Bones pràctiques
Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom

Dades bàsiques:
Títol de la bona pràctica: Ara tu tens l’oportunitat. Viu les Discapacitats
Ciutat / País: Lleida, Espanya

Nombre d'habitants:187.326
Web de la ciutat: serveispersonals@paeria.cat

Email de la persona de contacte: acereijo@paeria.cat o
discapacitats@paeria.cat
Més informació: URL text original, departament, etc.

Data d'actualització: 12/07/2007
Benefit for city population

(2-3 lines)

Sensibilitzar la població més jove sobre les peculiaritats de les vivències
de les persones amb qualsevol tipus de discapacitats.

Descripció de la bona pràctica

(resum, màxim 1 full).

La Regidoria de Serveis Personals, de l’Ajuntament de Lleida, va
preparar una activitat que té per nom “ Ara tu tens l’oportunitat”.
Aquesta activitat, va sorgir com una de les propostes del “Pla local
d’acció per afavorir la inclusió i participació de les persones amb
discapacitats”, amb l’objectiu de Sensibilitzar la població més jove

sobre les peculiaritats de les vivències de les persones amb qualsevol
tipus de discapacitats.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es realitzen dues accions:
Una gimcana, on es van fer diverses activitats, relacionades amb
el món dels discapacitats, un circuit en cadira de rodes,
l’aprenentatge del llenguatge de signes, jocs de taula per a cecs,
goorball...., amb la col·laboració de entitats, ( Aspid( Associació de
paraplègics i Discapacitats físics de Lleida), ONCE i La llar del
sord).
I una obra de titelles, “Companys de Barri”, que narra l’historia
d’un nens i nenes, algun amb discapacitat, i on ens donar a
conèixer la realitat i les necessitats de diversos col·lectius.
Aquesta es

va representar el dia 19 de desembre, al Teatre

l’Escorxador.
L’activitat es va iniciar que el 4 de desembre, a l’escola Terres de
Ponent, com a commemoració del dia internacional de les persones
amb discapacitat (que se celebra el 3 de desembre).
I va finalitzar el 31 de maig, passant per 9 centres educatius d ela ciutat,
amb un total de 800 alumnes, en edats compreses dels 9 als 12 anys.

Qui pot accedir?
Aquesta activitat, s’ofereix a tots els centres d’educació primària
de la ciutat i s’anirà fent al llarg del curs escolar.

Exemple de bona pràctica segons el nou guió
Manual de bastides. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Barcelona (Espanya)
Nombre d'habitants: 1.593.075
Web de la ciutat: www.bcn.cat
Contacte: rborda@bcn.cat
Més informació: www.bcn.es/urbanisme/bastides
Data d'actualització: 18/7/2006
Benefici per a la població de la ciutat
Es difon i facilita l’acompliment del Codi d’Accessibilitat i les Ordenances Municipals
perquè les bastides no suposin una barrera arquitectònica. Per tant, és una
iniciativa de millora de l’accessibilitat i de la qualitat de l’ús de les vies i espais
públics de la ciutat.
Descripció de la bona pràctica (màxim resum 1 fulll)
El Manual estableix els requisits que han de complir les bastides per adequar-se a
les prescripcions del Codi d’Accessibilitat i les Ordenances Municipals; és a dir,
conté les normes d’obligat compliment pel que fa al muntatge i desmuntatge de les
bastides. En el Manual també s’estableixen les sancions per les infraccions
referents a l’incompliment sistemàtic de les normes que afecten a les persones que
tenen dificultats de mobilitat i discapacitat visual.
Amb l’edició del Manual de Bastides es pretén conscienciar els professionals
tècnics que fan habitualment projectes relacionats amb la rehabilitació de les
façanes que han d’acomplir les prescripcions legals establertes i que, en cas de no
acomplir-les, es procedirà a la sanció. D’aquesta manera, s’intenten trencar les
barreres arquitectòniques de la ciutat provocades per les bastides.
Els factors d’èxit del Manual de Bastides són:


La participació activa dels professionals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona en l’edició del
Manual.



Els plans de comunicació interna dels respectius Col·legis, que permetran fer
arribar el Manual de Bastides a tots els col·legiats.



L’accés al Manual de Bastides a través d’Internet.



Les reunions amb les empreses de sector de muntatge de bastides.



L’establiment de noves sancions per l’incompliment de les normes sobre
accessibilitat.



L’execució de les sancions.

