. Revisar els escocells  

del carrer Gran de Sant Andreu. 

 

7. Millorar l’accessibilitat dels espais de joc. 

 

8. Garantir l’accessibilitat comunicativa 

als espais de participació de l’Ajuntament de Sant Andreu. 

 

9. Garantir l’accessibilitat comunicativa 

Escocell 

L’escocell és el 

forat que es fa al 

voltant dels arbres i 

les plantes. 
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en els actes que organitza l’Ajuntament de Sant Andreu 

i en els actes públics importants. 

 

10. Garantir que tota la comunicació  

que faci l’Ajuntament de Sant Andreu 

sigui accessible. 

 

11. Informar a la Taula d’entitats de Sant Andreu 

sobre l’accessibilitat dels projectes importants que es facin. 

 

12. Treballar amb les persones  

que organitzen les festes majors dels barris 

per garantir que les festes siguin accessibles. 

 

13. Millorar el tipus d’activitats accessibles 

que es fan als espais,  

com per exemple conferències o xerrades. 

 

14. Incloure l’accessibilitat cognitiva  

en situacions concretes, 

com per exemple actes en lectura fàcil. 

 

15. Participar al projecte “Comerç Amic Sense Barreres” 

per fomentar l’accessibilitat a les botigues del barri. 

 

Acció 2: Promoció social 

 

La promoció social és tractar les persones 

cuidant els seus drets, la seva dignitat 
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i la seva qualitat de vida.  

I també és fomentar la participació  

de les persones amb discapacitat 

en la cultura, el lleure i l’esport que es fa en el seu entorn.  

D’aquesta manera, augmenta el benestar emocional 

de les persones amb discapacitat. 

 

Les accions que aquesta mesura de govern proposa 

per garantir la promoció social són 13: 

 

1. Fer un mapa d’entitats i serveis del districte. 

 

2. Conèixer quines entitats treballen 

per millorar l’accessibilitat i la inclusió social. 

 

3. Fomentar diferents espais que treballin la discapacitat 

per millorar la inclusió de les persones amb discapacitat. 

Ara mateix hi ha aquests espais: 

 

 Consell sectorial de persones amb discapacitat. 

 Taula d’entitats de persones amb discapacitat de Sant Andreu.  

 Taula de salut mental comunitària de Sant Andreu.  

 Pla comunitari de Navas. Comissió inclusiva.  

 Comissió antiestigma de l’Ateneu Harmonia.  

 Comissió inclusiva de Sant Andreu. 

 Vila Veïna.  

 Centre de vida comunitària.  
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4. Fer activitats sobre temes relacionats  

amb la salut i les malalties. 

 

5. Fer activitats per millorar el benestar emocional 

de les persones amb discapacitat. 

 

6. Fer que les associacions del districte  

comparteixin els objectius d’aquesta mesura de govern 

i facin projectes d’inclusió. 

 

7. Oferir activitats culturals accessibles a tothom. 

 

8. Oferir activitats esportives accessibles a tothom. 

 

9. Treballar perquè les persones joves amb discapacitat 

participin al nou casal de joves. 

 

10. Oferir activitats de lleure inclusiu 

per a persones joves o adultes amb discapacitat. 

 

11. Treballar el benestar emocional de joves i adolescents 

durant el lleure nocturn. 
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12. Organitzar xerrades sobre drets i discapacitat. 

 

13. Iniciar activitats des del servei de VilaVeïna 

per acompanyar persones amb discapacitat 

i fomentar el seu benestar emocional. 

 

Acció 3: Transversalitat 

 

La transversalitat és incorporar la inclusió  

a tota la feina que fa l’Ajuntament de Sant Andreu. 

 

Les accions que aquesta mesura de govern proposa 

per garantir la transversalitat són 5: 

 

 

1. Crear un equip de persones  

que treballin en diferents àrees 

de l’Ajuntament de Sant Andreu 

perquè facin un pla per incorporar la inclusió. 

 

2. Incloure els objectius d’aquest document 

a altres mesures de govern. 

 

3. Incloure les dones i les nenes amb discapacitat  
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en les accions principals de l’Ajuntament de Sant Andreu. 

 

4. Facilitar que les dones amb discapacitat  

puguin explicar les desigualtats 

que pateixen. 

 

5. Crear espais de suport per les famílies  

que cuiden persones amb discapacitat. 

 

 

Acció 4: Interseccionalitat 

 

La interseccionalitat és entendre 

tot allò que perjudica el benestar d’una persona. 

 

 

Les accions que aquesta mesura de govern proposa 

per garantir la interseccionalitat són 8: 

 

1. Oferir activitats culturals a persones amb discapacitat. 

Tenir en compte les persones amb discapacitat 

en les activitats culturals que es fan als equipaments municipals 

i en el programa d’activitats “Calidsocopi”.   

 

2. Continuar oferint activitats especials 

per a infants amb discapacitat 

a la Fàbrica de Joguines. 
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3. Construir pisos destinats a persones amb discapacitat. 

 

4. Analitzar projectes tenint en compte 

les persones que estan excloses. 

 

5. Tornar a reflexionar  

sobre els espais de participació ciutadana. 

 

6. Organitzar activitats noves  

per conscienciar a tothom sobre la discapacitat. 

 

7. Organitzar activitats  

perquè les persones grans amb discapacitat 

millorin la seva salut física i mental. 

 

8. Crear un equip de treball 

entre les entitats de persones amb discapacitat 

i les entitats de l’àmbit de la interculturalitat. 

 

 

Qui farà el seguiment d’aquesta mesura de govern? 

 

Cada 6 mesos el Consell sectorial  

de persones amb discapacitat 

farà seguiment d’aquesta mesura de govern. 
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Un cop l’any el Consell plenari del Districte de Sant Andreu 

també farà seguiment d’aquesta mesura de govern. 

 

El Districte de Sant Andreu treballarà  

amb la Taula d’entitats de persones amb discapacitat 

per trobar dades que permetin revisar  

aquesta mesura de govern.  


