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El treball a les aules sempre és gratificant, més encara, quan es tracta d’un 
projecte compartit entre la comunitat educativa, l’ajuntament, entitats 
socials i el més important, els actors principals a qui va adreçada en primera 
persona aquesta iniciativa, nois i noies de Santa Coloma de Gramenet. Per-
què l’educació en valors és un repte que concerneix a tota la comunitat si el 
que volem és posar en valor, la dignitat de la persona.

Educar per la igualtat és una bona base per a contribuir a evitar qualsevol 
tipus de discriminació,  és també una garantia de civisme i d’afavorir l’exerci-
ci de la plena igualtat d’oportunitats. De fet, amb aquesta iniciativa pensem 
que contribuïm humilment a sensibilitzar i conscienciar els joves que parti-
cipen en aquest programa, en la consecució d’una major justícia social, ente-
nen que totes les persones són i han de ser subjectes de ple dret.

Vull aprofitar aquest espai per a recordar que COCEMFE Barcelona, fa molts 
anys que dona suport a aquesta iniciativa, malgrat que per part meva és la 
primera vegada que faig aquesta presentació com a presidenta d’aquesta 
entitat. Dic això, perquè vull adreçar unes paraules d’agraïment al veritable 
impulsor d’aquest projecte, en José María Ballesteros, ciutadà compromès 
amb la seva ciutat, activista en defensa dels drets de les persones amb disca-
pacitat i que ha exercit la presidència de COCEMFE a Barcelona i Catalunya 
durant molts anys fins a la seva jubilació el passat mes de juny.

Per últim, donar les gràcies per la seva implicació en aquest projecte al Con-
sell Comarcal del Bages, Amputats Sant Jordi i a totes les persones, profes-
sionals i voluntaris que d’una manera o altre han contribuït un any més, a fer 
possible avançar cap al llarg camí de la plena igualtat, precisament l’any en 
que celebrem el 10è aniversari de l’aprovació en el nostre país de la Con-
venció sobre els Drets de les persones amb Discapacitat.

M. Pilar Díaz López,
Presidenta
COCEMFE Barcelona
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Tal com es diu en aquest mateix informe, aquest és un any especial. Comp-
tar amb un estudi sobre la situació de les persones amb diversitat funcional 
a la nostra comarca és una eina valuosa per radiografiar com estem i poder 
traçar més clarament cap a on volem anar. Per això vull començar agraint la 
implicació de l’entitat Amputats Sant Jordi per fer realitat aquest projecte, 
però també la gran tasca que fan les diferents associacions i centres educa-
tius de la comarca que treballen, col·laboren i es comprometen en el treball 
conjunt per a la sensibilització enfront les discapacitats.

L’estudi ens marca algunes mancances i coses a millorar que ens hem de 
mirar amb interès i amb voluntat d’avançar per facilitar el dia a dia a les 
persones que pateixen algun tipus de discapacitat. Vull remarcar la diversi-
tat geogràfica i social del Bages, que fa que hi hagi importants diferències a 
l’hora de fer certes accions urbanístiques entre un lloc o un altre, per adaptar 
carrers, equipaments i infraestructures. Però, dit això, cal deixar ben clar que 
totes les persones amb discapacitats tenen les mateixes necessitats, siguin 
d’un municipi o d’un altre, i cal saber-los donar resposta.

La clau perquè tinguem una societat més conscienciada de les potencia-
litats que tenen les persones amb discapacitats, passa per sensibilitzar els 
nostres joves. Per això vull posar en valor la tasca que es fa des del Consell 
Comarcal del Bages i les entitats amb qui col·laborem per dur a terme els ta-
llers vivencials que s’han organitzat als instituts des de fa anys, amb una gran 
acollida i participació. Que algú visqui en la pròpia pell les barreres amb què 
es troben les persones amb discapacitats ens fa més empàtics i conscien-
ciats com a societat, i això és el primer gran pas per millorar les coses.

Deixeu-me dir també que cal una implicació més gran i compromesa per 
part de la societat i les institucions per eliminar ja no només les barreres 
arquitectòniques, sinó també les socials i psicològiques envers les persones

Agustí Comas Guitó,
President del Consell
comarcal  del Bages
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amb discapacitats. Per això, des del Consell ens comprometem a fer un 
seguiment acurat d’aquest estudi, perquè ens serveixi com a document 
de treball, facilitant que arribi als Ajuntaments, a la Generalitat, per treballar 
tots plegats evitant que els problemes d’accessibilitat d’aquestes persones 
puguin ser un motiu d’exclusió social.

Reitero, doncs, l’agraïment a totes les entitats, centres i col·lectius que ens 
acompanyeu en aquesta gran tasca i us encoratjo a continuar treballant tots 
junts amb rigor i empenta per a una societat més justa i inclusiva.
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Ja tenim a les mans el resultat de l’Informe: “Els joves davant de la Discapa-
citat, conscienciació social i solidaritat”. És molt il·lusionant poder presentar 
aquest informe per primer cop al Consell Comarcal del Bages.

Alumnes i professors, sumats amb l’Associació d’Amputats Sant Jordi i el su-
port del Consell Comarcal han fet que aquest projecte sigui avui una realitat.
Des de la nostra entitat treballem en aquest projecte convençuts que aques-
ta és una manera eficaç per l’educació en valors.

Sovint hem sentit que per adquirir un aprenentatge d’una manera sòlida 
ens hem d’emocionar, doncs jo, afegeixo que per aprendre també hem de 
compartir, i això és exactament el que fem en aquest projecte.

