COMUNICAT DE PREMSA

ECOM crida a la mobilització de les persones amb
discapacitat de Barcelona per promoure una ordenança
de terrasses que garanteixi l’accessibilitat


Com a membres de la plataforma "Carrers per a Tothom", ECOM participarem a la mobilització
d’aquest dissabte al mati per denunciar els retrocessos en accessibilitat que s’estan donant a la
ciutat de Barcelona, com és el cas de la nova ordenança de terrasses.



L’aprovació del projecte de reforma de l’ordenança de terrasses acordat unilateralment pel
Gremi de Restauració i l’Ajuntament de Barcelona posa en perill drets fonamentals de les
persones i pot crear un precedent per a l’incompliment de normatives d’accessibilitat.



ECOM impulsa -juntament amb altres entitats com la FAVB, ABTS o ACIC- una iniciativa
ciutadana amb recollida de signatures per portar una proposta d'ordenança consensuada pels
moviments socials al plenari municipal de l'Ajuntament de Barcelona els propers mesos.



Com a representants de les persones amb discapacitat física, ECOM cridem a la mobilització
del col·lectiu i els animem a signar i participar en aquesta iniciativa ciutadana en defensa de
l’accessibilitat de l'espai públic i dels establiments. Dissabte es recolliran signatures durant el
transcurs de la manifestació.

