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CREACIÓ D’UNA APLICACIÓ PER A TELEFONIA MÒBIL AMB A CCÉS A INTERNET PER 

CONEÌXER ELS APARCAMENTS ACCESSIBLES A MENORCA (IAC CESSIBLE) 
 

 
Des de l’Associació d’Esclerosi Múltiple Illa de Menorca (AEMIM) volem fer pública la creació 
d’una aplicació mòbil per accedir a les ubicacions de les places d’aparcaments adaptades per a 
persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda del 10% a Menorca i que disposin de la 
corresponent targeta d’aparcament.  
 
Gràcies a la col·laboració totalment altruista i desinteressada, Juanjo Pons, ha pogut crear 
aquesta aplicació gratuïta i accessible per a tothom que disposi d’un telèfon mòbil amb connexió a 
Internet.  
 
L’aplicació està disponible per iPhone, iPad i dispositius amb sistema operatiu Android i ja es pot 
descarregar des de es Play Store i s’App Store. 
 
El nom de l’aplicació és iAccessible. Disposa de 3 apartats principals:  
 

1. Poblacions : des d’on es pot seleccionar la població per a conèixer les places 
d’aparcament concretes d’aquella zona – població.  
 

2. Afegir : des d’on es pot comunicar al programador qualsevol nova ubicació i/o canvi sofert 
en les places publicades.  
 

3. Patrocinis : empreses i laboratoris farmacèutics que han subvencionat les despeses que 
l’aplicació informàtica ha comportat.  

 
Des de l’associació es vol aprofitar aquesta ocasió per demanar:  
 

1) Que se’n faci un ús responsable de dites places d’aparcament.  
 

2) Que s’informi a través de l’aplicació mòbil de qualsevol canvi i/o nova ubicació d’alguna 
plaça d’aparcament blava de Menorca que no es trobi registrada en el programa i/o que 
hagi sofert alguna modificació.  
 

Alhora es vol destacar que aquest programa és una primera versió experimental del mateix i que 
s’aniran introduint modificacions, millores i canvis que permetin fer-lo pràctic i útil per a la 
població.  
 
Així mateix, des de l’entitat es sol·licita la col·laboració de la població per aconseguir actualitzar i 
mantenir dit programa al dia.  
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