L'Ajuntament de Palma ha assumit el compromís i el repte d'adaptar la
ciutat a les necessitats de totes les persones i fer-la accessible per a
tothom.
Això implica que s'hagi incorporat l'accessibilitat com a condició
prioritària a la gestió de l'Ajuntament, a més de ser una responsabilitat
compartida a totes les àrees municipals. L'Ajuntament té diverses línies
de treball, que desenvolupa de manera transversal amb les diverses
àrees.
Fer les platges i els ediﬁcis municipals accessibles o crear rutes
accessibles per la ciutat, són algunes de les accions que l’Ajuntament ha
posat en funcionament per fer de Palma una ciutat sense barreres.
L'Accessibilitat Universal és la condició que han de complir els entorns,
productes o serveis per ser utilitzables en condicions de confort,
seguretat i igualtat per totes les persones, independentment de tenir o
no qualque tipus de discapacitat. És per això, que no ha d'existir cap
limitació en l'exercici de les tres activitats humanes bàsiques: la
mobilitat, la comunicació i la comprensió.

Setmana
de
l’accessibilitat

3 de desembre, dia de les persones amb discapacitat

A més, la inclusió i la no discriminació de les persones amb discapacitat
i amb altres necessitats diverses és una obligació recollida en la
legislació espanyola.
D'aquesta manera es garanteix l'autonomia i la capacitat d'elecció i
interacció amb l'entorn, brindant l'oportunitat de participació en la vida
social; factors que conformen la base per a l'exercici igualitari de les
llibertats fonamentals.

Palma accessible,
per una ciutat
sense barreres

Programa
Dimecres 29 de novembre
Jornada Tècnica sobre Accessibilitat en el Patrimoni Històric. Universitat de les
Illes Balears. Ediﬁci Jovellanos de la UIB (sala d’actes).
De 9 a 9.15 h. Recepció dels assistents.

De 9.15 a 9.30 h. Inauguració de la Jornada a càrrec del regidor d’Infraestructures i
Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma, Sr. Rodrigo Romero.
De 9.30 a 11 h. Ponència “Projectes de millora de l’accessibilitat en el patrimoni
històric”, a càrrec del Sr. Carlos de Rojas Torralba, arquitecte especialitzat en
millora de l’accessibilitat en els monuments històrics.
D’11 a 11.30 h. Pausa cafè.

D’11.30 a 12 h. Ponència “L’accessibilitat desapercebuda”, a càrrec del Sr. Enrique
Rovira-Beleta Cuyás, arquitecte especialista en ediﬁcació i accessibilitat.
De 12 a 13 h. Ponència “Bones pràctiques en l’accessibilitat en el patrimoni
històric. Anàlisi de la Sagrada Família i l’Alhambra de Granada”, a càrrec del Sr.
Enrique Rovira-Beleta Cuyás.

A les 14 hores. Clausura a càrrec del batle de Palma, Sr Antoni Noguera.

De 16,30 a 17,30h visita al Baluard del Príncep, obra de restauració i rehabilitació del
Passeig de Ronda, Murades de Palma (arquitecte Elias Torres)

Dijous 30 de novembre
De 9 a 14 h. Jornada formativa dirigida al personal municipal de l’Ajuntament de Palma

per a aprendre a elaborar textos de lectura fàcil.
A càrrec de la Sra. Eugènia Salvador Mencerré, llicenciada en Ciències Econòmiques;
codirectora de l’Associació Lectura Fàcil.
Lloc: Escola Municipal de Formació de Palma (c. de Son Dameto, 1).

De 9.30 a 11.30 h: Vine a realitzar un entrenament inclusiu i una sortida amb HandBike.
Els organitza: Mallorca Sport Medicine.
Lloc de trobada: hospital Sant Joan de Déu.

De 13 a 14 h. Taula col·loqui: “Anàlisi en matèria d’accessibilitat del Patrimoni
Històric de Palma”. Hi participaran els arquitectes Sr. Carlos de Rojas Torralba,
especialitzat en millora de l’accessibilitat en els monuments històrics; Sr. Enrique
Rovira-Beleta, especialitzat en ediﬁcació i accessibilitat; Sr. Antoni Sbert, cap de
servei d’Estudis i Projectes d’Arquitectura de l’Ajuntament de Palma.

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, al parc de La Feixina.

Moderador: Sr. Urbano Sánchez-Pastor Dotor (enginyer de camins i cap del Departament d’Infraestructures i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma).

De 12 a 13 h: actuació musical amb Maria Bimbolles. Actuació signada (llengua de
signes)

Diumenge 3 de desembre
De 10 a 13 h: diverses activitats ludicoesportives i de sensibilització per a nins, nines i
joves. Hi col·labora: ONCE, IME, Arquitectives.

Activitats a les bibliotecas amb motiu del dia internacional
de les persones amb discapacitat

Dimarts 5 de desembre
A les 18 h. Contacontes "El búho vigilante" amb na Marga Roig

Lloc: Biblioteca Municipal Joan Alcover (c. de Joan Alcover, 28)
Públic a qui s’adreça: Infants de 3 a 7 anys acompanyats d’un adult
Descripció: Marga Roig és una jove de Palma amb paràlisi cerebral, i apassionada
dels contes. Ella mateixa ha escrit i dibuixat el conte que ens explicarà avui. A
més de gaudir de l’activitat, entre tots podrem aprendre que amb esforç tot és
possible.

Dijous 7 de desembre
De 17.30 a 18.30 h. Contacontes + taller. Inseparables

Lloc: Biblioteca Municipal de Son Sardina (camí de Passatemps, 123)
Públic a qui s’adreça: Infants de 4 a 7 anys acompanyats d’un adult
Descripció: Dia 3 de desembre es celebra el dia internacional de les persones amb
discapacitat, i a la Biblioteca li dedicam un conte. Inseparables és la història d’una
sabata i un calcetí, que no sospitaven mai on acabarien. Una història que apropa
als nostres infants a una altra realitat.