L’informe que avui presentem és un dels seus fruits però no l’únic. Totes i 
cadascuna de les persones que hem passat per aquest projecte sabem que 
hi ha un abans i un després. No hi ha uns que ensenyen als altres sinó que 
compartim visions i experiències que fan que tothom surti amb nous apre-
nentatges i coneixements sobre la discapacitat, provocant poc a poc que 
aconseguim una societat més justa on tots som diferents però hem de ser 
tractats amb igualtat i justícia.

Els mestres, l’alumnat, les entitats, el voluntariat, l’administració; tots posem 
el nostre granet de sorra, la nostra passió perquè aquest projecte doni els 
seus fruits.

Des d’Amputats Sant Jordi agraïm a totes les persones que fan possible 
aquesta iniciativa. Seguirem treballant amb el compromís que aquest pro-
jecte tingui continuïtat i un llarg recorregut.

Marta Canas,
Presidenta
Amputats Sant Jordi
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El  13 de desembre de l’any 2006 les Nacions Unides 
va aprovar la Convenció sobre els Drets de les Per-
sones amb Discapacitat i el seu protocol facultatiu. 
Aquest fet va suposar un punt d’inflexió en el reco-
neixement i l’exercici dels drets d’aquest col·lectiu. El 
propòsit d’aquesta convenció va ser la de promoure, 
protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions 
d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fona-
mentals per totes les persones amb discapacitat; 
així com preveure les mesures, que els estats havien 
d’implantar per garantir els drets d’aquest col·lectiu 
en igualtat de condicions amb les altres persones. 
Per tant, la Convenció va ser, és, i ha de continuar 

sent, una eina per construir una societat plenament 
accessible i inclusiva de la diferència.

Aquest any 2016 se celebren els 10 anys de la Con-
venció Internacional sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat. Un fet que va marcar un abans i 
un després i que ens dona eines per poder treba-
llar i lluitar per un canvi personal, col·lectiu i social 
en les nostres societats. Cada cop més, les ciutats i 
els serveis que ofereixen, són més inclusius a l’hora 
de plantejar el seu model de ciutat. Hi ha hagut un 
canvi substancial en la relació. Una relació més sana 
amb els col·lectius que han estat menyspreats his-
tòricament, i cada cop se senten més integrats, o si 
més no, han pogut experimentar empatia, per part 
de l’administració pública envers la seva problemàtica.

Però estem a l’inici d’aquesta transformació social, 
que serà llarga perquè un canvi de percepció i 
creences no és fàcil d’implementar en una socie-
tat. Precisament, la bona rebuda de la Convenció 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i la 
implantació de les premisses més significatives, ha 
generat que el col·lectiu de persones amb discapa-
citat, senti més força per seguir lluitant en aquest 

Som iguals!

Per “discriminació per motius de discapacitat” s’entén ‘qualsevol distinció, exclusió o res-
tricció per motius de discapacitat que tingui el propòsit o l’efecte d’obstaculitzar o deixar 
sense efecte el reconeixement, el gaudi o l’exercici, en igualtat de condicions, de tots els 
drets humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, 
civil o d’un altre tipus’. Inclou totes les formes de discriminació, entre d’altres, la denega-
ció d’ajustos raonables;  

Article 2 
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i Protocol Facultatiu ONU.
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meravellós procés que és la inclusió plena de tots els 
ciutadans i ciutadanes, en igualtat de condicions. I 
això és el que hem d’aprofitar per poder aconseguir 
la nostra fita: la plena inclusió de les persones amb 
discapacitat en tots els àmbits de la seva vida en 
igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

Moltes ciutats, han fet l’esforç per a la supressió de 
barreres físiques però l‘urbanisme, l’arquitectura i 
el disseny de productes i serveis no han assumit el 
concepte d’accessibilitat per a tothom del que parla 
la Convenció de Nacions Unides. Malauradament, 
encara hi ha moltes dificultats a l’hora de viatjar, de 
fer ús dels espais públics i privats o de poder accedir 
a l’educació. En la realització d’aquest informe hem 
descobert que la majoria de centres educatius que 
hem visitat, no respecten la cadena d’accessibili-
tat que permet a qualsevol infant assistir a l’escola. 
Sovint han de recòrrer grans distàncies per arribar al 
centre accessible més proper al seu habitatge. Per 
tant, els nostres joves amb discapacitat no estan sent 
tractats amb igualtat de condicions que la resta.
No és tampoc esperançador si valorem l’àmbit cultu-
ral, certament podem gaudir de l’art i la cultura que 
fan els nostres conciutadans, però molt difícilment 

podrem pujar el nostre art damunt d’un escenari. 
Això significa incomplir l’article 30 de la Convenció 
on es diu que s’han d’adoptar les mesures pertinents 
perquè les persones amb discapacitat puguin des-
envolupar i utilitzar el seu potencial creatiu, artístic 
i intel·lectual, no sols en el seu propi benefici, sinó 
també per a l’enriquiment de la societat.

 Treballar per cobrir tots aquests drets i necessitats 
és cosa de les administracions públiques i de tota la 
ciutadania. Les accions que apunten a crear ciutats 
per a tothom i espais amables ens corresponen a 
tots. D’aquí la importància del projecte Els joves 
davant al discapacitat: consciència social i solida-
ritat. i valorar els seus resultats, per tal de promoure 
conductes respectuoses i entorns més accessibles 
per a les persones amb discapacitat. 

Aquesta iniciativa és un exemple de la nostra volun-
tat de col·laborar, amb un petit gra de sorra, en la 
construcció d’una societat millor. Una societat on les 
persones amb discapacitats siguin tractades i valora-
des únicament per les seves capacitats.

