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ACCESSIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

Les Ciutats amigues de la gent gran és
un projecte de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) iniciat l'any 2006 que
vol aconseguir que les ciutats facilitin que
les persones grans, en la seva diversitat,
visquin amb seguretat, mantinguin la
seva salut i participin plenament en la
societat; esdevenint ciutats respectuoses per a totes les edats.
Una Ciutat amiga de la gent gran és,
per tant, una ciutat amiga de totes les
persones que hi viuen i la visiten.
Caldes de Montbui està adherida a la
Xarxa global de Ciutats amigues de la
gent gran des del 2016. L’Ajuntament i
la Fundació Santa Susanna han treballat conjuntament per desenvolupar el
projecte, amb el suport de la Diputació
de Barcelona.
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Accessibilitat i espais
públics i la gent gran
a Caldes de Montbui
L’accessibilitat i espais públics és un dels vuit àmbits
que les Ciutats amigues de les persones grans han
de tenir en compte per tal de millorar la qualitat de
vida de les persones que hi viuen.

•
•

Com és un espai accessible?

•

I quan es tracta d’entrar i de moure’s en edificis
públics o centres culturals?

•
•
•

És fàcil per una persona gran que viu a Caldes
sortir de casa per donar un volt, visitar algú o fer
encàrrecs?

Quins són els punts forts segons detectats a la
fase de diagnosi del projecte Ciutats amigues?
Quines mesures s’han pres per facilitar
l’accessibilitat de la gent gran?
Quines actuacions s’han fet en relació als espais
públics?

Els punts forts detectats a la fase de
diagnosi de Ciutats amigues a Caldes
Els factors que potencien l’amigabilitat de Caldes
de Montbui detectats a la fase de diagnosi del
projecte Ciutats amigues (2016) tenen en compte el dia a dia de les persones grans residents al
municipi i les persones grans que visiten la vila
atretes pel seu interès turístic i el termalisme.

•
•

•
•
•

Voluntat política (lideratge) i recursos econòmics (compromís) destinats a fer gradualment
un municipi accessible.
Valoració positiva d'accions fetes entorn a
l’accessibilitat en el municipi i als espais públics:
dels 71 espais públics analitzats, 39 eren accessibles al 100% i es van proposar canvis per
augmentar l’accessibilitat de la resta d’espais.
Bona valoració de la quantitat, estat i manteniment del mobiliari urbà existent.
Valoració positiva de l’eliminació de les terrasses dels bars de les voreres al carrer Pi i Margall.
Valoració positiva en l'accessibilitat als espais
turístics i històrics municipals: els principals
punts d’interès pels visitants són en general
accessibles, excepte algunes rutes de senderisme, l’accés a Sant Sebastià de Montmajor
i la Font del Lleó.
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Com és un espai accessible?
Un espai accessible és aquell que…
• és net i agradable;
• es potencia la seva seguretat amb bona
il·luminació, patrulles policials i seguretat comunitària;
• els serveis estan situats de forma agrupada i són
accessibles; i
• disposa de banys públics externs i interns suficients, adaptats i nets.
Els edificis accessibles…
• estan senyalitzats a l’exterior i a l’interior;
• disposen de suficients seients i banys;
• tenen ascensor accessible o rampa; i
• tenen les rampes, baranes i pisos antilliscants.

Els espais verds accessibles...
• tenen un bon manteniment, i
• disposen de seients suficients i segurs.
Les voreres accessibles…
• presenten un bon estat de manteniment;
• són antilliscants;
• són suficients amples per a cadires de rodes;
• presenten cordons en desnivell fins a nivell de
carrer; i
• estan lliures d’obstacles i reservades als vianants.
Els encreuaments per a vianants accessibles…
• Són suficients i segurs per a persones amb diferents nivells i tipus de discapacitat, amb marcacions antilliscants, senyalització visual i auditiva;
i
• tenen un temps d’encreuament adequat.
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Millorant l’accessibilitat i els espais
públics
L’Ajuntament ha realitzat diferents accions per
millorar l’accessibilitat de la gent gran, millorant
així, l’accessibilitat de totes les persones.
Millora de parcs i places
• Pla director del verd urbà: el 2017 es realitza
el pla que determina quines espècies d’arbrat
són més adequades per a cada espai i proposa
una reorganització del servei de manteniment
de les zones verdes per incrementar la seva
eficiència.
• El Consell d’infants s’implica en la millora dels
parcs: les escoles de primària han apadrinat un
parc cadascuna (El Calderí, el parc del Bugarai;
El Farell, el parc de Can Rius; Montbui, el parc
de l’Estació i la Pia, el parc de l’Ametller).
• Actuacions de millora al parc de l’Estació i a
la plaça de la Salut, i inici de l’actuació al Parc
de Can Rossell.
• Creació de la nova plaça de l’U d’octubre:
accessible, amb elements naturals i bancs.
• Reforma de la plaça de la Font del Lleó garantint
l’accés a l’aigua termal i incorporant elements
naturals i més bancs; i reforma de la plaça
Marquès.
Millora de carrers i espais
• Adaptació del desnivell de les voreres fins a
nivell de carrer dels carrers i repintat de passos
de vianants a càrrec de les brigades creades
amb el Pla d’ocupació.
• Adequació de l’enllumenat públic d’acord amb
el Reglament de contaminació lumínica de
la Generalitat de Catalunya: s’ha iniciat l’ús
progressiu de dispositius led per obtenir més
lluminositat tot estalviant energia i reforçant la
seguretat dels vianants.