Barcelona, 13 de març de 2018. El proper dissabte al matí, ECOM participarem a la mobilització
que ha convocat al Passeig de Gràcia la plataforma ciutadana 'Carrers per a Tothom', entitat de la
qual formem part i que està integrada per diversos col·lectius que treballen conjuntament en favor de
l'accessibilitat a l'espai públic i el dret a la mobilitat. L’objectiu de la convocatòria és denunciar els
retrocessos en accessibilitat que darrerament s’estan donant en aquests àmbits a la ciutat de
Barcelona, i defensar el paper de les persones amb discapacitat com a agent polític actiu amb qui és
imprescindible consensuar les solucions d'accessibilitat a l'espai urbà per tal que siguin realment
integradores i útils per a tots els col·lectius.
L’ordenança de terrasses, una de les queixes centrals de la mobilització
Barcelona va aprovar l'any 2013 una ordenança de terrasses que, tot i ser millorable (com ara en allò
relacionat amb el dret al descans), incorporava aspectes per garantir l'accessibilitat als carrers i les
places i per promoure l'adaptació dels establiments. Aquesta ordenança - que va entrar en vigor el
gener de 2015- es va elaborar a través d'un llarg procés de negociacions i diàleg amb les entitats
socials i veïnals, i era molt positiva en matèria d'accessibilitat, tot i l'alt grau d'incompliment (el 56%
segons dades del propi Ajuntament).
El passat desembre, l'Ajuntament de Barcelona (amb el suport de tots els partits, excepte les CUP) i
el Gremi de Restauració van presentar públicament un acord unilateral per reformar aquesta
ordenança de terrasses actual i fer-la més "flexible": "flexibilitat" que malauradament passa per
incomplir el marc normatiu d'accessibilitat i no comptar amb la participació ciutadana per consensuar
la disposició de les taules a llocs singulars de la ciutat -entre altres- . Així, a finals d'any, la comissió
de Govern va aprovar el projecte normatiu de la reforma on al seu text ja quedava palès el llarg llistat
d'excepcionalitats en matèria d'accessibilitat que pot contenir l’ordenança i que es pot traduir en un
retrocés en l'exercici de drets per a les persones amb discapacitat. Projecte que, a més, es va aprovar
abans de finalitzar -el 9 de gener- el termini establert legalment per la Llei 39/2015 de procediment
administratiu per rebre les aportacions de la ciutadania sobre aquesta nova norma.
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A començaments de febrer es va aprovar inicialment l’ordenança proposada pel Gremi de
Restauració, i actualment el text està en exposició pública a través del Butlletí Oficial de la província
de Barcelona (BOPB) per presentar al·legacions fins el 22 de març, data a partir de la qual està
prevista l’aprovació definitiva.
Per tot això, diversos col·lectius veïnals i socials de la ciutat -entre els quals està ECOM-, van decidir
treballar conjuntament durant tot l'any passat perquè la ordenança de terrasses garantís els drets a
l'accessibilitat i al descans, i una veritable participació ciutadana en la gestió de l'espai públic.
Tot i que en cap moment des de l'Àrea d'Ecologia Urbana de l’Ajuntament no es va contactar amb les
entitats de persones amb discapacitat ni es va oferir cap proposta escrita de reforma de l'ordenança
sobre la qual poder treballar per avançar cap a una reforma consensuada, les diferents entitats
veïnals i socials ens vam reunir de manera coordinada amb tots els grups municipals, vam convocar
rodes de premsa i vam elaborar comunicats per exposar el risc d'incompliments en accessibilitat entre altres-. Incompliments que més tard han quedat palès al text aprovat pel govern de la ciutat.
Recollida de signatures per una ordenança de terrasses alternativa que garanteixi
l’accessibilitat
Actualment, una de les accions més rellevants que s'està impulsat conjuntament des de les entitats
socials és una iniciativa ciutadana -amb recollida de signatures- per forjar una ordenança de terrasses
alternativa que garanteixi sense exempcions el dret a l'accessibilitat, al descans, a l'espai públic i a la
mobilitat de totes les persones a la ciutat. L'objectiu és aconseguir 15.000 signatures de persones
empadronades a Barcelona majors de 16 anys, per poder portar la proposta d'ordenança
consensuada per la ciutadania al plenari municipal de l'Ajuntament de Barcelona al mateix temps que
la proposta pactada unilateralment pel Gremi i l'Ajuntament, i així forçar el debat sobre totes dues
propostes alhora. També està previst denunciar els incompliments normatius i la vulneració de drets
de la reforma de l'ordenança aprovada inicialment per l'Ajuntament davant la Sindicatura de Greuges
de Barcelona i el Consell de Ciutat, entre altres.
ECOM cridem a la mobilització de la ciutadania de Barcelona -especialment les entitats i persones
amb discapacitat- per impedir que una ordenança municipal que no garanteix drets fonamentals creï
un precedent per a la resta de municipis i obri la porta a fórmules jurídiques que a través
d'excepcionalitats permetin incomplir normatives d'accessibilitat.
Les exigències de les entitats en matèria d’accessibilitat a l’ordenança de terrasses inclouen, entre
d’altres, la garantia de l'ample de pas mínim als carrers i que es tingui en compte el flux de mobilitat a
l'hora d'ocupar una part dels carrers; del respecte als elements que permeten les persones cegues i
amb baixa visió orientar-se i circular per les ciutats amb autonomia; que cap establiment no pugui
eliminar els bancs per seure dels carrers i les places per tal de posar-hi una terrassa. Així mateix,
demanen garantir la participació ciutadana i l’anàlisi de l’accessibilitat de les terrasses en llocs
emblemàtics de la ciutat i la promoció, per part de l’Ajuntament, per fer accessibles els establiments i
els seus WC. Aquest és un dels punts que trenca la proposta impulsada pel Gremi i que té un impacte
molt negatiu sobre els drets de les persones amb discapacitat física. ECOM fa anys proposa que
l'Ajuntament aporti assessorament tècnic i recursos econòmics per adaptar als establiments de barri
que ho necessitin.
Dissabte es recolliran signatures durant el transcurs de la manifestació (de 12h a 14h al Passeig de
Gràcia, davant Palau Robert).També es pot signar a les seus d'ECOM, FAVB, ASENDI, Discapacitat
Visal Catalunya o Torrejussana, i seguir la iniciativa a les xarxes amb el hastag #VivimLesPlaces.
Més informació: Sílvia Riu. comunicacio@ecom.cat i 93 451 55 50.
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