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IdI. ÍNDEX D’INCLUSIVITAT

INTRODUCCIÓ

    L’IdI parteix de la necessitat de transmetre a les persones tècniques i polítiques dels municipis la necessitat d’incorporar la
perspectiva de gènere a l’urbanisme o el que és el mateix, la perspectiva de l’urbanisme inclusiu.

Tot i que les bases d’aquesta perspectiva recullen temes quotidians i propers, moltes vegades les persones tècniques i polítiques
responsables de fer ciutat no tenen la base del coneixement pragmàtic sobre aquesta temàtica; com a conseqüència, les polítiques,
la gestió i les actuacions urbanístiques que es duen a terme no incorporen aquesta experiència.

Aquesta és, doncs, una eina que intenta provocar una reflexió i obrir camí per a la incorporació de noves pràctiques en l’urbanisme
de les nostres ciutats.

QUÈ ÉS L’IdI

    L’IdI és un Índex d’Inclusivitat que mesura quin és el grau d’inclusivitat d’un municipi a partir de definir un mínim comú
denominador d'inclusivitat local.

Per tant, l’IdI és una mesura local per avaluar si les polítiques i les pràctiques en l’urbanisme que es desenvolupen al municipi
afavoreixen la creació de la ciutat inclusiva, des del disseny fins a la gestió.

Ens ha de permetre, a més, repensar quin és el municipi que volem, i si actualment aquest està responent a les necessitats
reals i actuals de la seva ciutadania.

7



URBANISME INCLUSIU

QUAN S’UTILITZA L’ID’I

    L’IdI té sentit fonamentalment com per argumentar la importància de la fase de diagnosi per a la implementació de mesures
inclusives en la planificació local.

Per tant, és important, fer-ne ús prèviament a l’execució, ja que la incorporació de l’experiència de la vida quotidiana als projectes
no és complicada i respon millor a les necessitats de la ciutadania, i no cal, per tant, deixar-la per a una fase posterior on les
adaptacions sempre són més costoses i de menys èxit.

QUINES FUNCIONS TÉ L’ID’I

L’IdI té fonamentalment tres funcions:

- AVALUADORA: Avalua i mesura la pràctica i les polítiques en l’urbanisme desenvolupades des del municipi, a partir de la
valoració obtinguda al qüestionari.

- PEDAGÒGICA:  L’IdI també és una eina de difusió pedagògica per a la implementació  de la perspectiva de gènere a l’urbanisme,
ja que a partir del seu contingut i ompliment fa que les persones tècniques i polítiques prenguin consciència del model de
ciutat actual, i assumeixin els conceptes i el model de gestió de la ciutat inclusiva.

- DIFUSORA: Incorpora a l’ordre del dia de les agendes municipals les polítiques inclusives urbanístiques, i consegüentment, crea
un cert interès,  preocupació i exigència en el compliment  dels mínims d’inclusivitat local necessaris per a tenir un índex favorable.
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COM ES MESURA

    L’IdI es mesura a partir d’unes preguntes que fan referència a sis camps d’actuació: model territorial, gestió, mobilitat,
equipaments, habitatge i espai públic.

Els paràmetres dels indicadors elaborats per a cada pregunta permeten donar una puntuació a cada resposta, que una vegada
sumades, donen com a resultat un número absolut que va del 0 a l’1, entenent que 1 és el valor màxim d’inclusivitat. Les respostes
sempre sumen i en cap cas s’avaluen amb un valor negatiu. En el cas de deixar-ne alguna en blanc, aquesta es puntua com a 0.

Aquesta valoració es fa en tres escales:

- La primera és la que fa referència als camps, valorant-los segons la seva importància respecte a la puntuació total d’1.

- La segona respon a la dels subapartats dels camps, realitzada segons el seu pes dins de cada camp.

- Finalment, es valoren cadascuna de les preguntes en funció de la seva importància.
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COM MILLORAR EL GRAU D’INCLUSIVITAT DEL MUNICIPI

    L’IdI no pretén ser només una eina d’avaluació, sinó també de transformació i d’intervenció.