“Els estats han de prendre totes les mesures pertinents perquè cap persona, 
organització o empresa privada discrimini per motius de discapacitat”

Article 4
 Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i Protocol Facultatiu ONU.
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DisCAPACITAT,
Compartim espais comuns
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La discapacitat es percep culturalment i socialment 
com aliena al grup majoritari. Encara avui dia és, per 
a molts, allò que els hi passa a uns altres: una realitat 
externa, llunyana i, sovint, excloent. En el moment 
que la globalitat de la nostra societat accepti que 
tenir una discapacitat és quelcom que li pot passar 
a qualsevol de nosaltres, en qualsevol moment de la 
nostra vida, i que tots, persones amb discapacitat o 
sense, participem d’un únic projecte, la discapacitat 
deixarà de ser entesa com un motiu d’exclusió, hau-
rem assolit una societat inclusiva respectuosa amb la 
diferència.

Des de Consell Comarcal del Bages i l’associació Am-
putats Sant Jordi, creiem que per una millor accep-
tació de la pròpia discapacitat i per aconseguir una 
millor integració social, és necessària la comprensió 
i acceptació de les persones de l’entorn. Tant per 
part dels seus familiars i amics, com per totes aque-
lles persones que formen part de la societat i amb qui es 

comparteixen espais comuns.
Sens dubte, una de les claus per assolir aquesta fita 
passa per la sensibilització  dels més joves, ja que 
ells són el futur i només amb aquesta conscienciació 
podran créixer amb valors com el respecte a la diver-
sitat i la solidaritat. Potser, amb aquests valors faran 
possible l’accessibilitat en totes les seves dimensions 
socials  respectant els drets de les persones que 
viuen amb una discapacitat.

L’any 2007 vàrem crear i desenvolupar els tallers 
vivencials: ELS JOVES DAVANT LA DISCAPACITAT: 
CONSCIÈNCIA SOCIAL I SOLIDARITAT, per generar 
una reflexió a les aules del que significa viure amb 
una discapacitat i les dificultats que comporta 
realitzar les activitats quotidianes en un entorn que 
no és totalment accessible, i per tant, un entorn que 
dificulta la participació en la societat i poder gaudir 
dels seus drets de manera plena.

DisCAPACITAT,
Compartim espais comuns
“Els estats han d’assegurar que les persones amb discapacitat tinguin accés general a 
l’educació superior, la formació professional, l’educació per a adults i l’aprenentatge 
durant tota la vida sense discriminació i en igualtat de condicions amb les altres.”

Article 24.5 
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i Protocol Facultatiu ONU.
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P O S A’ T  A L  M E U  L LO C

Som conscients que l’empatia ajuda a ampliar mires 
i entendre millor a l’altre. Per tal d’aconseguir-ho, a 
la part teòrica del taller sempre intervé una persona 
voluntària que conviu amb la discapacitat, d’aquesta 
manera l’alumnat pot resoldre dubtes que normal-
ment no es manifesten, i es generen reflexions sobre 
les actituds socials al voltant de la discapacitat amb 
l’objectiu d’enderrocar estereotips.   

La part pràctica s’ha pensat per fer que els alumnes 
es posin a la pell d’una persona amb discapacitat. Els 
joves surten al carrer, o experimenten l’accessibilitat 
del centre educatiu, fent  un recorregut amb mate-
rial ortoprotètic i ajudes tècniques (cadira de rodes 
i bastó de mobilitat)  i així poden experimentar en 
primera persona com és el dia a dia de les persones 
amb discapacitat. 

Amb aquesta vivència, es fan conscients de les 
barreres arquitectòniques que encara existeixen i 
també de les barreres que crea l’incivisme. Per això 
pensem que els joves que participen en els nostres 
tallers tenen un paper primordial a l’hora d’involu-
crar a l’entorn i a la ciutadania en general, així com a 
canviar el concepte de discapacitat i la seva visió. 

VA LO R E M  E L S  R E S U LTAT S  O B T I N G U T S

Un cop finalitzada l’activitat, l’alumnat participant 
i el professorat omplen un qüestionari per tal de 
conèixer com s’han assolit els conceptes treballats 
i quin és el seu grau de satisfacció. Amb totes les 
dades obtingudes, l’àrea de sensibilització d’Ampu-
tats Sant Jordi elabora un informe anual. En aquest 
s’exposen els resultats obtinguts durant el curs i es 

valora el grau de consciència que els joves tenen de 
la realitat de les persones amb discapacitat. També 
es mostra quina és l’accessibilitat interior i de l’en-
torn dels centres educatius on s’ha realitzat l’activi-
tat. Aquest informe es lliura, en un acte públic, a les 
administracions públiques corresponents  per tal 
de promoure la participació dels joves fent arribar 
la seva opinió sobre accessibilitat i discapacitat a 
aquestes institucions. 

Q U È  E N S  M O U?

Aquest projecte educatiu ha estat impulsat per tal 
de saber quins són els valors socials i el nivell de sen-
sibilització dels joves vers la discapacitat. Procurant, 
en tots els nivells del sistema educatiu, una actitud 
de respecte, tolerància i convivència dels drets de 
les persones amb discapacitat. Partim per:

• Fomentar actituds receptives respecte als drets 
de les persones amb discapacitat i la presa de 
consciència respecte de les capacitats i aporta-
cions de les persones amb discapacitat.
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• Impulsar percepcions positives i una major 
consciència social vers les persones amb disca-
pacitat.

• Promoure la lluita contra els estereotips, els 
prejudicis i les pràctiques perjudicials respecte a 
les persones amb discapacitat  en tots els àmbits 
de la vida.

Per tant aquest projecte pretén afavorir la inclusió so-
cial de les persones amb discapacitat posant l’accent 
en les CAPACITATS i no en les discapacitats, siguin les 
que siguin.

