NOTA DE PREMSA
5 de març de 2019

Gavà posa en marxa un Pla integral per a les Persones
amb Discapacitat
• Defineix 10 àmbits d’acció i actuacions per als propers 5 anys, per
seguir avançant cap a una ciutat inclusiva
• Es completarà l’accessibilitat de la via pública amb una inversió de
200.00 euros per ampliació i adaptació de voreres.

Gavà ha presentat el Pla Integral per a les Persones amb Discapacitat, que marca les
línies d’actuació dels propers 5 anys per tal de continuar avançant cap a una inclusió
efectiva de la població amb discapacitat del municipi. L’objectiu és dissenyar una ciutat
molt més amable i facilitar a les persones amb discapacitat poder viure de manera el
més autònoma possible.
El Pla és fruit d’un treball previ on s’ha elaborat una diagnosi del territori fent una
anàlisi dels recursos existents adreçats a aquest col·lectiu a partir d’entrevistes
individuals a persones amb discapacitat, personal de l’Ajuntament i entitats.
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha explicat que “el treball previ realitzat s’ha
fet des de diferents àmbits donat que es tracta d’un pla transversal que aglutina
accions en educació, ocupació, mobilitat, accés a l’habitatge i accessibilitat a la
nostra ciutat”. El procés, que ha comportat conèixer la realitat i serveis existents vers
aquest col.lectiu, s’ha plasmat en tot un seguit de propostes per fer de Gavà “una ciutat
més inclusiva. Hem de garantir la igualtat d’oportunitats, la igualtat de drets i
aconseguir que les persones amb algun tipis de discapacitat siguin persones de ple
dret i poder viure de forma autònoma” ha afirmat Sánchez.

El pla s’estructura en 10 eixos amb diferents accions cadascun d’ells. Algunes de les
actuacions ja s’estan duent a terme i altres s’implementaran a curt, mig i llarg termini.
Es tracta d’un pla viu, obert a modificacions i incorporant aquelles actuacions que
puguin sorgir en el decurs del seu desenvolupament. Raquel Sánchez ha manifestat que
“és un pla molt ambiciós però tenim una bona base com és el treball fet des del
món educatiu, amb les AMPA’s, els casals i les entitats del municipi. Així mateix,
comptem amb una bona predisposició del teixit social i comercial que cal aprofitar
per aconseguir els objectius marcats en el Pla”.
La presentació del Pla va comptar amb la intervenció de quatre persones implicades en
el procés d’el.laboració. En concret: Jordi Sotoca, ciutadà amb discapacitat física que va
explicar les diferents accions en matèria d’accessibilitat i la importància de poder tenir
una ciutat adaptada per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat; Sara Solé,
representant de FAPAC al Baix Llobregat i de l’AMPA, Salvador Lluch que va parlar
de les accions en matèria educativa i el suport a les activitats no lectives; Pedro Manuel
Covillo, president d’Adisga que va parlar de la vessant lúdica i d’oci i la importància
d’incloure la inclusió en totes les activitats que s’organitzin a la ciutat. Finalment, Laura
Barrufet, directora de Caviga va parlar de la vessant d’ocupació explicant que les
persones amb discapacitat són tant productives com qualsevol altre, únicament cal
trobar una feina adaptada a les seves característiques.
L’acte va finalitzar amb la visita a l’exposició instal.lada a la sala d’exposicions de la
Biblioteca Josep Soler i Vidal. Una mostra que recull les diferents accions a treballar en
els propers anys i que itinerarà per diferents equipaments per tal que arribi a tota la
ciutadania.
Accions del Pla:
1. Informació i acompanyament. Iniciatives encaminades a ajudar les famílies i
informar de les diferents prestacions i ajudes existents. En aquest sentit:
-

Elaboració d’una guia que detalli els recursos existents a disposició de les
persones amb discapacitat

-

Creació d’un servei d’informació integral a l’Ajuntament

-

Formació i acompanyament a les famílies i donar-los d’eines per poder
gestionar el seu cas.

