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A Barcelona el més important són les persones. És per això que des de l’Ajunta-
ment treballem de manera ferma per seguir construint una ciutat on tothom –tam-
bé les persones amb discapacitat- puguin desenvolupar el seu projecte de vida. 
I la tasca que des de fa anys duu a terme l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMD) n’és un exemple excel·lent que, a més, m’omple d’orgull.  

Des de fa anys, l’IMD impulsa polítiques i actuacions per a la integració a la vida i 
activitats de la ciutat de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat - auditiva, 
visual, física, intel·lectual o de trastorn mental -. Un impuls que encarrilem a través de 
quatre línies de treball:  suport i assessorament a professionals municipals, prestació 
directa de serveis a les persones, recerca i coneixement, i participació ciutadana.

Tot plegat em fa sentir, com a alcalde, molt satisfet d’aquesta publicació que us 
mostra l’activitat realitzada per l’IMD durant l’any  2009. Tot i així, atès que una 
característica de l’IMD és el treball coordinat amb molts serveis municipals per do-
nar resposta a les necessitats de les persones amb  discapacitat des de tots els 
àmbits, també hi  trobareu actuacions que s’han fet des d’altres departaments. 
Un treball tranversal, constant i perseverant de l’IMD que ha anat deixant des dels 
seus inicis una empremta molt singular en el desenvolupament de Barcelona com 
a ciutat cohesionada, inclusiva i solidària.  

Enguany, a més, l’IMD commemora el 30è aniversari de la seva creació, una efe-
mèride que hem celebrat amb molt de goig pels resultats obtinguts durant tots 
aquests anys de treball i que hem donat a conèixer, entre d’altres, a través de la 
publicació Barcelona una ciutat per a tothom. 30 anys treballant amb les persones 
amb discapacitat.

Crec important destacar que els resultats obtinguts han estat possibles gràcies al 
treball conjunt dels tècnics municipals amb les persones amb discapacitat i enti-
tats de la ciutat, que a través de diferents espais de participació ens han transmès 
les seves necessitats i han fet propostes i suggeriments que, en la mesura de les 
nostres possibilitats, hem anat incorporant. 

Anem avançant però, alhora, continuem tenint present que queden moltes coses 
per fer i que hem de seguir treballant com hem fet fins ara: amb la col·laboració i 
implicació de tothom. Perquè és així com Barcelona ha assolit sempre amb èxit els 
reptes importants al llarg de la seva història.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona



Us presentem la memòria 2009 de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, que s’estructura en diferents apartats dedicats a l’organització, les 
sis línies estratègiques de treball, l’activitat institucional i els estats financers. 

L’any 2009 ha coincidit amb la celebració del 30è aniversari de l’IMD i hem volgut 
fer palès el valor del treball de tres dècades treballant amb i per a les persones 
amb discapacitat, promovent la seva participació, donant suport i assessorament 
als tècnics municipals, implantant mesures, recursos i serveis per a l’atenció i la 
integració i, també, iniciant experiències pioneres. 

Pel que fa al balanç de l’any, volem ressaltar algunes de les actuacions concretes 
que s’emmarquen dins les sis línies estratègiques que guien l’acció de l’IMD: 

Accessibilitat física i mobilitat: destaca especialment la campanya “Via lliure a l’ac-
cessibilitat”, una actuació destinada a la informació i la sensibilització del petit co-
merç per evitar els obstacles en les voreres. També cal esmentar les millores en la 
xarxa de transport públic regular, amb l’augment d’estacions de metro amb ascen-
sors, i l’increment d’usuaris del Servei de Transport Especial. 

Accessibilitat comunicativa: s’ha avançat en la consolidació del teatre accessible 
i en l’accessibilitat comunicativa dels actes públics i s’ha col·laborat en els actes 
commemoratius del bicentenari del naixement de Louis Braille.

Habitatge: el “Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016” recull diferents propostes 
d’interès per a les persones amb discapacitat, concretament pel que fa a domòti-
ca i ajudes tècniques, permutes i promocions d’habitatge protegit.

