
Manifest del dia 18 de març 
  
Ara fa dos anys la Plataforma Carrers per a Tothom, de la que en formem part, es va manifestar                   
per primera vegada per denunciar el greu perill que comporten els carrers de plataforma única.               
Aquella primera manifestació denunciava que el model implantat al Passeig de Gràcia és un              
model perillós i que de cap manera respon al criteri de l’accessibilitat universal. 
Des de fa dos anys la Plataforma Carrers per a Tothom hem anat treballant amb força per                 
avançar en la garantia de l’accessibilitat universal no només al Passeig de Gràcia sinó a molts                
carrers de la ciutat i del país. Hem elaborat un document d’anàlisi i de propostes sobre la qüestió                  
que hem presentat a diversos ajuntaments, al Consell de promoció de l’Accessibilitat de la              
Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona. Durant aquests dos anys hem seguit               
denunciant els perills de les plataformes úniques sense senyalització tàctil ni cromàtica en             
diversos mitjans de comunicació i hem participat en les tres sessions del grup de treball creat a                 
Barcelona per –suposadament- analitzar la problemàtica d’aquest model urbanístic i trobar les            
solucions adients als problemes que genera. 
L’any passat ens vam tornar a manifestar per demanar el compliment de la promesa d’implantar               
una solució als greus problemes d’accessibilitat del Passeig de Gràcia. L’any passat, però, teníem              
l’esperança que les reunions del 
Grup de Treball sobre Plataformes úniques –que aleshores estaven a punt de començar- serien              
l’espai adient per analitzar i consensuar entre els responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament              
de Barcelona i les entitats una solució global aplicable atot a la ciutat i a tot el país. Però la nostra                     
esperança s’ha anat esvaint. Si el 18 de març ens tornarem a manifestar al Passeig de Gràcia és                  
perquè les solucions no arriben ni s’està treballant de veritat perquè puguin ser una realitat en un                 
futur immediat. 
El 18 de març, doncs, tornem a fer-nos nostre durant una estona aquest emblemàtic carrer de la                 
ciutat de Barcelona i manifestarem públicament tres demandes i dos agraïments: 
Demanem que, d’una vegada per totes, es decideixi intervenir en el Passeig de Gràcia per reduir                
el perill actual que comporta el carril de servei que hi ha damunt les voreres. El silenci absolut de                   
l’actual govern de Barcelona sobre aquest tema ens fa pensar que comparteixen plenament el              
model urbanístic de l’antic equip de govern. 
Demanem que, d’una vegada per totes, s’empoderin els grups de treball entre administració i              
entitats. Aquest ha de ser l’àmbit democràtic de debat, de consens i de corresponsabilització de               
tots els sectors directament interessats en trobar solucions pràctiques que ens permetin dissenyar             
uns carrers de veritat per a tothom. ens preocupa i decepciona prufonament constatar que avui, a                
Barcelona, tal i com ha passat en anteriors legislatures, sota l’etiqueta de “participació” no s’hi               
tradueix una autèntica voluntat política de trobar les solucions més adients gràcies al treball              
directe i compromès amb les entitats que poden aportar expertesa i compromís. Avui, com en               
èpoques anteriors, la participació queda reduïda a un nivell simbòlic, estètic, de simple disseny. 
Demanem que, d’una vegada per totes, el Govern de la Generalitat desplegui la Llei              
d’accessibilitat en un codi que sigui una eina útil i eficaç que ens permeti a tots plegats determinar                  
els criteris que ens permetin avançar cap a un disseny d’uns carrers que siguin veritablement per                
a tothom. 
Agraïm a tots aquells mitjans de comunicació –especialment a BTV- per donar-nos veu i permetre               
que expliquem els problemes de seguretat i de manca d’accessibilitat dels carrers i de les               
propostes que nosaltres defensem per garantir l’accessibilitat universal. 
Agraïm el suport de les entitats que ens acompanyen en el camí perquè entenem que la lluita per                  
uns carrers per a tothom és una lluita que vol fer una ciutat més humana, una ciutat més oberta i                    
segura per a totes les persones que hi vivim, hi treballem, hi passegem. 
El 18 de març hem de tornar a sortir al carrer per reivindicar de nou la necessitat de garantir la                    
seguretat i l’accessibilitat de totes les persones que ens movem pels carrers. Fins quan ens               
haurem de seguir manifestant per defensar un dret fonamental? Nosaltres, però, plens d’energia i              
de raons, seguirem lluitant des dels carrers i des de tots els espais possibles perquè els nostres                 
pobles i les nostres ciutats siguin veritablement per a tothom. 
 