-

Formació adreçada als professionals de l’Ajuntament en l’àmbit de la
discapacitat, i foment de la sensibilització d’altres serveis públics.

2. Accessibilitat i transport: accions encaminades a facilitar el dia a dia a les
persones amb discapacitat. Es tracta d’iniciatives relacionades amb el transport i
la mobilitat. En concret:
-

Agilitzar la tramitació de transport adaptat

-

Incrementar la dotació de transport adaptat a la comarca

-

Articular noves formes de transport alternatiu per l’accés a la formació i el
treball

-

Mantenir la interlocució amb agents de l’àmbit del transport per la millora de
l’accessibilitat

-

Incentius als comerços i serveis perquè facin més accessible els seus
establiments

-

Suport per l’arranjament d’habitatge

-

Avançar en l’adaptació dels equipaments culturals i esportius

-

Adaptació de l’actual pla d’accessibilitat

3. Educació/etapa d’escolarització obligatòria: iniciatives adreçades a potenciar
l’accés dels infants i joves a les diferents activitats que es realitzen al municipi.
Entre les propostes que recull el Pla hi ha:
-

Organització d’activitats extraescolars en termes d’inclusió

-

Reforçar els recursos de suport a les hores no lectives a les escoles i
formació del personal de suport

-

Suport a escoles i associacions de famílies

-

Intercanvi i foment de la transferència de bones pràctiques entre
professionals i centres educatius

4. Formació

professionalitzadora/etapa

d’escolarització

post-obligatòria:

implementació d’accions amb l’objectiu que els joves puguin seguir els seus
estudis un cop finalitzats els estudis obligatoris. Algunes accions ja s’estan
executant com ara l’Itinerari Formatiu Específic a l’Institut El Calamot.

En els propers anys es desenvoluparan:
-

Potenciar els Programes de Formació i Inserció generals com a opció per a
persones amb determinades discapacitats intel·lectuals

-

Promoure una xarxa de coordinació i intercanvi entre tots els municipis i
agents de la formació professional adaptada

5. Treball: actuacions encaminades a que les persones amb discapacitat puguin
accedir al món laboral, fent especial incidència en la franja de discapacitat
intermitja. En aquest sentit el pla planteja:
-

Creació d’un dispositiu integral de suport a l’ocupació per persones amb
discapacitat

-

Programa d’incentius o de creació de condicions afavoridores pel
desenvolupament d’iniciatives empresarials

-

Connectar el dispositiu Treball amb Suport (TAS) amb els programes
d’ocupació i inserció laboral

-

Reforçar la col.laboració amb CAVIGA i els agents del territori en la
interlocució amb la Generalitat per canviar la normativa i condicions del
Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

-

Clàusules socials en la contractació externa i les compres de l’Ajuntament

6. Habitatge i serveis residencials: posar en marxa propostes encaminades a
destinar habitatge per a persones amb discapacitat:
-

Ajudes per dur a terme les obres necessàries d’adaptació de la vivenda
(arranjament de banys, cuines i zones de pas) per incrementar l’autonomia i
la qualitat de vida.

-

Impulsar una Plataforma entre municipis i entitats per demanar a

la

Generalitat recursos en matèria residencial per a persones amb discapacitat
intel·lectual.
-

Treballar amb el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona per tal que la
comarca compti amb un programa Respir. Es tracta d’un servei que ofereix
l’ens provincial i que té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les
famílies cuidadores de persones amb un determinat grau de dependència,
proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades
situacions familiars imprevistes.

-

Difusió d’experiències en l’àmbit de l’habitatge amb suport.

