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_________________________________________________________________________ 

 

AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE  SANT MARTI 

 

Silvia López Serrano, actuant com a consellera del Grup Municipal Socialista,  

i Eva  Campos Paladio actuant com a Consellera del Grup Municipal Barcelona en 

Comú, actuant en el seu nom i representació manifesten, 

 

El dia 3 de desembre es commemorà el Dia Internacional de les Persones amb 

Discapacitat. que té com a objectius sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes 

relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència pel que fa als beneficis 

que generaria la integració de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida 

política, social, econòmica i cultural.  

 

L’Ajuntament de Barcelona sempre ha estat capdavanter en la defensa dels drets de les 

persones amb discapacitat, treballant per la plena integració i l’accessibilitat universal.  

 

Aquest 2020, amb l’arribada de la pandèmia la societat ha patit un impacte sense 

precedents en la història recent, i el col·lectiu de persones amb discapacitat ha vist 

intensificat aquests efectes tant a nivell sòcio-sanitari, com de mobilitat i d’ocupació entre 

d’altres així com una important invisibilització pel que fa a la comunicació de la gestió de 

la COVID19 . 

 

Ens trobem en unes circumstàncies excepcionals que estan posant a prova la nostra 

capacitat de resposta com a societat, no només davant l'emergència derivada de la Covid-

19, sinó també davant dels reptes futurs que se'ns plantegen, de recuperació, però també de 

l'impuls dels  drets als que estem obligats per la Convenció sobre els Drets de les Persones 

amb discapacitat. Una convenció que ens obliga a promoure, protegir i assegurar el gaudi 

ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les 

persones amb discapacitat, i promocionar el respecte de la seva dignitat inherent. 

 

És un moment d'inflexió, en el que entre tots i totes hem de decidir quin futur que volem 

per a la societat i també per a les persones amb discapacitat, en la que és la darrera dècada 

d'acció per al desenvolupament sostenible i complir amb l’Agenda 2030.  

 

Per aquests motius, d'acord amb l'article 65 i 101 del Reglament Orgànic Municipal i 

l'acord de la Junta de Portaveus de 6 de febrer de 2006, ratificat per acord de la Junta de 

Portaveus de 4 de setembre de 2015, relatiu als criteris interpretatius sobre els articles del 

Reglament Orgànic Municipal reguladors de les declaracions institucionals, formulem la 

següent 
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Declaració Institucional 

El Consell Municipal del Districte de Sant Marti acorda: 

 

Primer.- Reforçar el nostre compromís amb les persones amb discapacitat i associacions 

per donar resposta a llurs necessitats i escoltar les seves  opinions a l’hora de prendre 

decisions que els i les afectin. Ens guia la idea de “res sobre nosaltres sense nosaltres “ 

tot el dret a tenir espais i informació accessibles i de participació per influir en les 

decisions que els afectin tant a nivell individual com col·lectiu. 

 

Segon.- Involucrar totes les àrees municipals en la promoció, reconeixement i aplicació 

dels drets de les persones amb discapacitat, de tal manera que les accions es realitzin de 

forma coordinada. 

 

Tercer.- Treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activar 

estratègies i mecanismes per treballar aquests drets.  

 

Quart.- Impulsar mesures encaminades a:  

 

  Atendre les necessitats de suport que tenen les persones amb discapacitat per garantir 

la igualtat d’oportunitats de totes les persones en la nostra societat del benestar . 

 

  Trencar barreres de gènere. Facilitar l’aplicació pràctica del posicionament d’igualtat 

de gènere amb tots els suports necessaris. Promoure la participació social de les dones 

amb discapacitat.  

 

  Fomentar l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones amb 

discapacitat. Garantir la reserva de 5% de les promocions d’habitatge municipals per a 

aquest col·lectiu.  

 

  Potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge i el desenvolupament 

dels infants, adolescents i joves amb discapacitat.  

 

  Donar suport emocional i a la salut mental, així com combatre el sentiment de soledat. 

 

  Les persones amb discapacitat com a tots els individus i grups d’una societat estan 

cridats a contribuir amb la seva acció al benestar d’aquesta societat. Per això ens 

comprometen en la  promoció de la vida independent de totes les persones, també les 

que compten amb una discapacitat i facilitar la seva integració i acció en funció de les 

seves capacitats, sense veure retallada la seva llibertat.. 

 

  Incorporar a la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat l’accessibilitat 

universal per a totes les persones. 
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 Treballar per aconseguir un districte plenament accessible tant a l’espai públic com als 

equipaments públics.  

 Facilitar bicicletes adaptades a les diferents necessitats.  

 Posar en marxa a tot el districte espectacles familiars accessibles.  

 Implantar de manera gradual el llenguatge de signes en pregons i a demanda en actes 

institucionals i en equipaments municipals.  

 Dotar de bucles magnètics diferents espais del districte per facilitar la inclusió de 

persones amb discapacitat auditiva.  

 Elaborar una guia de locals i equipaments adaptats i accessibles, i treballar per 

aconseguir estendre l’accessibilitat als locals privats.  

 Fomentar les col·laboracions de les entitats de diversitat funcional amb equipaments i 

entitats del districte. Donant suport per a la realització d’activitats a l’espai públic.  

 Dissenyar l’espai públic inclusiu garantint l’accessibilitat universal  

 Dotar de senyals verticals els carrils bici ubicats a la vorera o els espais de circulació 

de les plataformes úniques per assegurar la visibilitat de les persones amb 

discapacitats visuals, i vetllar perquè tots els parcs infantils siguin inclusius i perquè el 

manteniment dels carrers garanteixi la seguretat en els desplaçaments de les persones 

amb mobilitat reduïda.  

 

 

 

Eva Campos        Sílvia López 

Barcelona en Comú      Partit Socialista 

 

 

Lourdes Arrando        Maria Arenillas   

Esquerra Republicana      Junts per Catalunya  

 

 

  

Mª Eugenia Angulo       Óscar Benítez  

Ciutadans        Barcelona pel Canvi 
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