U N  P R O C É S  C O L· L A B O R AT I U

Dintre d’aquest aprenentatge és absolutament 
necessari comptar amb la participació de persones 
amb discapacitat per fer visible la seva realitat a 
la nostra societat. Any rere any, hem anat sumant 
esforços i col·laboracions. Enguany, és el primer on 
treballem a la comarca del Bages, on el projecte 
compta amb la complicitat i la col·laboració ines-
timable de les tècniques del Punt d’informació de 
Discapacitat del Consell Comarcal del Bages. Tam-
bé amb l’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada a 
través de la Fira Discat, on 260 alumnes del municipi 
van participar en les activitats vinculades a la Fira. 
Aquest projecte de sensibilització tampoc no seria 
possible sense la col·laboració de la Fundació ONCE, 
la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), 
COCEMFE Barcelona i l’empresa MRW, que sempre 
han cregut en el projecte.

E D U C AC I Ó  E N  VA LO R S

“És la societat en el seu conjunt qui ha d’adaptar-se a 
la diversitat dels seus membres introduint les modifi-
cacions ambientals necessàries per a garantir la plena 
participació de les persones amb discapacitat en totes 
les àrees de la vida.”
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Valoracions de professors i alumnes

Valoracions de professors i educadors

Finalitzada l’activitat i amb totes les dades recolli-
des durant el desenvolupament de l’activitat a tots 
els centres educatius, l’àrea de sensibilització d’ASJ 
elabora un informe anual. En aquest s’exposen els 
resultats obtinguts durant el curs i es valora el grau 
de consciència que els joves tenen de la realitat de 
les persones amb discapacitat.
Vivim en una societat canviant que evoluciona i es 
transforma molt ràpidament. I com a entitat ens hem 
d’adaptar aquests canvis. Per això sempre estem 
treballant per millorar i perfeccionar les nostres 
intervencions i projectes. En aquest afany de millo-
ra continua i partint de la valoració dels resultats. 
Aquest any estem treballant per implantar millores 
en el projecte que ens ajudin a assolir, molt millor, 
els nostres objectius i ens permetin interactuar molt 
més amb els nens i el seu entorn més immediat.

Per aconseguir aquests objectius volem fomentar el 
compromís i la corresponsabilitat de tots els agents 

L’AC T I V I TAT  T ’ H A  S E R V I T  I/O  A J U DAT 
D E S  D E L  P U N T  D E  V I S TA  P R O F E S S I O N A L?

Ens interessa que als educadors els resulti útil i interes-
sant la realització d’aquest taller. Doncs ens complau 
veure que el 100%  afirmen que l’activitat ajuda  al fet 
que els joves  comprenguin i es posin a la pell de l’al-
tre d’una manera molt més directe que amb un altre 
tipus d’activitat i que siguin conscients de les limita-
cions que es troben en el seu dia a dia les persones 
amb discapacitat. Comenten que després de l’activitat 
els alumnes són més capaços de comprendre els seus 
companys que viuen amb una discapacitat.

implicats de la comunitat educativa: professors, 
educadors, pares i mares; però també dels agents 
socials i econòmics del territori. I, sobretot, volem 
incidir en la formació de pares i mares per crear una 
xarxa efectiva d’educació en valors entre les AMPAS, 
la comunitat educativa i les entitats del tercer sec-
tor que treballem en l’àmbit de la discapacitat. Així 
mateix, introduir les noves tecnologies ens permetrà 
arribar molt millor i més ràpidament a tots els agents 
implicats en el projecte, ja que ens aproparem a ells 
amb un llenguatge que dominen i coneixen bé: el 
digital.

Per poder desenvolupar un projecte que compleixi 
tot això creiem indispensable que, els mateixos 
professors i educadors, ens donin la seva opinió i 
d’aquesta manera ens ajudin a millorar i enriquir el 
projecte. Qui millor que ells per poder fer aquesta 
tasca d’avaluació d’aquesta activitat d’educació en 
valors?

“Sensibilitza els alumnes respecte de la 
discapacitat. És un taller pràctic, en contacte 
molt directe amb els monitors. L’experiència 
és molt positiva.”

David Sanz. INS Castellet

“Si, perquè ens ha ajudat a tractar temes 
com la sensibilitat i l’empatia, sobretot en 
persones amb mobilitat reduïda . També 
ha estat positiu ja que, hem pogut parlar 
d’exemples reals, sempre més propers a 
l’alumnat.”

Sandra Bassany. SINS Navarcles

100%
SÍ
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R E C O M A N A R I E S  L’AC T I V I TAT ?

Després d’analitzar les dades extretes dels qüestiona-
ris podem afirmar que el 100% recomanarien l’acti-
vitat a altres professionals del sector. Aquesta dada 
és molt important per nosaltres, ja que ens confirma 
que el camí recorregut fins ara és el correcte, encara 
que som conscients que hem de continuar treballant 
per millorar permanentment en la nostra intervenció.

100%
SÍ

PA R T I C I PAC I Ó  D E  L’A LU M N AT

Molt
positiva

Bastant
positiva

Positiva Poc
positiva

Gens 
positiva

0%0%

“La part pràctica de l’activitat és una ma-
nera molt natural i realista de sensibilitzar 
els alumnes en qüestions que, potser mai 
s’havien plantejat però que poden arribar a 
viure en primera persona o bé tenir família 
o amics que s’hi trobin. Els ha ajudat a ser 
conscients de les dificultats amb què es tro-
ben els afectats quant a barreres arquitectò-
niques, així com també adonar-se que es pot 
viure perfectament quan es disposa de bons 
recursos, voluntat, força... Molt positiu tot 
plegat.”

Eva Rosado, Escola Diocesana 

VA LO R AC I Ó  D E  L A  M E T O D O LO G I A

 Els educadors remarquen el bon plantejament de 
la xerrada teòrica encara que manifesten la necessi-
tat d’allargar la  part pràctica per poder deixar més 
temps als alumnes per familiaritzar-se amb el mate-
rial ortoprotèsic que posem a la seva disposició.