7. Lleure, cultura i esport: en aquest àmbit es planteja potenciar les diferents
accions que ja s’estan portant a terme a l’actualitat com ara:
-

Tallers formatius i assessorament als esplais sobre la planificació centrada en
la persona

-

Incloure en el cicle “L’hora del conte” de les Biblioteques contes que
treballin la inclusió de persones amb discapacitat

-

Fomentar la diversificació de l’oferta de lleure per a persones amb
discapacitat intel·lectual a la comarca

-

Planificació inclusiva als esdeveniments i espais culturals, artístics i d’oci

-

Facilitar l’impuls del bàsquet inclusiu en el marc del Club Bàsquet Gavà

-

Difusió de les activitats i recursos de lleure per a persones amb discapacitat

-

Promoure que els joves amb discapacitat també gaudeixin de La Casa Gran i
les seves activitats

8. Participació i comunicació: accions encaminades a millorar la informació i la
comunicació vers les persones amb discapacitat per tal de potenciar la seva
participació. Així es recull seguir treballant en els següents aspectes:
-

Reforçar la participació de les persones amb discapacitat per tal que puguin
expressar les seves necessitats

-

Formació als professionals municipals sobre com fomentar la participació de
persones amb discapacitat intel·lectual

-

Ampliar la comunicació de l’Ajuntament cap a altres municipis amb els
quals hi ha recursos mancomunats

9. Sensibilització: el Pla recull la realització d’iniciatives de sensibilització per
donar visibilitat a les persones amb discapacitat i els objectius del projecte. En
concret:
-

Projecte de sensibilització a les escoles de primària a través de la maleta
pedagògica de la inclusió on a través de diferents materials didàctics es
pretén posar de manifest les altres capacitats que tenen moltes persones i es
defensa que han de poder viure d’una forma totalment integrada amb el
conjunt de la societat.

-

Projecte compartit entre CAVIGA i els alumnes d’ESO

-

Reforçar la presència als mitjans locals i als canals de comunicació de
persones amb discapacitat i les notícies relaciones amb la inclusió

-

Consolidar les Jornades d’inclusió i reforçar el seu enfoc transversal

10. Salut: en matèria sanitària es vol fomentar la formació entre els seus
professionals així com accions de prevenció de la salut.
-

Difusió de la targeta Cuida’m que permet la identificació de les persones que
necessiten una atenció diferenciada

-

Foment de l’activitat física quotidiana i l’alimentació saludable com a
mesura de prevenció en salut, per part de les persones amb discapacitat

-

Incorporació de la casuística de les dones amb discapacitat en els protocols
d’actuació en casos de violència masclista

Voreres adaptades i accessibles
Coincidint amb el Pla, l’Ajuntament de Gavà posa en marxa un pla específic per
completar l’accessibilitat de l’espai públic, amb els treballs d’adequació dels passos de
vianants i adaptació de voreres.
Dels 1.671 passos existents, 1.357 ja estan adaptats. Al 2019, i sota una inversió de
200.000€, s’actuarà en 112 passos distribuïts per diferents carrers del municipi. A
aquesta xifra cal afegir 20 passos que quedaran accessibles en projectes que s'estan
redactant actualment.
A més, es preveu la plena accessibilitat en actuacions de reforma de carrer que es
portaran a terme a curt i mig termini; concretament:
-

Carretera Santa Creu de Calafell on la Diputació de Barcelona està redactant
un projecte de millora de la C-245.

-

Carrer Rectoria on en breu s’iniciarà les obres que inclouen aquesta
adaptació

-

Carrer Rius i Taulet, projecte que està redactant l’Ajuntament i que
contempla l’adequació de les cruïlles

-

Carrer Santa Teresa que serà remodelat en un futur projecte

-

Plaça de la Concòrdia i carrer adjacents que seran objecte d’un futur projecte
de rehabilitació.

Amb aquest conjunt d’accions, la pràctica totalitat dels guals de les cruïlles s’hauran
adaptat a la normativa vigent sobre accessibilitat en tots aquells punts on és possible.

