
BREU HISTóRIA DE LA PLATJA ACCESSIBLE DE  BARCELONA (1996-2020) 
 

 
L'any 1996 cansades i cansats de no poder arribar fins l'aigua i banyar-se, la Vocalia de 
persones amb diversitat funcional de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Martí de 
Provençals va començar una campanya reivindicativa amb recollida de signatures, programes 
TV, escrits a la premsa, exposicions de fotografies, etc. 
 
Per fi, el dia 13 d’abril de 1997, Festa de la Platja, l’Ajuntament de Barcelona sensible a les 
necessitats de les persones amb la mobilitat reduïda va posar en marxa una prova pilot amb 
un seguit d’equipaments convertint  la Nova Icària en la primera platja accessible de 
Barcelona. 
 

A petició de la nostra Vocalia es va demanar la col·laboració de l'Associació de Voluntariat 

Barnataris que va ser la primera en ajudant a les persones amb la mobilitat reduïda a entrar i 

sortir de l’aigua, a partir de l'any 2001 i fins l’any 2015 aquest servei el va fer la Creu Roja i 

també va introduir  les cadires amfíbies. 

A partir de l’any 2016 fins l’actualitat aquest servei de suport al bany l’han anat fent diferents 

empreses contractades.  

Fins ara la instal·lació accessible de la platja de la Nova Icària oferia els següents equipaments: 
reserves d’aparcament pels vehicles de les persones amb la mobilitat reduïda, passera de fusta 
fins l’aigua, dues plataformes laterals de fusta d'espai d'us preferent per deixar les cadires de 
rodes (una amb ombra), caseta vestidor, lavabo adaptat, dutxes amb cadires adossades, grua 
per les persones que necessitin traslladar-se de la cadira de rodes a la cadira amfíbia o a la 
dutxa, armilles salvavides i cadires amfíbies per entrar i sortir de l’aigua.. 
 
Fa 24 estius que Barcelona va convertir en accessible la platja de la Nova Icària que ha servit i 
serveix de model per adaptar altres platges arreu de tot l’estat,  aquesta adaptació 
posteriorment també es va traslladar a la platja de la Barceloneta i Llevant. 
 
A Barcelona també es disposava a la zona de Banys del Fòrum d'un espai accessible de ciment 
resguardat de les onades per una sèrie d’espigons i separacions que el fan similar a les 
piscines, però amb aigua de mar, per entrar i sortir de l’aigua es disposa d’una cadira hidràulica 
i també amb personal de suport al bany. 
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