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ALLÒ QUE ÉS NECESSARI PER A ALGUNES PERSONES, POT SER ÚTIL PER A TOTHOM! 

Tenim un comportament inclusiu quan garantim que hi ha un itinerari alternatiu a les 

escales, ens assegurem que els cartells tenen prou contrast, que hi ha una persona 

intèrpret de llengua de signes, que l’espai està ben il·luminat, etc. En definitiva, quan no hi 

ha barreres que discriminin ni excloguin ningú. 

L’accessibilitat és la condició dels espais, les coses o les activitats que fa que qualsevol 

persona pugui arribar-hi, entendre-les i utilitzar-les. Promoure l’accessibilitat i el disseny 

universal beneficia a tothom, ja que el que és necessari per a algunes persones és 

convenient, còmode i utilitzable per a la generalitat del públic. 

Les entitats i els serveis que treballen amb i per a les persones amb diversitat funcional 

tenen en compte el màxim de suports per a elles, per tal de garantir la igualtat 

d’oportunitats a tothom.  

 

A l’Oficina d’Atenció a la Diversitat Funcional s’ofereix un espai  accessible a tothom, també 

a persones amb mobilitat reduïda i proper al nucli de més afluència de població. També 

disposa d’un bucle magnètic, eina per millorar la comunicació amb les persones amb 

discapacitat sensorial auditiva.  

Com a mesura d’accessibilitat universal s’intenta sempre fer la intervenció centrada en la 

persona, per tal de tenir permanentment en compte les necessitats de la persona amb 

diversitat funcional, ciutadana de Rubí, i afavorir que pugui entendre, opinar i decidir sobre 

el seu propi projecte de vida. 

Des de l'Escola d'Educació Especial Ca n'Oriol vetllem per donar eines als nostres alumnes 

que els afavoreixin l'accessibilitat a la informació i a la comunicació. Fent ús de 

pictogrames, suports visuals, signes, propostes vivencials, dispositius electrònics, carpetes 

de comunicació i aplicacions descodificadores de textos i posant molta atenció als seus 

gustos i interessos, ens proposem fer-los cada vegada més partícips d'aquest món tan 

farcit d'informació que, sovint, no és comprensible ni accessible per a ells. 

Per tal de fer més accessible l'entorn als infants i a les seves famílies, des del CDIAP DAPSI-

Rubí fem ús de suports posturals (com caminadors i seients adaptats) i de suports per 

afavorir la comunicació (imatges, gestos, pictogrames i adaptació del nostre estil 

comunicatiu a les necessitats de cada infant i de la seva família), i acompanyem i 

assessorem sobre els recursos i les ajudes disponibles (serveis de la xarxa, centre 

d’atenció a la discapacitat, Llei de dependència i altres). 

Les persones amb autisme solen tenir alteracions sensorials que no els permeten en 

moltes ocasions dur a terme activitats essencials, quotidianes o lúdiques degut a la 

quantitat d’estímuls, i la seva intensitat, que es concentren a la vegada.  

L’aspecte de l’accessibilitat cognitiva és igual o més important, ja que avui dia encara 

existeix un obstacle clau per tal que les persones amb autisme puguin ser del tot 

autònomes i puguin fer servir tots els serveis que la societat ofereix.  

Des de l’entitat RubíTEA treballem en l’assessorament per a l’adaptació d’espais, 

aforament, cues preferents i reducció d’estímuls com els sons, les llums, etc., ja sigui en 

general o mitjançant franges horàries amigables amb aquestes mesures.  

Treballem també en l’elaboració de sistemes alternatius de comunicació, com ara la 

utilització de la pictografia; eina molt important per al nostre col·lectiu a l’hora d’entendre 

normes d’ús, indicacions d’espais i activitats puntuals; ja siguin tant de l’àmbit privat com 

públic, essencial, sanitari o lúdic. Desitgem, per tant, que aquestes mesures arribin a ser 

habituals ben aviat.  
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Des de l'ONCE considerem l'accessibilitat com l'instrument per a fer efectiu el principi 

d'igualtat de les persones ciutadanes. És per això que treballem diferents aspectes, com 

són la supressió de barreres arquitectòniques de l’entorn físic, de la comunicació i 

recepció d'informació i pels mitjans electrònics, facilitant l'accés a la informació i a la 

comunicació i també vetllant  per a la promoció d'ajudes tècniques per a millorar la qualitat 

de vida i l'autonomia de les persones amb discapacitat visual, reforçant qualsevol entitat o 

projecte per a la utilització del disseny universal o del disseny per a tothom i treballant per 

abolir les barreres d'actitud que generen a l'entorn social una condició discriminatòria, tant 

per sobreprotecció com per exclusió, sempre en completa relació i coordinació amb 

l'ajuntament i les diferents entitats.  

Des de la Fundació Avan construïm un entorn accessible per donar les mateixes 

oportunitats a tothom i fer que la discapacitat no sigui un problema, sinó una diferència, 

promovent la màxima autonomia de la persona. Ho portem a terme des de l’adaptació de 

les intervencions segons el nivell educatiu, el dèficit sensorial i el rendiment cognitiu, fins al 

disseny de vacances terapèutiques per gaudir d’un oci totalment inclusiu. El dia a dia de la 

nostra entitat està dedicat a generar oportunitats i vèncer limitacions! 