Una altra de les accions previstes és la incorporació de franges de paviment tàctil de
botons i direccional per tal d’advertir de perill o indicar la direcció a seguir a les
persones invidents.
D’altra banda, s’estan adequant els escocells dels arbres per tal que les persones amb
discapacitats motòriques no tinguin cap impediment quan passen per zones on hi ha
aquest tipus de clots.
El Pla integral per a les persones amb discapacitat també contempla una revisió de
l’actual Pla d’Accessibilitat per adaptar-lo a les noves necessitats. En concret,
incorporar les adaptacions pendents per a persones amb dificultats motòriques i
sensorials, revisar que les actuacions ja executades siguin correctes i incorporar aquells
elements necessaris per facilitar la comprensió a les persones amb discapacitats
intel·lectuals com ara l’ús de pictogrames.
Aquest Pla inclou també la previsió de fer accessibles equipaments que encara no ho
són, com ara les escoles Joan Salamero, l’Eramprunyà i Jacme March, i augmentar la
dotació de parcs infantils adaptats amb els projectes dels parcs del passeig Maragall, del
Mil.lenni, de l’avinguda Eramprunyà, i del carrer Sant Martí.

Obres executades
1.Adaptació cantonades: Carrer Mas Sellarés i passatge Transversal
2. Accés parada BUS carretera Santa Creu de Calafell
3. Parc StreetWorkout al Parc del Calamot
4. Centre de serveis a l'ocupació Rosa Luxemburg
5. Parc infantil a la plaça cal Margarit i noves escales al carrer de Can Pardal. Barri Mas
Bruguers
6. Arranjament carrer Riu Anoia. Barri Can Tries
7. Reordenació Parc Sant Jordi i Instal·lació jocs adaptats
8. Millora accessibilitat escola Maria Felip. Ascensor

9. Millora carrer de l'Àngel
10. Parc infantil a Can Tries
11. Millora Parc Torre Lluch
12. Nou mercat municipal Mercagavà
13. Millora a l'Avinguda de Bertran i Güell
Obres en execució:
14. Millora carrer Rectoria
15. Reforma edifici Unió Cooperadors
16. Reordenació carrers Llançà, Arenys i Palafrugell. Barri Gavà Mar
17. Millora accessibilitat escola Marià Felip. Serveis higiènics, rampes i baranes
Projectes aprovats. Obra pendent d’inici
18. Projecte Accessibilitat al Nucli Urbà
Projectes en redacció
19. Projecte Urbanització carrer Rius i Taulet
20. Projecte vial cívic C-245
21. Projecte parc inclusiu al passeig Maragall
22. Projecte parc inclusiu al parc del Mil·lenni
23. Projecte parc infantil a l'avinguda Eramprunyà
24. Projecte parc infantil al carrer Sant Martí
25. Projecte de rampa a l'avinguda Eramprunyà
26. Projecte de jocs per a la gent gran a la Plaça de la Concòrdia
27. Projecte de jocs per a la gent gran al parc del Calamot

Procés d’elaboració del Pla integral
El Pla d’acció de la població de persones amb discapacitat de Gavà és fruit d’un treball
previ de diagnosi en el marc d’un acord de col·laboració amb la Diputació de
Barcelona.
Aquest procés ha consistit en:
-

Elaboració d’una radiografia estadística del segment de població amb
discapacitat a Gavà.

-

Anàlisi dels recursos i serveis que la població amb discapacitat té al seu
abast en el territori.

-

Entrevistes a persones amb discapacitat, entitats i personal de l’Ajuntament.
Cadascú d’ells han aportat la seva visió de com veuen la ciutat en matèria
d’inclusió.

-

Organització d’una sessió participativa amb ajuntament i agents del
municipi.

-

Reunions de treball amb els responsables del procés

Com a pas previ a l’elaboració d’aquest nou Pla, l’any 2017 es va realitzar una Diagnosi
de necessitats i recursos i es van posar les bases del Pla integral amb la participació
d’agents i entitats del municipi.
Caracterització de la població amb discapacitat a Gavà
Segons dades de 2016, a Gavà hi ha 3.205 persones amb algun tipus de discapacitat.
Una xifra que representa el 6,9% de la població. Per sexes, 1.643 són homes i 1.638
persones són dones. Per edats, la franja d’entre 45 i 64 representa la de major
percentatge:

Per tipologia de discapacitat, a Gavà el 58,9% són persones amb alguna discapacitat
física, l'11,1 % amb una discapacitat sensorial, el 8,6% amb discapacitat intel·lectual i el
18,7% són persones amb una discapacitat lligada a problemes de salut mental.
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