MOCIÓ DE LA CRIDA PER SABADELL AL PLE MUNICIPAL PER GARANTIR
L’ACCESSIBILITAT INCLUSIVA A LA CIUTAT

Nani Valero Moreno, regidora portaveu del Grup Municipal Crida per Sabadell

A Sabadell, més sovint del que ens pensem, trobem espais, cartells, senyalitzacions
i en definitiva eines, que no estan adaptades a les necessitats de tothom. Això fa
que moltes persones no puguin desenvolupar-se en el seu dia a dia sense barreres
de tot tipus. Més del 40% de la població mundial troba limitada la seva autonomia a
ciutats i pobles perquè no s’adapten a les diverses capacitats de les persones que hi
viuen.
L’accessibilitat universal és una condició indispensable per garantir l’autonomia, la
no discriminació i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Com diu el
preàmbul de la llei 13/2014 d’accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya:
“...encara hi ha persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o
mental, gent gran o persones amb altres tipus de diversitat funcional que
viuen situacions de desigualtat d’oportunitats, de discriminació i de dificultats
per a la participació social i per a l’exercici de llurs drets, a causa de
l’existència de barreres físiques, en la comunicació o d’actitud que els ho
impedeixen.”

Els territoris urbans, els espais construïts i els espais naturals són espais de
compliment i exercici de drets col·lectius com a manera d’assegurar una distribució
equitativa, universal, justa, democràtica i sostenible, per tal que el conjunt de la
ciutadania pugui gaudir dels recursos, la riquesa, els serveis, els béns i les
oportunitats que ofereix la ciutat en els seus espais comuns. En aquest sentit,
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l’accessibilitat és una condició indispensable per garantir l'autonomia, la no
discriminació i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.
Una ciutat accessible genera una millor qualitat de vida i facilita la participació social
de tothom, especialment de les persones amb capacitats diverses. Significa un
benefici per al conjunt de la societat.
Des de les diverses administracions hem de poder canviar les ciutats per que
s’adaptin a les seves persones, i no esperar que les persones s’adaptin a la ciutat.
Hem de garantir que la ciutat pugui ser viscuda.
En aquest sentit, l’octubre del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
13/2014 d’accessibilitat que obliga als municipis de més de 50.000 habitants a
executar el seu Pla d’Accessibilitat abans del 2024.
Aquesta llei té dos objectius principals, d’una banda aconseguir una societat
inclusiva i accessible que permet avançar cap a la plena autonomia de les persones,
eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, siguin quines
siguin les seves diverses capacitats; d’altra banda, actualitzar i facilitar un marc
normatiu propi més àgil en materia d’accessibilitat, adequat a les directrius
internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la
Generalitat.
Des del govern municipal s’informa que s’està fent un treball de camp, i que ara el
que cal es concretar com es realitzarà aquest pla, com a eina transformadora i en
clau de millora permanent i no només per donar compliment a una norma. D’entrada
cal que com a institució pública s’actui a partir de l’exemple en els espais i
equipaments municipals i amb el rigor necessari en els requeriments a donar
compliment en tot allò que afecta a l’accessibilitat, especialment a la via i als espais
de pública concurrència. Però també caldria ser proactius en altres àmbits on
apareixen dificultats d’accés, tant materials com immaterials com per exemple:
l’accés a la informació, als serveis, a la relació amb l’administració, o a l’actitud
envers la diversitat, entre d’altres, que també constitueixen elements importants que
posen pals a les rodes a la inclusió de tothom.
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Un Pla d’Accessibilitat és un compromís amb tots els habitants de la ciutat i també
amb les generacions futures, si entenem que el dret a l’accessibilitat és un dret
ciutadà, el pla ha de ser proactiu. Per tant ha d’incloure una previsió de revisió i
manteniment, en clau de millora permanent, ha de comptar amb suports dels
diferents agents de la ciutats (educatius, comercials, de mobilitat, socials, ….) i no
només s’ha d’executar a partir de criteris tècnics si no que ha de recollir d’entrada, la
visió de les persones afectades en primera instància.

Per aquests motius proposem al Ple els següents ACORDS

Primer.- Impulsar trobades ciutadanes per tal de garantir la participació de tots
els agents implicats en la millora de l’accessibilitat a la nostra ciutat des dels
diferents àmbits, ja sigui espai públic, mobilitat, joventut, entitats i col·lectius
pels drets de les capacitats diverses i gent gran, així com la visió de les
persones afectades en primera instància per les barreres tant
materials com immaterials, entre d’altres.
Segon.- Garantir que la feina de detecció i diagnosi inclogui:
a) Un mapa de punts de difícil accessibilitat treballat conjuntament amb
els agents que millor coneixen el territori com són les associacions de
veïns, AFAs i entitats socials de cada zona.
b) Un llistat d’altres barreres a l’accessibilitat, tant materials com
immaterials, relacionades amb la comunicació i la informació; amb
l’accés als serveis (educatius, socials, sanitaris, esportius, financers,
d’oci, de l’administració pública), amb l’accés al treball, i amb les
actituds negatives cap a tot el que suposa discapacitat o diversitat.
Tercer.- Que aquest Pla d’Accessibilitat es materialitzi en un temps màxim d’un
any, amb el compromís anual en els pressupostos municipals, que inclogui el
manteniment i la millora permanent.
Quart.- Que un cop aprovat aquest Pla es formin les comissions de seguiment,
com a espai divers i plural garantint així la transparència en la gestió i la
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corresponsabilització ciutadana en la priorització de les accions a executar, amb
la participació de totes aquelles entitats i persones que l’han treballat a priori.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Síndica
de Greuges municipal i alhora reclamar-ne a la Generalitat, la publicació del
decret de desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d'accessibilitat.

No obstant, el Ple resoldrà.
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Regidora portaveu del Grup Municipal Crida per Sabadell
Sabadell, a 21 de maig de 2021
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