33,3%

55,6%

11,1%
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Valoracions de l’alumnat

La valoració dels alumnes ens aporta diversa infor-
mació interessant. D’una banda, mitjançant el qües-
tionari sobre la xerrada teòrica podem saber si els 
nois/es han comprès els conceptes que s’han expli-
cat i si els ha canviat la visió sobre les persones amb 
discapacitat.

D’altra banda, demanem la seva opinió, què els ha 
agradat més i perquè, per tal de realitzar una ava-
luació des del seu punt de vista i poder millorar el 
contingut de cara al curs vinent. Enguany, l’activitat 
s’ha realitzat a 9 centres, arribant a 520  alumnes 
de diversos nivells, des de cinquè de primària fins a 
cicles formatius de grau mitjà.

P E N S E S  Q U E  L E S  P E R S O N E S  A M B  D I S C A -
PAC I TAT  P O D E R  F E R  L E S  M AT E I X E S  C O -
S E S  Q U E  E L S  A LT R E S?

Els alumnes preguntats per la igualtat d’oportunitats 
de les persones amb discapacitat pensen en un alt 
percentatge que no es dóna, però atribueixen les difi-
cultats a l’entorn, no a la capacitat de les persones.

“No, perquè tenen dificultats i els hi hem 
d’adaptar l’entorn”

12 anys,  INS Miquel Bosch

“Aquesta gent viu amb discapacitats i enca-
ra així és més feliç que altra gent que no en 
té.”

15 anys, INS d’Auro.

“Perquè són persones com nosaltres i no 
cal discriminar-les.”

13 anys, INS Llobregat

E L  T E S T I M O N I

9,1%
NO

90,9%
SÍ

M’ha
agradat 

molt

M’ha
agradat 
bastant

M’ha
agradat

M’ha
agradat 

poc

No m’ha
agradat 

gens

32,2%
24,5%

0% 0%

43,4%

El més valorat de l’activitat és l’experiència de moure’s 
pel carrer amb cadira de rodes i el testimoni del volun-
tari de l’associació amb discapacitat.
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L’AC T I V I TAT  A M B  B A S T Ó  D E  M O B I L I TAT

Tampoc no es queda enrere l’activitat de cec, que 
consisteix a fer un tomb pel centre o pels voltants. 
Equipats amb un bastó de mobilitat, un antifaç i 
amb l’ajuda d’un company que els fa de guia, poden 
descobrir les dificultats quotidianes d’aquest col·lec-
tiu. 

9,1%

M’ha
agradat 

molt

M’ha
agradat 
bastant

M’ha
agradat

M’ha
agradat 

poc

No m’ha
agradat 

gens

2,7%

44,8%

29,4%

14%
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D E S P R É S  D E  F E R  L’AC T I V I TAT, H A  C A N -
V I AT  L A  T E VA  M A N E R A  D E  P E N S A R  S O -
B R E  L E S  P E R S O N E S  A M B  D I S C A PAC I TAT ?

Tanmateix el 64,7% dels joves i les joves  expressen 
que la seva visió de les persones amb discapacitat ha 
canviat i 99,3% dels alumnes tornarien a repetir l’acti-
vitat, sense fer grans canvis (el canvi més demanat és 
allargar el temps de la part pràctica).

“Sí perquè ens ha fet reflexionar sobre la 
vida d’un discapacitat, i ens ha fet saber 
que si són discapacitats no vol dir que no 
poden fer el què els hi agrada”

15 anys Escola Diocesana

“Després de fer l’activitat no ha canviat 
la meva manera de pensar, ja que crec 
que les persones amb algun tipus de 
discapacitat poden fer les mateixes coses 
que nosaltres, potser no de la mateixa 
manera ni a la mateixa velocitat, però 
disposen de molts recursos per poder-les 
exercir.”

16 anys, NS d’Auro

“Perquè així he parlat d’un tema que no es 
parla cada dia.”

13 anys, INS Miquel Bosch

“Perquè mai havia vist a una persona 
amb discapacitat com a una persona 
inferior o diferent que jo.”

16 anys, INS d’Auro
“Perquè jo ja pensava que els disca-
pacitats tenien els mateixos drets que 
nosaltres i podien fer les mateixes coses 
fins i tot en poden fer moltes més coses 
que una persona sense discapacitat i 
també em deixa parat la manera a la que 
s’adapten i acomoden a la seva discapa-
citat”

13 anys INS Llobregat

35,7%
NO

64,7%
SÍ
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Amb llibertat de moviment

La mobilitat i la comunicació són essencials per 
aconseguir la satisfacció en els nostres espais educa-
tius, de treball o culturals. Tot espai tancat comporta 
la necessitat d’observar que els elements arquitectò-
nics estiguin lliures d’obstacles per les persones amb 
mobilitat reduïda i per persones amb limitacions 
sensorials.

La insuficient accessibilitat en l’interior dels edificis 
i en els seus accessos pot suposar una de les prin-
cipals causes de discriminació cap a les persones 
amb discapacitat, ja que es veuen privades de poder 
utilitzar els recursos bàsics de la comunitat. Les ano-
menades “barreres arquitectòniques” són tots aquells 
impediments o obstacles físics que limiten l’activi-
tat de les persones amb discapacitat, sigui per una 
deficiència física o per les limitacions de la gent gran, 
i també per persones amb deficiències visual, audi-
tives o intel·lectuals. Aquestes barreres que podem 
localitzar a la via pública són:

• Problemes estructurals, per la falta d’acces-
sibilitat a l’hora de dissenyar la ciutat i els seus 
plans urbanístics.