Quotidianament ens trobem amb algunes limitacions d’accessibilitat. Des del Servei de 

Rehabilitació Comunitària els nostres pacients obtenen petites eines per ser capaços de 

resoldre les dificultats que es poden trobar a la vida diària. Poden trobar-hi assessorament 

respecte a les noves tecnologies (mòbils, ordinadors, instàncies, etc.), disposar 

d’acompanyaments puntuals per reconèixer rutes, treballar l'angoixa que algunes persones 

poden sentir a nivell social i tenir suport amb la inserció comunitària, entre altres. 

Cal donar valor a les persones que duen a terme les funcions com a Agents de Civisme a la 

ciutat, ja que són un suport important per sentir-se escoltat i alhora donen suport i 

tranquil·litat, si és necessari. 

Cal un entorn accessible per tal de generar més oportunitats en l’àmbit laboral per a les 

persones amb diagnòstic de salut mental, la qual cosa contribueix també a la comunitat i 

fa que les dues parts en siguin beneficiàries.  

És important fomentar l’autonomia de les persones amb diversitat funcional i  dins l’àrea 

de la salut mental. Per aquest motiu s’haurien de fer més accessibles els serveis 

fonamentals de Rubí com, per exemple, poder arribar amb més facilitat a l’Hospital de 

Terrassa.    

Des del Servei de Rehabilitació Comunitària es guia per poder oferir les mesures de suport 

necessàries i detectar aquelles que generen dificultats als pacients. A poc a poc Rubí, en 

aquest sentit, ha anat millorant; tot i que queda molta feina a fer!  

Al Club Esportiu Horitzó oferim, dins de les nostres possibilitats, l’accessibilitat a l’entorn 

esportiu per a les persones amb diversitat funcional. El fet de dotar-los de condicions 

adequades comporta més activitat productiva i n’incrementa el nombre de participants, 

persones que sense aquestes especificitats de cap manera s’hi podrien sumar.  

Des del Club Escola de Futbol Can Mir oferim la pràctica esportiva, concretament el futbol, 

a qualsevol persona amb qualsevol tipus de discapacitat, que ho somniï des de ben petit, 

donant així les mateixes possibilitats a tothom i vetllant per la seva autonomia, gràcies a 

millores cognitives, físiques, de concentració i de les relacions socials.  
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Des de l’entitat APDIR entenem l'accessibilitat com un dret reconegut i que hauria d'estar 

garantit, no només a les persones amb diversitat funcional sinó per a tots i totes. Com a 

entitat compromesa a garantir aquests drets, treballem amb les administracions i altres 

organismes per poder incidir i exigir aquest compliment. Tanmateix, primer ens ho exigim a 

nosaltres mateixes, fugint del terme usuaris i parlant de persones, companys i companyes 

de viatge en totes les activitats i accions que fem. Els fem partícips, respectant les seves 

pròpies decisions i escoltant i creant els espais adequats perquè puguin expressar les 

seves inquietuds. Queda molt camí per recórrer i el volem fer plegats. 

Des de l’Associació Daus oferim projectes per tal d’adaptar cognitivament els entorns 

comunitaris, organitzem les nostres activitats per fer-les al màxim d’adaptades i enteses 

possible i busquem la manera d’adequar les activitats tradicionals perquè puguin ser 

gaudides per tothom. 

La Font del Ferro facilita l’accessibilitat de les persones treballadores del CET o persones 

usuàries dels serveis d’atenció diürna, personalitzant i adaptant els suports que utilitzen en 

el seu dia a dia. Aquest suports faciliten la igualtat d’accés a les diferents oportunitats de 

desenvolupament personal, social i laboral.  

La Font del Ferro també dona suport a la autoorganització i al desenvolupament de 

l’autonomia personal de les persones treballadores, i facilita l’accés al funcionament 

laboral adaptant la documentació en lectura fàcil. En els serveis d’atenció diürna, s'utilitzen 

pictogrames per facilitar l'accés i la comprensió de les activitats. 

Des de la Llar Ca n’Alzamora s’ofereix l'oportunitat que qualsevol persona amb diversitat 

funcional pugui tenir la seva pròpia llar i decideixi sobre la seva pròpia vida. Es fomenta 

l'autonomia de la persona, facilitant noves possibilitats per poder potenciar les seves 

capacitats i donant suport i acompanyament a la inserció comunitària. 

Recordem sempre...: ALLÒ QUE ÉS NECESSARI PER ALGUNES PERSONES, POT SER ÚTIL 

PER A TOTHOM! 

 

 

AFA CA N’ORIOL / APDIR / ASSOCIACIÓ DAUS / AVAN / CDIAP-DAPSI RUBÍ / CENTRE 

D’EDUCACIÓ ESPECIAL CA N’ORIOL / CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR / CLUB ESPORTIU 

HORITZÓ / FONT DEL FERRO / LLAR CA N’ALZAMORA / ONCE / RUBÍTEA / SERVEI DE 

REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA / OFINA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FUNCIONAL 