El qüestionari avalua quins són els punts menys desenvolupats del municipi i fa un resum dels aspectes que es poden millorar.

Aquests indicadors  van acompanyats d’un material de suport didàctic pensat per explicar i il·lustrar algunes bones pràctiques.
Una vegada implantades aquestes mesures en la pràctica municipal, és recomanable tornar a omplir el qüestionari per confirmar
si s’han assolit els objectius.
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COM S’UTILITZA L’IdI

Com està organitzat el qüestionari IdI

    El qüestionari IdI el composen un total de 300 preguntes-indicadors dividides en 6 camps i diferents apartats.

Com omplir el qüestionari IdI

         MATERIAL DE SUPORT:
L’IdI té un material de suport per a facilitar la seva utilització i aclarir dubtes i conceptes. El llibret que teniu a les mans és la guia
de suport per utilitzar-ho correctament. Aquí hi trobareu:

1. La introducció a la guia amb l’explicació de què és l’IdI i algunes pautes de  com utilitzar-lo i respondre’l.

2. El qüestionari escrit, amb totes les preguntes perquè el pugueu consultar sense necessitat de tenir ordinador. Si bé aquí no
   serveix de res que el respongueu, ja que no té el sistema de valoració, sí que us servirà per conèixer a priori quines són les
   preguntes amb les que us trobareu i quina és la informació que se us demana.

3. Les fitxes generals en les quals es defineix el model teòric de cada camp de la ciutat inclusiva.

4. Les fitxes de suport que acompanyen l’IdI amb l’objectiu d’aclarir i definir conceptes que surten al qüestionari. Alhora, dónen
   pautes d’actuació i posen exemples del que seria portar a la pràctica algunes de les qüestions que es suggereixen.

5. Les definicions de la terminologia emprada al llarg del qüestionari i que forma part del vocabulari de la ciutat inclusiva.
   En aquest sentit, també hi ha la voluntat d’introduir nous conceptes i noves pràctiques.

13

11



URBANISME INCLUSIU

Qui ha de respondre el qüestionari

    L’IdI és un qüestionari que no pot ser respost en un dia ni per una sola persona. El nivell d’informació que es demana és alt
i requereix un gran coneixement, tant de les característiques pròpies del municipi, com de l’organització i la gestió d’aquest.

En aquest sentit, és important que l’IdI sigui respost des de les diferents àrees de gestió de l’Ajuntament i que siguin les persones
tècniques de cada àrea les que donin les respostes dels temes que els hi siguin afins.

Tipus de preguntes i respostes

    La majoria de les preguntes són del tipus Sí / No, tot i que també se’n poden trobar d’altres com: les de tipus numèric, on
es demana escriure un número o percentatge; les de tipus multiresposta, en les quals o bé es demana que es marquin un seguit
d’opcions o bé que s’ordenin per ordre de prioritat en funció de la pràctica o criteri;  i les de tipus d’entrada manual, on es
demana una dada específica.

Finalment, també hi ha unes preguntes per recollir informació, les quals no computen per a la valoració, però contribueixen a
la descripció del municipi.
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INTRODUCCIÓ A LA PÀGINA WEB

    El qüestionari IdI s’ha d’omplir en format web, ja que només és en aquest format on es fa la seva valoració. 

En accedir-hi, sempre es troba un diàleg de navegació on s’indica el  camp concret on s’està treballant. Mitjançant aquest índex
de navegació també és possible accedir a la graella que permet desplaçar-se lliurement als camps i les preguntes que es vulgui.

El format del qüestionari permet deixar preguntes sense respondre i passar a les següents, si en aquell moment no es té la
informació que es demana. També es pot arribar a modificar la resposta en el cas que aquesta no hagi estat introduïda correctament.

En acabar el qüestionari surt la pregunta “Doneu per finalitzat el qüestionari?”; en aquest moment el qüesitonari calcula l’Índex
d’inclusivitat. Cal recordar que totes les preguntes que no hagin estat respostes comptabilitzen 0.

www.fesalin.com/indexinclusivitat
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