• Problemes amb el disseny urbà, falta d’acces-
sibilitat en l’execució urbanística de la ciutat.

• Problemes de manteniment, falta de conside-
ració d’accessibilitat en tasques de manteniment 
i gestió de l’espai urbà.

Però no tot és un problema de construcció. En grans 
ciutats la manca de civisme juga en contra de les 
persones amb discapacitat. Cotxes mal aparcats als 
passos de vianants, motos a les voreres, els excre-
ments dels gossos que no es recullen... són obstacles 
per a una persona que no hi veu o per una persona 
que va amb cadira de rodes. Per això és importat que 
els joves que participen en els tallers prenguin cons-
ciència d’aquest problema i actuïn en coneixement.

“A fi que les persones amb discapacitat puguin viure independentment i participar 
plenament en tots els aspectes de la vida, els estats part han d’adoptar mesures perti-
nents per assegurar l’accés de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions 
amb les altres, a l’entorn físic, el transport, la informació i les comunicacions, inclosos els 
sistemes i les tecnologies de la informació i les comunicacions, i a altres serveis i ins-
tal·lacions oberts al públic o d’ús públic, tant en zones urbanes com en rurals. Aquestes 
mesures inclouran la identificació i l’eliminació d’obstacles i barreres d’accés.”

Article 9
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i Protocol Facultatiu ONU.
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P R I N C I P I S  DA LC O

Tal com diu la primera part de la norma UNE 170001, 
els Principis DALCO són “un conjunt de requisits 
relatius a diferents accions i que s’han de complir 
per poder garantir l’accessibilitat global dels entorns, 
productes o serveis i facilitar així l’accessibilitat global 
a l’entorn construït”.
Les accions esmentades són:

• Deambulació: Acció de desplaçar-se d’un lloc a 
un altre de manera horitzontal o vertical salvant 
desnivells.

• Comunicació: Acció d’intercanvi de la infor-
mació necessària pel desenvolupament d’una 
activitat.

• Aprehensió: Acció d’agafar una cosa conside-
rant, implícitament, també tenir a l’abast i poder 
utilitzar objectes.

• Localització: Acció d’esbrinar i determinar el 
lloc o moment precís en el qual està alguna cosa 
o algú o pot succeir quelcom.

C A D E N A  D ’AC C E S S I B I L I TAT

Resulta habitual que en els itineraris per les vies pú-
bliques dels nostres municipis trobem múltiples obs-
tacles que ens obliguen a modificar el nostre reco-
rregut natural per arribar al nostre destí. I en moltes 
ocasions aquests recorreguts qualificats d’“itinerari 
accessible” estan limitats a l’accessibilitat referida als 
usuaris de cadires de rodes.
Per tant un itinerari no serà accessible si hi ha algun 
punt d’aquest que impliqui una barrera o la ruptura 
de l’accessibilitat. Encara que la resta de l’itinerari 
sigui accessible, aquest itinerari en el seu conjunt no 
ho serà, ja que la cadena d’accessibilitat es trenca en 
algun dels seus punts. 

És imprescindible preservar la cadena d’accessibilitat, 
el conjunt d’elements que, en el procés d’interacció 
de l’usuari amb l’entorn, permet la realització de les 
activitats previstes en aquest.
Però a què ens referim quan parlem de barreres a 
l’accessibilitat? Doncs als impediments, les traves o 
els obstacles per a la interacció de les persones amb 
l’entorn  Les barreres a l’accessibilitat poden ésser:

• Barreres arquitectòniques: barreres de caràc-
ter físic que limiten o impedeixen la interacció 
de les persones amb l’entorn.
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• Barreres en la comunicació: barreres que limi-
ten o impedeixen l’expressió i la recepció d’in-
formació o de missatges, sia en la comunicació 
directa, sia en els mitjans de comunicació.

• Barreres d’actitud: actituds que, directament 
o indirectament, per acció o per omissió, genera 
una situació discriminatòria.

Si som capaços de reduir les barreres i fomentar l’ac-
cessibilitat només ens quedarà topar-nos amb una 
eina molt útil a l’hora de pensar en com dissenyar 
una ciutat: el Disseny Universal. Parlem del disseny 
d’entorns, espais, edificis, serveis, mitjans de trans-
port, processos, productes i eines que garanteix que 
sense que hi calguin adaptacions, totes les persones 
el poden fer servir.

C O M  AC C E D I M

Conscients de la manca de coneixement que hi ha 
vers la discapacitat, una de les nostres tasques prin-
cipals va adreçada a sensibilitzar la societat; posant, 
per una banda, especial èmfasi en la importància de 
reduir les barreres arquitectòniques millorant l’ac-
cessibilitat i fomentant el disseny universal. I, per una 
altra banda, poder fer caure aquelles barreres i obsta-
cles d’una actitud incívica derivada de prejudicis i de 
falta de coneixement.

L’accessibilitat s’ha d’entendre, per tant, com una ne-
cessitat en totes les activitats, programes i polítiques 
que es porten a terme, i en tots els serveis que hi ha 
a la disposició dels ciutadans, amb l’objecte de ga-
rantir les mateixes condicions a totes les persones a 
l’hora d’exercir els seus drets i llibertats fonamentals.
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Cadena d’accessibilitat exterior

VORERES
LLIURES

D’OBSTACLES

55,6%

PAVIMENT
ENCAMINADOR

11,1%

PAVIMENT 
ADEQUAT

88,9%

SEMÀFORS
ACCESSIBLES

PAS VIANANTS 
ACCESSIBLES

0%

11,1%
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E L  C E N T R E  E S TÀ  U B I C AT  E N  U N A  
O R O G R A F I A  P L A N A?

