Nota de premsa
L’ACIC denuncia amb un video el seriós perill que representa la
reforma del Passeig de Gràcia per a les persones cegues
"A l'ACIC no ens fa cap Gràcia el nou PG. de Gràcia" i "Per aquí no
anem bé" són els lemes de la campanya, que s'extèn per les xarxes
socials
Barcelona, 04 de desembre de 2014
L’ACIC (Associació catalana per a la Integració del Cec) denuncia públicament
mitjançant un vídeo de poc més de 3 minuts i que ha aconseguit 3000 visites en dues
setmanes, el seriós perill que comporta la remodelació del nou passeig de Gràcia de
Barcelona tal i com està a novembre de 2014.
Les noves voreres incorporen un carril de servei on poden passar taxis, vehicles de
càrrega i descàrrega o dels veïns i bicicletes. Aquest carril, està al mateix nivell que la
vorera (sense rampes que marquin un desnivell), convertint gran part del passeig en una
plataforma única on circulen vehicles i vianants.
Les persones cegues o amb baixa visió es poden trobar en situacions perilloses sense
saber-ho, ja que no s’han incorporat marques tàctils al llarg de tot el carril de vehicles i
per tant no es detecta ni amb els peus ni amb el bastó el canvi de zona entre la de
vianants i la de vehicles.
La pràctica de la plataforma única sense canvis de senyalització tàctil i visual i amb
contrast incorrecte, s’està duent a terme a ciutats i pobles d’arreu sense tenir en compte
el greu risc que comporta per a aquest col·lectiu.
Ens trobem davant un greu problema de seguretat i de pèrdua d'elements per a la nostra
orientació que es podria extendre a d’altres zones de la ciutat si s’entén que Passeig de
Gràcia és un bon exemple.
Podeu veure el vídeo de denuncia al Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=QxLQ4lqDZHs&feature=youtu.be
Cronologia de la protesta

Des que fa un any ens va arribar per part dels mitjans de comunicació l'imminent inici
d'unes obres de reforma al Passeig de Gràcia de Barcelona, l’ACIC va sol·licitar
informació del projecte i de les mesures d'accessibilitat a la Taula d'entitats de Persones
amb Discapacitat de l'Eixample. La reunió amb els responsables del projecte i amb
entitats i tècnics de la discapacitat visual va tenir lloc a principis de febrer. Durant
aquesta reunió vam ser conscients que el projecte contemplava poques mesures
d'accessibilitat i es va fer evident el risc seriós del carril de serveis sense senyalització
tàctil ni contrast visual.

A finals de febrer l’ACIC va expressar la seva preocupació en una reunió mantinguda
amb el regidor Eduard Freixedas en la qual es van tractar altres temes d'accessibilitat al
transport i la problemàtica dels cotxes elèctrics silenciosos.
El mes de març´es va fer arribar per escrit a tots els responsables de l'Ajuntament de
Barcelona la nostra profunda preocupació per aquesta reforma que ja s'estava executant
sense garanties d'accessibilitat. El silenci va ser total. Cap resposta per escrit ni de
paraula.
Finalment el 21 de juliol les entitats de persones amb discapacitat som convocats a fer
una visita sobre el terreny a la cantonada Passeig de Gràcia amb Rosselló. En aquesta
visita constatem les actuacions positives que s'han implementat -un encaminament des
de la façana, cosa que havíem suggerit les entitats i els tècnics especialistes- i també
constatem que el carril de serveis continua essent indetectable. No ens consta cap
intervenció de millora fins avui.
El 15 de novembre l’ACIC va publicar el video mencionat en aquesta nota i, la seva
repercussió provoca que des de l’institut de Persones amb discapacitat de Barcelona i
des de la regidoria d’Àbitat Hurbà se’ns convoqui, juntament amb d’altres entitats, a
una reunió el passat 20 de novembre.
Aquesta reunió va ser del tot infructuosa. La regidoria no es va mostrar disposada a
actuar i a trobar solucions.
La Síndica de Greuges de Barcelona ha assumit també la queixa per a tirar-la endavant,
des que el 24 de novembre va poder comprovar in situ la situació.
D’altra banda, el 3 de desembre, l’ACIC va comparèixer al plenari de l’Eixample
convidada per ICV-EUiA per tal de defensar una proposta en dos sentits que va ser
aprovada per unanimitat:
1. Que es treballi urgentment des del govern, des dels serveis tècnics

implicats i des de la taula de persones amb discapacitat per a
implementar solucions als problemes que suposa el carril de serveis
del Passeig de Gràcia per a les persones amb discapacitat visual.
2. Que es reprenguin les reunions regulars de la taula de persones amb
discapacitat del Districte per assessorar al govern en matèria d’
urbanisme adaptat .
Podeu llegir tota la proposta aquí
http://iniciativa.cat/media/news/53219/Propo_Eixample_accessibilitat_Passeig_de_Gr_
cia.pdf
Què Demanem:

1. Una solució concreta i puntual en aquest carrer tan emblemàtic de la ciutat.
2. Un compromís polític seriós tant dels responsables de l'Ajuntament de Barcelona
com de la Generalitat de Catalunya per trobar una solució urbanística que doni resposta
satisfactòria a la seguretat de les persones cegues i que també sigui satisfactòria per les
necessitats de les persones amb discapacitat física i pel conjunt de la ciutadania. Cal
elaborar amb caràcter d'urgència aquest model d'intervenció perquè cap nou projecte

esdevingui un perill i perquè el nou Codi d'accessibilitat que ha de desplegar la recent
aprovada Llei d'accessibilitat de Catalunya, pugui incorporar uns criteris correctes que
garanteixin la seguretat i l'accessibilitat universal.
3. Compromís explícit dels responsables polítics que des d'avui no es donarà el vist-iplau a cap projecte que no contempli d'entrada un disseny universal.
Entitats que donen suport a la protesta

D’altres associacions han mostrat el seu suport explícit a la campanya per a
l’accessibilitat del nou Passeig de Gràcia i per tal de cercar mesures que garanteixin la
seguretat de les zones de plataforma única d’arreu. Aquestes entitats, a 3 de desembre
de 2014, són les següents:
Associació d’Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya
Associació discapacitat Visual Catalunya, B1, B2, B3
Assemblea per la Diversitat
Alternativa Social ONCE
Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT)

Associació per la Sensibilització envers la Discapacitat Nou Barris
(ASENDINB)
Cecs.cat
Cal puntualitzar, a més, que els tècnics de mobilitat d’ONCE sempre han estat en la
mateixa línia i consideren que és un perill seriós.
Per a més informació:

Associació Catalana per a la Integració del Cec
Mòbil: 689 06 94 31
E-mail: comunicació@webacic.cat
www.webacic.cat
Twitter: @acicat
Facebook: www.facebook.com/acicat

