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Introducció
Què és l’accessibilitat Cognitiva?
L’accessibilitat cognitiva és fer el món
més fàcil d’entendre.
Així les persones amb dificultats de comprensió
poden participar millor.
L’accessibilitat cognitiva és una part
de l’accessibilitat universal.

Com s’aconsegueix l’accessibilitat cognitiva?
L’accessibilitat cognitiva s’aconsegueix de diferents formes.
Per exemple:


Lectura Fàcil. És una forma de crear documents
fàcils d’entendre.



Senyals. S’han de posar i millorar
les senyals que hi ha en carrers i edificis.



Persones. Les persones hauran de saber alguna cosa
sobre l’accessibilitat
i de com donar a suport a les persones amb discapacitat.
També hi ha professionals de l’assistència personal.



Tecnologia. Utilitzem la tecnologia per donar suport a les
persones.



Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.
Són una forma de donar suport
a les persones amb discapacitat
per a que puguin comunicar-se.

Pàgina 3 de 10

Qualitat
En aquest document, parlem de Lectura Fàcil.
Cada vegada que ho fem
entenem que la lectura fàcil
ha de complir la norma de qualitat UNE
Així sabrem que està ben feta
i té qualitat.

Recomanacions per les Administracions
Webs electorals
Totes les pàgines web electorals
de les administracions:
1. Han de seguir una estructura
que entenguin les persones
que no treballen l’Administració.
2. S’han de fer amb llenguatge clar.
Han de tenir la informació principal
adaptada a Lectura Fàcil.
Aquesta informació ha d’incloure
com votar a la mesa o per correu
i els resultats de les eleccions.
3. Han de passar una proba de comprensió
per part de persones
amb dificultats de comprensió.
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Cens electoral
La consulta en persona del cens electoral
ha de seguir un procés igual
a tots els llocs de Catalunya.
Aquesta ha de ser molt senzilla.
La consulta per internet del cens electoral
també ha de ser molt senzilla.

Informació pública
Totes les publicacions sobre les eleccions
han de ser fàcils d’entendre
i un grup de persones amb dificultats de comprensió
han de comprovar que s’entengui.
Per exemple: anuncis, cartes, programes electorals.

Col·legis electorals
Els col·legis electorals han de comptar
amb senyals fàcils d’entendre.
Les senyals utilitzades haurien de ser les mateixes
per tots els col·legis electorals de Catalunya.
Les senyals es crearan després d’un estudi
en el que participaran
persones amb dificultats de comprensió.

Persones de Suport
Tots els col·legis electoral han de comptar
amb una persona de suport experta en accessibilitat.
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Manual de Mesa
Informació sobre la discapacitat Intel·lectual
Tots els manuals de mesa
han d’explicar:


Que totes les persones
amb discapacitat intel·lectual de Catalunya
tenen dret a votar.



Com donar suport a les persones
amb discapacitat intel·lectual que van a votar.

Versió en Lectura Fàcil
EL manual de mesa té informació
sobre com ser responsable d’una mesa electoral.
Totes les persones majors de 18 anys
poden ser cridades
per ser responsables d’una mesa electoral.
Les persones amb discapacitat intel·lectual
també poden ser responsables
en una mesa electoral.
Per aquest motiu,
tots els manuals de mesa
han de tenir una còpia en Lectura Fàcil.
Així les persones amb discapacitat intel·lectual
podran entendre millor la informació.

Formació
Tots els equips de les administracions
encarregats d’organitzar les eleccions
hauran de passar per una formació sobre accessibilitat cognitiva
sempre que hi hagi eleccions.
Totes les administracions han d’organitzar cursos
sobre com votar abans de les eleccions.
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Assistència personal
Els estats han d’assegurar l’assistència personal
per les persones amb discapacitat intel·lectual.
Les persones que ho necessitin
han de rebre els suports necessaris
en la presa de decisions.
Informació sobre l’accessibilitat
A totes les eleccions s’informarà
sobre quins suports existeixen
per fer més fàcils d’entendre les eleccions.

Estudi de l’accessibilitat
A totes les eleccions s’ha d’estudiar
si han estat fàcils d’entendre.
Després de cada estudi es proposaran les millores
per a les properes eleccions.

Col·laboració
Els equips d’organització de les eleccions
es reuniran amb les organitzacions
de persones amb dificultats de comprensió
per conèixer millor les seves opinions i necessitats.
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Recomanacions per partits polítics
Programes electorals


Tots els programes electorals
han de tenir una còpia en lectura fàcil.
La lectura fàcil ha de complir la norma de qualitat UNE.



La còpia en lectura fàcil ha de ser fàcil de trobar.
Proposem que estigui molt a prop
del programa electoral sense adaptar.

Webs electorals
Totes les pàgines web electorals
dels partits polítics:


Han de seguir una estructura
que entenguin les persones
que no treballen a l’Administració.



S’han de fer en un llenguatge clar.
Tindran la informació principal
adaptada en lectura fàcil.



Han de passar una proba de comprensió
per part de persones amb dificultats de comprensió.

Vídeos electorals
Tots els partits polítics
tindran com a mínim 1 vídeo electoral
fàcil d’entendre.
El guió del vídeo estarà adaptat a lectura fàcil.
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Informació i formació per a persones apoderades
Totes les persones apoderades
han de tenir informació sobre:


Que totes les persones
amb discapacitat intel·lectual de Catalunya
tenen dret a votar.



Com donar suport
a les persones amb discapacitat intel·lectual
que van votar.

Les persones amb discapacitat intel·lectual
també poden ser apoderades.
Aquests persones han de tenir
tots els suports que puguin necessitar
per a ser-ho.

Suport a les persones candidates
amb discapacitat intel·lectual
Les persones amb discapacitat intel·lectual
també poden ser candidates d’un partit polític.
Aquestes persones han de tenir
tots els suports necessaris per a ser-ho.
Per exemple:





Informació adaptada en lectura fàcil.
Reunions adaptades en ritmes i continguts.
Suport en la presa de decisions.
Assistència personal.
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Col·laboració
Els equips que preparen les eleccions
dels diferents partits polítics
es reuniran amb les organitzacions
de persones amb dificultats de comprensió
per conèixer millor les seves opinions i necessitats.
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