El relleu de la comarca del Bages és molt accidentat, 
per aquest motiu és una comarca que ha d’intervenir 
constantment en els seus entorns per tal de poder 
salvar les barreres arquitectòniques que genera la 
seva pròpia orografia.

Hem de tenir en compte que les modificacions que 
s’han de fer als pobles i ciutats de la zona són pro-
ducte d’un treball col·laboratiu entre les diferents 
administracions i sovint s’enderrereixen els projectes 
de millora.

Les dades que presentem en aquest informe es una 
mostra estreta dels voltants dels centres on hem rea-
litzat l’activitat de sensibilització. Ho hem fet plante-
jant la següent pregunta als alumnes: Com ho faríem 
per anar a l’escola si vivim amb mobilitat reduïda? 
Quina problemàtica trobaríem en les activitats de la 
vida diària?

R A M P E S

Encara queda molta feina per fer en relació als passos 
de vianants. Tots els passos analitzats tenen barreres 
per persones amb discapacitat. El problema més gran 
detectat és que només el 11’1 % dels passos tenen 
paviment senyalitzador als dos costats. Només el 12% 
tenen rampes, però el 55’6 % d’aquestes son practi-
cables. el 55’6 % dels passos de vianants dels voltant 
dels centre educatius està lliure d’obstacles, com ara 
pivots.

33,3%
SÍ

66,7%
NO

33,3%
SÍ

66,7%
NO
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VO R E R E S

Quan avaluem l’accessibilitat de les les voreres, tenim 
en compte diferents aspectes: les seves dimensions 
lliure d’obstacles, els clots dels arbres, el bon estat de 
les llambordes, la col·locació dels contenidors d’es-
combraries. Valorem si els passos de vianants tenen 
rampes i si aquestes són funcionals o impracticables i 
si els estàn senyalitzades amb paviment encaminador. 
Comprovem si el paviment és relliscant o està en mal 
estat i si els arbres té els seus clots coberts correcta-
ment.

E N C A M I N A D O R S

Cal remarcar que només el el 12 % dels passos tenen 
semàfors, i cap d’ells tenen senyal acústica, per tan 
cap dels semàfors que vàrem valorar es pot conside-
rar totalment accessibles, element molt important per 
la seguretat de les persones amb discapacitat, sobre-
tot amb discapacitat visual.

M O B I L I A R I  U R B À  I  I N C I V I S M E

Hem observat que en referència al mobiliari urbà i 
concretament als contenidors, la gran majoria de 
contenidors de reciclatge avaluats no estan preparats 
tenint en compte el disseny universal. Els que hem 
trobat encara amb el model antic i no accessible és 
el En relació a la falta de civisme, durant el recorregut 
l’element més rellevant són els vehicles mal aparcats 
i els excrements del gossos. En relació a tots els ítems 
valorats trobem que només l’11’1% de les voreres són 
accessibles.

11,1%
SÍ

11,1%
SÍ

88,9%
NO

88,9%
NO
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Cadena d’accessibilitat interior
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Abans d’entrar

Dins del centre

AC C É S  A L  C E N T R E . P R E S E N TA  D I F I C U L-
TAT S  D ’AC C E S S I B I L I TAT ?

Ens hem trobat que el 77’8 % dels 9 centres que 
tenen problemes d’accessibilitat a l’hora d’entrar al 
centre. Si bé tots tenen timbres, el 22% el tenen situat 
a l’alçada incorrecta (superior a 1,40 cm). El 66’7% 
presenten escales a l’entrada i el 44’6% d’aquestes 
tenen baranes. En el 44 % dels centres trobem portes 
d’accés massa pesades i no es poden obrir de manera 
autònoma si vas en cadira de rodes. Com a dada molt 
engrescadora es que el 100% dels centres tenen un 
itinerari alternatiu accessible.

Parlem ara de l’accessibilitat als centres educatius. 
Enguany hem visitat 9 centres i les dades que us 
presentem estan relacionades amb aquest. Valorem 
si el primer accés als centres educatius és dificultós o 
accessible.

Un cop hem accedit al centre hi ha una sèrie d’ele-
ments que s’han de valorar exhaustivament.
Entre aquests, les portes i els passadissos. 
Els dos elements són prou importants pels desplaça-
ments dels alumnes pel seu centre escolar i els dos 
presenten problemes d’accessibilitat. 

Però hem de valorar positivament que el 100% dels 
passadissos compleix amb els requisits d’amplada i 
tipus de pavimentació. 

Ha d’haver-hi cura en deixar-los lliure d’obstacles. 

Només un 11% dels passadissos tenen obstacles que 
dificulten la mobilitat de les persones amb mobilitat 
reduïda. Sovint les portes no tenen l’amplada ne-
cessària per una cadira de rodes, que ha de ser supe-
rior a 80cm, però en el cas dels centres del Bages el 
89% compleixen aquest requisit. 

El 77’8% de les portes dels 9 centres avaluats tenen 
contrast visual en les portes i només a un centre els 
seus tiradors són impracticables. En un 55’6 % el pes 
adequat i el 89% tenen una amplada correcta i prou 
espai lliure en l’accés.

55,6%
SÍ

44,4%
SÍ
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H I  H A  P R O B L E M E S  D ’AC C E S S I B I L I TAT  A 
L A  R E C E P C I Ó?

Els taulells d’informació i de recepció dels centres 
presenten diverses problemàtiques, per exemple 
l’alçada màxima hauria de ser de 80 cm i només el 
22% ho compleix. Però tampoc són millors les dades 
quan parlem de la presència de vidres als taulells que 
esdevenen barreres en la comunicació. El 55’6% dels 
centres tenen aquests elements separadors.

També cal destacar que, en tots els centres visitats, la 
informació i comunicació interior (panells informatius, 
rètols identificatius, sistema d’alarma…) presenta de-
ficiències: manquen sistemes d’informació en braille, 
sonors i planells amb el contrast i l’alçada adients.

