BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

Mapathon d’accessibilitat

UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

Breu descripció:

La Mapathon d’accessibilitat és una activitat
col·laborativa per fer visibles i resoldre els
problemes d’accessibilitat d’una comunitat. Per ferho, hem desenvolupat una plataforma que permet
facilitar molt la feina de geolocalització de punts
crítics i fer-la visible. Hem fet 3 experiències pilot als
campus i entorns de la UPC i l’experiència és molt
positiva. Hem obert la plataforma com un servei
gratuït per a qualsevol organització que vulgui fer un
diagnòstic participatiu de l’accessibilitat.

Durada:

Iniciada el 2017, actualment permanent.

Objectius i línies
d’acció del CCS:

Referencieu a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
(CCS) va associada l’acció. Indiqueu només els números.
2, 6, 7 9

Més informació:

Platforma: https://mapathon.upc.edu
Projecte: https://inclusio.upc.edu/ca/accessibilitat-upc/mapathon-dinclusio
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☐ Ambientals

x☐ Socials

x☐ Econòmics

Beneficis:
●
●
●
●
●
●
●

Sensibilització i educació en accessibilitat
Acció col·lectiva i col·laborativa per “fer comunitat”
Efectivitat i molt baix cost en la detecció de problemes
Transparència dels resultats (on-line en temps real)
Implicació a tots nivells (govern local, entitats, experts, estudiants, escoles…)
Divulgació de l’ús d’eines tecnològiques amb finalitat social

Indicador/s:

Nombre de punts detectats (entre 100 i 300 per Mapathon)
Tipologia de problemes més freqüents (espai públic i accessos)
Nombre de persones participants (entre 80 i 100 a cada Mapathon)
Superfície “coberta” a cada mapathon (entorn de 1300m2/persona/hora)
Nombre de punts resolts al cap d’un any (50% a la Mapathon de Campus Nord)

Valors:

inclusiva, col·laborativa, innovadora, comunicativa, replicable, pedagògica, transparent,

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Universitat Politècnica de Catalunya

Breu descripció:

Universitat pública, 30.000 estudiants, situada a 8 campus a la província de
BCN, especialitzada en Arquitectura, Ciència i Tecnologia.

Dades de contacte:

Gabinet d’innovació i comunitat. Edifici Vèrtex. Plaça Eusebi Güell, 6-7, 08034.
Barcelona
934010700
oficina.inclusio@upc.edu
www.upc.edu

Data de signatura del (CCS):

no trobem aquesta data, però l’hem signat segur.

3. Documents estratègics (opcional)
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Vinculats al CCS
I Pla d’inclusió de la UPC: https://inclusio.upc.edu/ca/compromis-upc/pla-i-normativa
III Pla d’igualtat de la UPC: https://igualtat.upc.edu/ca/pla
Estratègia UPC Recircula: https://sostenible.upc.edu/ca/compromis-upc/recircula
Pla UPC Energia 2020: https://www.upc.edu/energia2020/ca/repte-upc
Estratègia de cooperació de la UPC: https://www.upc.edu/ccd
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