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Maria del Carmen Soler, 
Presidenta del Consell Territorial. 

ONCE Illes Balears 
 
 
 
Devia ser l’any 2003 quan l’Institut de Serveis Socials del Consell de 
Mallorca convidà l’ONCE a participar a la “Taula per l’Accessibilitat”, fins 
aleshores desconeguda per nosaltres. Inicialment, amb els dubtes propis del 
desconeixement, ens semblà una gran idea, participar en òrgans col�legiats 
amb la resta de persones amb discapacitat i, a més, que el seu objectiu fos 
la recerca de l’accessibilitat per a tots. Podia ser un treball interessant i 
afavoridor per al col�lectiu que representam, les persones amb discapacitat 
visual greu. 

En la primera reunió que assistírem vàrem poder ratificar aquesta idea: 
era un grup de persones, algunes amb discapacitat, que cercàvem una 
finalitat comuna: l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat. 

Poc a poc tots començàrem a entendre que l’accessibilitat per a les 
persones amb discapacitat no és solament l’eliminació d’una barrera 
arquitectònica (llevar un escaló, ampliar una porta d’accés, etc.) que tan 
importants són per a les persones amb discapacitat física, sinó que aquesta 
accessibilitat també s’ha de donar en la comunicació, necessària perquè tots 
els discapacitats sensorials puguem ser el més autònoms possible en 
aquesta societat que, moltes de vegades, pateix la manca  d’un procés 
d’aprenentatge i sensibilització. 
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Per a les persones cegues i amb discapacitat visual greu, encara que 
siguin a tall d’exemple, són necessaris detalls com: la senyalització d’una 
escala amb una franja en terra que puguem percebre amb el tacte i que 
contrasti amb el color de la rajola perquè qui conservi resta de visió pugui 
detectar l’escaló; la senyalització en braille d’un ascenssor; la senyalització 
d’una porta de vidre per evitar cops; saber acompanyar-nos i informar-nos 
del que es troba al nostre voltant; assenyalar amb marques tàctils en terra 
els passos de vianants; permetre que els nostres cans pigall accedeixin 
sense dificultat en els espais públics, etc. Totes aquestes mesures 
afavoreixen l’autonomia personal de les persones que, des de l’ONCE 
representam. 

Durant aquesta dècada han estat molts els èxits que ha aconseguit la 
Taula per l’Accessibilitat, amb el suport inestimable dels tècnics del Consell 
de Mallorca, els distints professionals de les entitats que hi som 
representats i algunes persones amb discapacitats que, com a afectats, la 
seva valoració i col�laboració és imprescindible. 

No puc oblidar-me en aquestes línies de la tasca per la motivació per 
l’accessibilitat que va propiciant aquest òrgan amb la convocatòria dels 
Premis d’Accessibilitat que han rebut diverses entitats públiques i privades 
que han col�laborat en aquesta millora de les persones amb discapacitat, 
sigui quina sigui la seva manca. 

Per últim, vull animar els que actualment formen aquest òrgan a seguir 
treballant com fins ara per tal d’aconseguir que l’accessibilitat sigui una realitat 
implícita en la nostra societat i la puguem oblidar perquè tot ja sigui accessible 
per a tots! 
 


