
activitats 
col·lectives

prou  
barreres!

prou 
barreres!  
una oportunitat  
per millorar  
l’accessibilitat  
al barri 

presentació
A través d’aquesta proposta analit-
zarem el barri des del punt de vista 
de l’accessibilitat. El carrer, els parcs, 
les places, conformen l’espai públic al 
qual tothom hi hauria de tenir accés 
sense trobar-se entrebancs per des-
plaçar-se. Quan això no passa, hi ha 
persones i grups que es veuen privats 
de l’oportunitat de relacionar-se, de 
gaudir-ne, de ser persones autònomes 
i de conviure-hi com qualsevol ciutadà 
i ciutadana. 

Posarem en marxa una campanya per 
identificar les barreres arquitectòni-
ques que hi ha al barri i farem arribar la 
diagnosi al departament responsable de 
l’ajuntament, per tal que es comprometi 
a aportar solucions de millora. 

objectius educatius
1 Analitzar les barreres arquitectòni-
ques que hi ha al nostre barri i prendre 
consciència de les dificultats que repre-
senten per a les persones amb mobilitat 
reduïda. 
2 Adonar-se’n que tots i totes, al llarg de 
la nostra vida, ens podem veure afectats 
pels problemes que comporta la manca 
d’accessibilitat. 
3 Implicar tot l’esplai en un projecte  
comú, valorar positivament les relacions i 
la comunicació intergeneracional i apren-
dre tothom de tothom. 
4 Ser creatius i agents actius de trans-
formació social. Comprometre’s a dur a 
terme projectes i accions que millorin les 
condicions de vida dels altres.

motivació
Pensem en un moment clau per infor-
mar les famílies i els infants i joves sobre 
la campanya. Traslladem el propòsit 
d’aquest projecte i engresquem-los a 
participar-hi. 

•	 Aprofitem	les	reunions	d’inici	de	curs	
per explicar a les famílies el sentit dels 
projectes	col•lectius	i	proposem-los	la	
campanya Prou Barreres!
•	 Recolzem	l’explicació	amb	una	carta	
o un díptic on els expliquem amb més 
detall en què consistirà el projecte i de 
quina manera podran participar-hi. 

•	 Amb	els	infants	i	joves	pensem	en	ac-
tivitats de sensibilització i empatia per 
conscienciar-los envers la problemàti-
ca de les barreres arquitectòniques. 
•	 Aprofitem	els	personatges	que	apa-
reixen a les activitats de petits i mitjans 
per introduir el projecte.

L’esplai Comkedem, entitat membre 
de la Federació Catalana de l’Esplai, 
s’ha	ofert	a	col•laborar	en	aquest	pro-
jecte, aportant el seu testimoniatge i 
experiència. 

L’objectiu d’aquesta entitat és la par-
ticipació en igualtat de tots aquells 
infants i joves que, com a conseqüència 
de la seva discapacitat, no poden uti-
litzar els canals de lleure i de l’esport 
estàndards en no tenir-se en compte 
les seves necessitats específiques. 

Si teniu interès en endegar la 
campanya Prou Barreres 
amb l’esplai Comkedem, 
a través d’un projecte 
d’intercanvi i d’amis-
tat amb els nois i 
noies amb els quals 
treballen, poseu-vos en 
contacte amb:  
comkedem@telefonica.net

activitat
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activitats
Etapes de la Campanya Prou 
Barreres!

A continuació es descriuen les fases que 
contemplaria aquest projecte i es facili-
ten pistes per a la seva realització.  

1. Planificació  i organització  
del projecte

•	Fixeu un calendari d’inici i de tanca-
ment del projecte. Una possibilitat és 
que la campanya s’endegui en el marc 
de la celebració d’una data significati-
va. Per exemple: el 20 de novembre, dia 
dels Drets de l’Infant, el 3 de desembre, 
dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat...

•	Concreteu de quina manera par-
ticiparan els infants, joves, famílies 
i equip. Determinar si organitzarem 
grups de treball intergeneracionals, o 
bé	 cada	 col•lectiu	 assumirà	 una	 part	
del procés d’anàlisi de l’accessibilitat. 

•	 Programeu les activitats que dureu a 
terme. Penseu en activitats de sensibi-
lització, en activitats de coneixements 
bàsics, en activitats d’anàlisi de l’acces-
sibilitat del barri, la valoració, etc. 

Veiem alguns exemples d’activitats: 

•	Sensibilització i empatia: 
- Pensar en un itinerari concret del barri 
(per exemple, de casa a l’esplai), i pensar 
en quins obstacles ens podem trobar. 
Imaginar-nos que tenim algun tipus de 
dificultat física, imaginar-nos que som 
gent gran, que duem un carret de la com-
pra, un cotxet amb un bebè...
- recórrer el barri en cadires de rodes.
- recórrer el barri amb els ulls embe-
nats. 
- recórrer el barri amb un carret de la 
compra, amb un cotxet de bebès de  jo-
guina, etc. 

