Sessió del

Grup de Treball d’Accessibilitat
Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI)
Dimecres, 17 de febrer de 2021. De 10 a 12’15 hores.
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Ordre del dia
1. Proposta de programació de treball fins el juliol de 2021.
2. Participació en el procés de definició de les Superilles i les plataformes
úniques.
3. Pautes d’accessibilitat comunicativa (Pla d’Accessibilitat).
4. Plataformes digitals accessibles.
5. Altres.

Desenvolupament de la sessió
1. Proposta de programació de treball fins el juliol de 2021.
Es planteja que el treball del GT fins a l’estiu sigui la seva contribució a la
definició tècnica en les intervencions sobre l’espai públic, particularment sobre
les plataformes úniques i el projecte de Superilles. També s’acorda explorar la
possibilitat de treballar algun dels tallers de solucions tipus que han quedat per
realitzar, tot i que es supedita aquesta possibilitat al temps disponible per
treballar en processos de participació. Abans de prendre una decisió, es farà
una valoració interna al respecte.

2. Participació en el procés de definició de les Superilles i les
plataformes úniques.
Sobre les Superilles:
Intervé Xavi Valls, tècnic de l’Àrea d’ecologia, urbanisme i mobilitat.
Les Superilles constitueixen una concepció de l’espai públic que es treballa
amb un procés de participació amb el veïnat, les entitats, els actors econòmics i
els col·legis professionals.
L’ajuntament disposa del Pla d’Acció de Superilles, que contempla el conjunt
de ciutat. El Pla contempla la configuració de 21 eixos viaris i 21 places, que
composen una xarxa viària des de la perspectiva dels vianants. La intervenció
té un horitzó temporal de 10 anys.
Per a aquest mandat (2019-2023) l’objectiu és completar les intervencions a
Consell de Cent, Rocafort, Borrell i Girona.
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En el procés de concreció de les Superilles, la participació social és bàsica. Es
tracta d’explicar l’estratègia, aclarir dubtes, minimitzar resistències i recollir
propostes i opinions. Els eixos de deliberació són la mobilitat, l’espai públic i les
activitats. La participació es desenvolupa en els següents àmbits:
En els espais formals de participació de l’Ajuntament, com en el cas dels
consells o la pròpia XAVI.
En els districtes, a partir de grups impulsors dels projectes (en què hi participa
la Xarxa de Carrers per a Tothom i l’ONCE).
L’objectiu és focalitzar la participació al nivell de barri, on s’acaba concretant un
pla d’acció específic amb la contribució del teixit associatiu, veïnal i econòmic
de la zona. És també a aquest nivell que la XAVI pot contribuir.
En el debat posterior a la presentació es reclama una comprensió major del
model de ciutat al qual es vol arribar, i que es tinguin més en compte les
necessitats específiques dels col·lectius de persones vulnerables. En termes de
concepció de la intervenció pública i de definició tècnica del projecte, es
comenta que hi ha un conjunt de “línies vermelles” que s’han de considerar i
han de ser contemplades pels diferents projectes de configuració de l’espai
públic i la mobilitat que hi ha a la ciutat. En aquest sentit, es proposa realitzar
un document de la XAVI que exposi les necessitats de les persones amb
diversitat funcional relatives a aquesta mena de projectes, de manera que
puguin ser considerades en els projectes tècnics.
Sobre els projecte de les Superilles, es pot ampliar la informació clicant aquí:
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/content/decidim

Sobre plataformes úniques:
La Lisel Expósito, d’Urbaning, explica el treball de camp que s’està duent a
terme per analitzar com diferents tipus d’usuaris es relacionen amb les
plataformes úniques. Aquest treball es complementarà amb una enquesta que
aprofundeixi en el coneixement de les experiències personals de mobilitat en
les plataformes úniques. D’aquesta manera es pretenen ajustar els criteris
d’implantació de les plataformes, pel que fa a la definició de l’espai, la
convivència entre diferents tipus d’usuaris i l’organització de la mobilitat.
L’enquesta està en fase de disseny, per la qual cosa es proposa de distribuir-la
entre les entitats del GT de la XAVI amb l’objectiu que es puguin fer esmenes
al seu contingut i disseny. Un cop es validi l’enquesta, serà distribuïda en el
marc de la XAVI i es podrà contestar online i, si és necessari, també de manera
presencial.
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En el debat posterior, es planteja que convindria captar els interessos dels
infants i classificar les diferents tipologies de plataforma única sobre les que
convé opinar (per exemple, l’amplada del carrer determina el ventall de
possibilitats d’implantació de les plataformes). També que és important precisar
conceptualment què s’entén per plataforma única.

3. Pautes d’accessibilitat comunicativa (Pla d’Accessibilitat)
Partint dels treballs del Pla d’Accessibilitat, l’Alba Mestres de l’IMPD explica
l’avaluació de l’accessibilitat comunicativa que s’està duent a terme per part
d’un equip de persones amb ceguesa.
Es tracta de descripcions detallades d’itineraris cap els parcs (que varen ser
objecte de diagnòstic d’accessibilitat d’àrees de joc infantil). Aquestes rutes
s’analitzen des del punt de partida de l’estació de metro.
Una de les funcions d’aquest treball és complementar la base de dades de
Google amb dades relatives a l’accessibilitat.
Altres tasques destacables són la inspecció del grau de funcionament dels
semàfors acústics (els problemes de manteniment fa que un 20% d’aquests
semàfors no funcionin correctament), i la millora de l’accessibilitat comunicativa
de les aplicacions digitals municipals.

4. Plataformes digitals accessibles.
L’Imma Alemany explica que la pandèmia encara ha posat més en relleu la
necessitat de garantir una connexió digital universal. El dèficit d’inclusió digital
recau molt especialment en les persones amb ceguesa i amb sordesa.
S’acorda organitzar una comissió de treball que elabori un document
d’avaluació de les plataformes digitals, que clarifiqui què ofereixen en matèria
d’accessibilitat.
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Persones assistents
Domingo Reina

ACCAPS

Ana Morancho

Associació Discapacitat Visual de Catalunya

Santa Artiño

AS. CONTRA L'AFECTACIÓ DE L'ESCLEROSI
MÚLTIPLE-LA LLAR

Tate Bonany

JOCVIU

Romà Javierre

DINCAT

Anaïs Garcia

ONCE

Laia Otero

APSOCECAT

José Ángel Carrey

ACIDH

Montserrat Garcia Blasco

ECOM

Txell Valladares

IMPD

Estela Gómez

IMPD

Imma Alemany

IMPD

Alba Mestres

IMPD

Xavier Valls

Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Lisel Expósito

Urbaning

Xavier Godàs

Secretaria Tècnica (EQU)

S’excusa: Marta Romero (APRENEM).
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