E S C A L E S ,  R A M P E S  I  A S C E N S O R S

El 100% dels centres on hem realitzat l’activitat tenen 
més d’un nivell i en tots els casos es sol·luciona amb 
les escales. En cap cas aquests nivells s’enllacen amb 
rampes.

Igual que succeeix en el cas de l’accés al centre tor-
nem a comprobar que el 100% de les escales i ram-
pes analitzades a l’interior dels centres educatius no 
compleixen amb els criteris d’accessibilitat. Principal-
ment ens trobem amb l’absència de senyalització al 
començament i al final per les persones amb dificul-
tats visuals, i la manca de les baranes i passamans.

Tots els centres tenen ascensor per tal de salvar els 
trams d’escales.

11,1%
SÍ

88,9%
NO

22,2%
SÍ

77,8%
NO

ESPAIS COMUNS
ACCESSIBLES



53

C E N T R E S  Q U E  T E N E N  A S C E N S O R

En el cas dels ascensors valorem tres aspectes per 
decidir si estan creats sota les premisses del disseny 
universal.

Aquestes premisses són l’accessibilitat física on com-
provem l’amplada de les portes i del mateix ascensor, 
i l’alçada de la botonera.
També comprovem que siguin practicables per les 
persones amb dificultats visuals, i en aquest cas valo-
rem si la botonera interior i exterior té les indicacions 
en braille o en relleu i que doni informació acústica.

I per les persones amb dificultats auditives compro-
vem si hi ha elements informatius visuals.

Per tant, podem afirmar que cap centre té ascensor 
totalment accessible.

Espais comuns

En aquest apartat valorem els espais d’ús comú de 
la comunitat estudiantil. Hem valorat quants centres 
són accessibles en els espais d’oci (esbarjo, bibliote-
ca, banys, sala d’actes o menjador). Només 1 dels 9 
centres analitzats no permet la lliure deambulació a la 
totalitat del centre. 

Quan ens referim als banys accessibles, ens trobem 
que sovint es fan servir de magatzem de neteja. 
Valorem que estiguin adaptats amb suports a la paret, 
que no hi hagi mobles sota de la pica o que tinguin el 
timbre d’emergència. El 89% dels centres del Bages, te 
lavabos accessibles o adaptats.

11,1%
SÍ

88,9%
NO

11,1%
SÍ

88,9%
NO

LAVABOS
ADAPTATS
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Conclusions

Aquest any és un any especial i per dos motius. Per una banda enguany és 
el primer any que realitzem el projecte juntament amb el Consell Comarcal 
del Bages dins d’aquest territori. Per l’altre, l’any 2016, se celebren els 10 anys 
de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions 
Unides. Per tant aquest és un any per celebrar i per seguir lluitant per acon-
seguir la nostra fita: la plena inclusió de les persones amb discapacitat en 
igualtat de condicions que la resta de ciutadans.

Des de el Consell Comarcal i Amputats Sant Jordi entenem que el camí 
a seguir és el que ens marca la Convenció de NNUU sobre les persones 
amb discapacitat. Només a través de l’educació en valors i la prevenció es 
contribueix al desenvolupament d’una ciutadania més responsable, activa, 
solidària i defensora dels drets de les persones amb discapacitat. Apropar a 
tots els nois i noies la realitat de les persones amb discapacitat és la millor 
manera d’educar en valors i fomentar actituds basades en el respecte per 
la diferència, ja que aquests joves són la societat de demà. Només així, serà 
possible avançar cap a la plena inclusió social de les persones amb discapa-
citat i eliminar les anomenades “barreres mentals” poc respectuoses amb la 
dignitat de la persona. Prioritzar aquesta sensibilització en l’àmbit educatiu, 
i aquest projecte ho permet, ens ofereix la possibilitat d’arribar, gràcies a 
l’efecte multiplicador de l’escola, de les aules a les famílies i, a poc a poc, a la 
resta de la societat.

Així doncs, aquest document que teniu a les mans representa tota la fei-
na realitzada per l’equip de sensibilització d’aquest projecte durant el curs 
2015-2016. Una feina que hagués sigut impossible sense el suport i la col·la-
boració del Consell Comarcal del Bages.

Els propòsits i objectius que hem remarcat a les primeres pàgines d’aquest 
document, ens han acompanyat durant tot el curs i han fet possible la gene-
ració de nous coneixements a tots els joves que enguany han participat: un 
total de 520 alumnes de 9 centres educatius del Bages.

Per la majoria d’aquests joves la vivència de poder experimentar l’empatia 
envers una persona amb discapacitat ha constituït l’element més fonamen-
tal de l’activitat. Tal com s’ha esmentat també al llarg d’aquest informe, la 
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valoració dels joves és molt positiva. A més, com a professionals de l’àmbit 
social podem afirmar que el valor afegit de poder experimentar i familiarit-
zar-se amb la capacitat de resiliència que té una persona que ha de supe-
rar-se diàriament és molt positiva.

Un altre aspecte que malauradament any hem de posar sobre la taula és 
que el 100% dels centres educatius visitats no compleixen amb els requi-
sits mínims d’accessibilitat. Aquest fet està relacionat amb la convicció que 
tenim des dels inicis: no pot existir una societat inclusiva quan un àmbit 
estratègic com és l’educació i la construcció de cadascú de nosaltres no és 
accessible i, per consegüent, no inclusiva.

Amb totes aquestes dades i els resultats obtinguts amb el treball de camp 
podem afirmar que, tot i haver avançat molt, encara queda molt camí per fer 
i aquest recorregut serà molt més productiu i sensat si es realitza amb l’acció 
conjunta de tots els actors socials.
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