•	Coneixements: 
- Concepte de barreres arquitectòni-
ques.
- Concepte d’accessibilitat.
- Concepte de discapacitat.
- Concepte d’incivisme: hi ha barre-
res que impedeixen l’accessibilitat 
que no són de tipus arquitectònic. Per 
exemple: un cotxe mal aparcat, els 
excrements dels gossos, les terrasses 
dels bars, etc. 

•	Analitzar l’accessibilitat: les activi-
tats relacionades amb aquest aspecte 
serviran per fer la diagnosi. Us facilitem 
una fitxa amb indicadors per identificar 
el tipus de barreres que hi ha al barri. 

2. Execució del projecte

•	Recollim les dades. El moment àl-
gid de la campanya serà quan tothom 
participi de l’anàlisi de l’accessibilitat al 
barri i reculli les dades que ens serviran 
per fer la diagnosi. Pensem si ho farem 
en un dia concret, on tothom, petits 
i grans, barrejats en grups, recorrin 
diversos itineraris per identificar les 
barreres. 

•	Sistematitzem les dades. Decidim 
de quina manera farem el buidat de 
les dades que haurem recollit a través 
de la fitxa, com presentarem les con-
clusions, el format de l’informe i qui 
s’encarregarà d’aquest treball. 

•	 Registrem i difonguem el projecte. 
Fem fotografies i convertim el projecte 
en notícia a través de tots els mitjans que 
estiguin al nostres abast: la web de l’es-
plai, publicacions locals, cartells, etc. 

•	Organitzem una trobada amb l’ajun-
tament. Aquest projecte persegueix 
un doble objectiu, prendre conscièn-
cia de les necessitats i aconseguir que 
alguna cosa canviï. Per tal que això suc-
ceeixi necessitem que el departament 
responsable d’urbanisme del nostre 
ajuntament estigui al corrent del treball 
que haurem realitzat i el comprome-
tem a dur a terme un pla de millora de 
l’accessibilitat. 

Poseu-vos en contacte amb la regidoria 
del vostre barri i expliqueu-li la campa-
nya, ben segur que us donaran suport. 



3. Valoració del projecte

•	Avaluem els resultats i repassem les 
“lliçons apreses”. Hem assolit els ob-
jectius que ens havíem proposat? Com 
ha estat la relació entre els diferents 
grups? Què hem après de tota aques-
ta experiència? Quines coses noves 
hem après? Quines altres accions ens 
podríem plantejar al voltant d’aquesta 
campanya? 

•	Organitzem un tancament festiu. 
Caldrà decidir si la presentació més 
formal de la diagnosi serà també el 
moment de tancament del projecte. 
De fer-ho així, pensem en organitzar un 
acte festiu que serveixi per difondre els 
resultats externament i  per celebrar 
l’experiència	de	treball	col•lectiu.	

fitxa d’anàlisis de 
l’accessibilitat
La fitxa conté 8 indicadors d’observació 
per detectar el grau de barreres arqui-
tectòniques i les conductes incíviques 
que també poden afectar la mobilitat 
segura de les persones. 

1. Les voreres del carrer tenen una 
amplada de 90 cm com a mínim. Se-
gons la normativa vigent1, l’amplada 
transitable de la vorera ha de ser com a 
mínim de 90 cm lliures d’obstacles. 

2. El paviment de les voreres està en 
bon estat i no és lliscant. És necessari 
que el paviment sigui dur i que no llis-
qui. A vegades, però, el paviment pot 
estar trencat i pot haver-hi líquids (olis, 
per exemple) que el facin perillosament 
relliscós. 

3. Els passos dels vianants tenen 
rampes d’accés adequades. Tot i que 
la normativa marca una determinada 
pendent, només ens fixarem si hi són 
o no. Aquestes rampes ajuden a les 
persones que necessiten moure’s en 
cadira de rodes, però també faciliten 
la mobilitat a tothom que tingui alguna 
dificultat a les cames, a les persones 
que porten un carret, etc. 

4. A l’entrada dels passos de vianants 
el relleu i el color del paviment és di-
ferent a la resta. Aquesta adaptació 
està pensada per a les persones amb 
discapacitat visual que caminen amb 
l’ajut del bastó blanc. A l’apropar-se a 
un pas de vianants, aquestes persones 
detecten amb el seu bastó el canvi de 
textura i poden orientar-se millor per 
creuar el carrer. 

5. Els semàfors dels vianants estan 
adaptats a les necessitats de les 
persones amb discapacitat visual.

Actualment	s’instal•len	mòduls	sonors	
en la part superior del semàfor de vi-
anants. Aquest sistema permet a la 
persona amb discapacitat visual pro-
veïda d’un comandament a distància 
que pugui accionar el mòdul i aquest 
emeti un soroll que el guiï a creuar el 
pas quan estigui verd. Aquest sistema 
ha substituït l’anterior, aquell en què 
quan el semàfor de vianants es posava 
en verd emetia un soroll. Això era molt 
molest per la nit, ja que aquest soroll 
estava connectat sempre que el semà-
for es posava en verd. 