•

•

•

Millores en
la neteja
dels espais:
campanya
gratuïta de
recollida
de dades
genètiques
d e l s
gossos per
evitar
la
presència
d’excrements
a la via pública.
Creació del
pas soterrat
de la Borda
per garantir l’accessibilitat segura de vianants
i ciclistes al polígon, a la deixalleria i a
l’equipament Caldes Emprèn.
Creació d’un nou pas de vianants al carrer Santa
Teresa a l’alçada del carrer General Padrós
(davant la policia) amb semàfor per potenciar
la seguretat dels vianants.

Millora de la mobilitat
• Pla de mobilitat: el 2017 s’aprova l'Estudi
de mobilitat urbana sostenible per crear un
model de mobilitat pròxim, integral i eficient que
inclou l’anàlisi i propostes dels diferents tipus de
desplaçaments.
• Pacte per la mobilitat sostenible: un compromís
de particulars, empreses o associacions que volen
implicar-se en el progrés cap a un model de mobilitat
sostenible en un espai públic cada cop més net,
segur i confortable per a una millor qualitat de vida.
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Caldes de Montbui, per un poble per a tots i totes
JAUME MAURI, Regidor d'Espais públics i sostenibilitat, i Serveis municipals
o plans ocupacionals. A part de les reformes
en els vials públics, hem creat nous espais que
conjuguen el confort, la seguretat i l’accessibilitat,
com per exemple el carrer Font i Boet, la plaça de
l'U d’octubre o la plaça de la Font del lleó.
Sóc conscient que la feina que s’ha fet és molta,
però també que en tenim molta més per fer, ja
que el nostre objectiu és aconseguir un municipi
completament amic de la gent gran, ja que si la
gent gran es pot moure amb comoditat i seguretat,
també ho podran fer els nens, els pares que van
amb cotxets de nadons, persones amb lesions
temporals o cròniques i també invertim en tots i
totes que ara som forts i no tenim cap problema
de mobilitat, però que tard o d’hora, les nostres
forces minvaran i un espai públic pensat amb
humanisme i sentit comú, ja estarà preparat per
al nostre futur.

El dia que vaig agafar la responsabilitat de
governar sobre l’espai públic, una de les prioritats
a ressaltar va ser la de crear un espai públic més
net, confortable, segur i accessible.
Sobre la seguretat i l’accessibilitat, l’Ajuntament de
Caldes de Montbui hi ha dedicat molts esforços i
recursos, atès que hi havia molta feina a fer i que
el camí a recórrer era llarg.
Vam posar fil a l'agulla, vaig marcar un ordre de
prioritats sobre les feines a fer, la primera i la
més important era la de crear vials accessibles,
sense barreres arquitectòniques que impedien
uns desplaçaments segurs a les persones amb
mobilitat reduïda. Aquestes mesures les puc
resumir amb el rebaix de les voreres en els
passos de vianants, il·luminar els passos de
vianants, impulsar campanyes d’asfaltat per fer
uns ferms sense sotracs, bonys o forats, crear
nous passos de vianants, instal·lar més bancs per
seure i una llarga llista de més actuacions que hem
desenvolupat amb recursos propis, subvencions

És per tots aquests motius i per molts altres que
ara no us explicaré per no fer-me massa extens
en el meu article, que l’Ajuntament de Caldes de
Montbui ha creat un nou departament amb recursos
tècnics i econòmics per tirar endavant el Pla de
Mobilitat que el 20 de juliol del 2017 vàrem aprovar
pel Ple de l’Ajuntament per unanimitat i que liderarà
una nova tècnica de mobilitat que s’ha incorporat
a la feina el 2018. Acomplir tots els objectius que
marca el Pla de Mobilitat ens conduirà cap a un
municipi més amable, sostenible, confortable,
segur i accessible per a tots i totes.

Incidències a la
via pública
En el cas de detectar una incidència o un
desperfecte relacionat amb la via públic,
es pot col·laborar amb l'Ajuntament de
Caldes de Montbui omplint el formulari
disponible a:
http://viapublica.caldesdemontbui.cat/
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ANNA CUBERO
veïna de Caldes de Montbui
L’Anna fa més de quatre anys que viu a la Residència Santa Susanna i es desplaça amb autonomia
amb la seva cadira de rodes elèctrica.
Valora que a Caldes hi ha espais accessibles
(equipaments municipals, oficines, carrers de
plataforma única...) però també es troba amb situacions problemàtiques: no pot accedir a algunes
botigues o restaurants pel graó de l’entrada o en
banys d’alguns locals i domicilis que tenen la porta
estreta; alguns taulells de comerços són massa
alts i massa vegades hi ha cotxes mal aparcats als
passos de vianants que li barren el pas.
Està “acostumada a adaptar els recorreguts evitant voreres que no estan rebaixades o que tenen
obstacles com pissarres d’anuncis” i en general la
gent l’ajuda, però desitjaria que el poble li facilités
la seva autonomia.

Mª Teresa Ausió i FelÍcia Amiel
veïnes de la plaça de la Font del Lleó

La Mª Teresa i la Felícia han viscut tota la vida a la
plaça de la Font del Lleó: hi han jugat, hi han crescut
i han vist com ha anat canviant amb el pas dels anys.
Tot i patir els inconvenients que comporten totes les
obres, estan contentes del resultat de la remodelació
de la plaça. “És una millora pels veïns que hi vivim
i pels turistes que ens visiten” afirma la Mª Teresa,
qui està convençuda que ara els edificis de la plaça
llueixen més.

Defensen que ara l’espai és més bonic, que l’aigua
termal és accessible a tothom i és més segur passejarhi: “eliminant l’esglaó de davant de casa, em resulta
més fàcil desplaçar-me” explica la Felícia.
I si poguessin, la Felícia hi posaria un plànol informatiu il·luminat pels visitants i la Mª Teresa voldria
que hi haguessin més veïns que omplissin el casc
antic de vida.
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RAFAEL FIESTAS
responsable de les Caminades de L’Esplai
El grup de les Caminades realitza cada dimecres una
passejada pels entorns de Caldes i rodalies, i també
participen al programa “A cent cap als 100” de la
Diputació de Barcelona caminant per altres pobles
de la província.
En planificar les caminades, en Rafael ha anat
canviant els itineraris per “caminar per llocs més
segurs i de fàcil accés evitant corriols on circulen
motos o terrenys en mal estat o pedragosos per
evitar caigudes i lesions”.
Considera que els camins més agradables són el
de la Torre Marimon, la Bàscula i la Torre Nova, i
la vinya del Llobet i el Mirador del Sanosa.
En Rafael valora positivament el nou pas de la
Borda per la seguretat; l’utilitzen sovint per arribar
a El Negrell. Li agradaria un pas similar a l’altra
banda per poder accedir a la font de la Borda i al
cementiri amb seguretat.
I convida a la gent a caminar: “és una activitat
saludable i gratuïta que et permet el contacte amb
l’entorn i, si ho fas acompanyat, la relació amb
altres persones”.
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CONCEPTES CLAUS
ACCESSIBILITAT
Grau en el qual les persones poden utilitzar
un objecte, visitar un lloc o accedir a un
servei, independentment de les seves capacitats tècniques, psíquiques o físiques.

ESPAI PÚBLIC
Espais de propietat pública per a ús
de les persones, inclou la via pública
(carrers, places, parcs...) i els edificis
públics (equipaments i instal·lacions
municipals).

CIUTAT AMIGA DE LA GENT
GRAN
Ciutat que facilita que les persones
grans, en la seva diversitat, visquin
amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin plenament en la societat;
esdevenint ciutats respectuoses per a
totes les edats.

Per saber-ne mÉs

NOVETATS PER A GENT GRAN

• Organització Mundial de la Salut.
Ciudades globales amigables con los
mayores: una guia. http://www.who.int/
ageing/AFCSpanishfinal

L'Ajuntament de Caldes de Montbui inciarà
el 2019 dues millores:

• L’Esbarjo 52. Caldes de Montbui, Ciutat
amiga de la gent gran.

• Servei Jurídic per a gent gran.
• Atenció especialitzada en gent gran a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

• L’Esbarjo 53. La comunicació i la informació
a la gent gran a Caldes de Montbui.

L'ESBARJO
Ajuntament de
Caldes de Montbui
Telèfon 93 865 56 56

Fundació Santa Susanna
Font i Boet, 16
Telèfon 93 865 49 94
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