6. El mobiliari urbà no obstaculitza la 
mobilitat de les persones. A vegades 
hi ha papereres o altre tipus de mobili-
ari	que	s’han	col•locat	en	voreres	molt	 
estretes, obstaculitzant el pas. 

1 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres ar-
quitectòniques. - Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació 
del Codi d’accessibilitat.
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7. Els vehicles estan ben aparcats i 
no obstaculitzen la mobilitat de les 
persones. Aquest indicador i el següent 
pretenen fer-nos reflexionar sobre les 
conseqüències dels comportaments 
incívics en relació a la problemàtica de 
l’accessibilitat. Un cotxe que s’ha apar-
cat damunt la vorera, en l’espai destinat 
als vianants, en doble fila, etc, a més de 
ser un acte incívic pot causar molt de 
mal a una persona d’edat avançada que 
es veu obligada a caminar pel carrer. 

8. A les voreres no hi ha excrements 
de gossos. Planteja la mateixa qüestió 
que abans. Els excrements dels gossos, 
els xiclets que no s’han llançat a les 
papereres denoten poc civisme i són 
alhora, un perill per a tothom, ja que 
poden provocar caigudes i relliscades. 

El funcionament de la fitxa és molt 
senzill. Hi ha un apartat per escriure 
l’itinerari que analitzarem. Un o dos car-
rers seran suficients, depèn del temps 
que puguem dedicar-li i del territori que 
vulguem abastar. 

Els indicadors es valoraran a través 
dels tres colors del semàfor: el verd, el 
groc i el vermell. El verd simbolitzarà 
que l’indicador que hem analitzat està 
correcte. El groc, que hi ha trams on 
caldria millorar-lo. Quan la valoració 
de l’indicador sigui vermella, voldrà dir 
que aquell aspecte no està resolt en tot 
l’itinerari. 

Posem un exemple: 
Pot passar que totes les voreres del 
carrer que analitzem tinguin l’amplada 
correcta (ho marquem en verd), pe-
rò que, en canvi, hi hagi molts cotxes 
aparcats damunt les voreres (ho mar-
quem en vermell) i que només el 50% 
dels semàfors dels passos de vianants 
estiguin adaptats (ho marquem en 
groc). 

A la fitxa també trobareu un espai 
per a les observacions i comentaris. 
En aquest apartat és interessant que 
anoteu els “punts negres” de l’itinera-
ri, descrivint el lloc exacte on es troba. 
Més endavant podeu fer un llistat ge-
neral dels punts negres i annexar-ho a 
l’informe final. 



CAMPANYA PROU BARRERES!

Itinerari: Verd Groc Vermell

1. Les voreres del carrer tenen una amplada de 90 cm com a mínim.

2. El paviment de les voreres està en bon estat i no és lliscant. 

3. Els passos dels vianants tenen rampes d’accés adequades.

4. A l’entrada dels passos de vianants el relleu i el color del paviment és 
diferent a la resta.

5. Els semàfors dels vianants estan adaptats a les necessitats de les 
persones amb discapacitat visual.

6. El mobiliari urbà no obstaculitza la mobilitat de les persones.

7. Els vehicles estan ben aparcats i no obstaculitzen la mobilitat de les 
persones.

8. A les voreres no hi ha excrements de gossos.

Resultat final

Observacions i comentaris 
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posar atenció als 
aspectes següents
•	 Aquest	projecte	promou	les	relacions	
intergeneracionals, la valoració de l’al-
tre i el respecte mutu. Petits i grans en 
una relació d’igual a igual. Des d’aques-
ta perspectiva és una oportunitat única 
per descobrir noves amistats i canviar 
la mirada. 

•	 El	dia	a	dia	del	projecte	proporcionarà	
molts aprenentatges, per això és impor-
tant que incloguem espais de reflexió, 
per interioritzar-los i valorar-los. 

•	 Una	campanya	d’aquestes	caracterís-
tiques implica esperit de mobilització 
social, un compromís per fer seguiment 
dels acords que es prenguin i, si és ne-
cessari, estar disposat a  “perseguir” les 
autoritats perquè assumeixin la seva 
responsabilitat en la millora de l’acces-
sibilitat del barri. 

•	 Tingueu	en	compte	que	els	grups	de	
joves poden tenir un paper important 
en la fase d’elaboració de l’informe 
i les famílies poden fer xarxa amb al-
tres entitats del barri per animar-les a 
participar. L’associació de veïns i veïnes 
pot	interessar-se	i	molt	per	col•laborar	
en un projecte com aquest. Aprofitem 
l’ocasió!