Autonomia personal i vida independent: s’ha continuat el projecte pilot per a l’au-
tonomia personal i la vida independent i s’han mantingut les activitats dels serveis 
d’atenció directa als EIPI (atenció precoç, amb canvi de seu del servei de Nou 
Barris), als SAP (atenció al públic), a l’EAL (assessorament laboral) i als serveis 
residencials Valldaura, Casa Bloc i Vila Olímpica. També s’han destinat monitors 
de suport per a la integració dins les activitats de la campanya de vacances d’es-
tiu i s’ha seguit  l’acompliment dels acords del conveni de col·laboració entre el 
Departament de d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament de Barcelona en matèria d’equipaments de serveis socials per a persones 
amb discapacitat.

Participació ciutadana i associacionisme: s’ha mantingut l’activitat de 24 espais 
de participació (comissions, consells d’accessibilitat, taules d’entitats i grups de 
treball) i s’ha donat suport a les entitats a través de l’atorgament de subvencions a 
235 projectes presentats per entitats de ciutat i de districte.



Recerca i coneixement: s’ha elaborat l’estudi “Recomanacions per a la millora de 
l’atenció social a les persones amb trastorn mental de la ciutat de Barcelona”, al-
gunes de les quals ja s’han començat a aplicar com, per exemple, la prova pilot de 
cessió de parcel·les d’hort urbà a entitats de persones amb discapacitat. També 
s’ha realitzat un estudi sobre el servei de transport especial.

La publicació que teniu a les mans és una mostra més del compromís municipal  
amb la integració de les persones amb discapacitat expressat a través de la trajec-
tòria de treball de l’IMD i de molts altres departaments municipals.

Ricard Gomà i Carmona
Tinent d’alcalde d’Acció Social i Ciutadania i
President de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat



1
Organització
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1.1. FUNCIONS DE L’IMD

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
de Barcelona (IMD) és un organisme autònom de 
l’Ajuntament de Barcelona, creat l’any 1989 a par-
tir de la fusió del Patronat Municipal de Disminuïts 
Físics i del de Disminuïts Psíquics.

És missió de l’Institut promoure l’accessibilitat, 
entesa com l’accés de les persones amb disca-
pacitat a les activitats, serveis, espais i en defini-
tiva a la vida de la ciutat, i per tant, no solament 
com a possibilitat de desplaçament, sinó també 
com a possibilitat d’accedir-hi i de gaudir-ne com 
a part del conjunt de la ciutadania.

1.2. ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de l’IMD són el Consell 
Rector, la Comissió Executiva i la Presidència. 

1.2.1. COnsELL RECtOR

El Consell Rector està format per deu regidors/es 
o càrrecs de l’Ajuntament, i per deu representants 
de les persones amb discapacitat de la ciutat de 
Barcelona escollits per elecció directa.

Per Part De l’ajuntaMent:

President:
Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona. Tinent d’alcalde 
d’Acció Social i Ciutadania

Vicepresident:
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos. Regidor delegat 
de Mobilitat

Membres:
•  Ima. Sra. Carmen Andrés i Añón. Regidora  

del Districte de Nou Barris
•  Sr. Josep Cruz i González. Representant del 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
de Catalunya

•  Ima. Sra. Mercè Homs i Molist. Regidora i repre-
sentant del Grup Municipal de Convergència i Unió

•  Ima. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner. Regidora del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

•  Ima. Sra. Glòria Martín Vivas. Regidora i repre-
sentant del Grup Municipal del Partit Popular

•  Sra. Isabel Ribas i Seix. Delegada de Salut Pública
•  Sr. Ricard Fayos i Molet. Director tècnic d’Urba-

nisme del Sector d’Urbanisme
•  Sra. Glòria Figuerola i Anguera. Gerent de l’Àrea 

d’Acció Social i Ciutadania
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rePreSentantS De leS PerSoneS  
aMB DIScaPacItat:

Representants de les persones amb  
discapacitat física:
•  Sra. M. Pilar Díaz López
•  Sra. Rita Granada Molins
•  Sra. M. Carme Riu i Pascual
•  Sra. M. José Vázquez i Arias
•  Sra. Alicia Vélez Ortiz

Representants de les persones amb trastorn 
mental:
•  Sra. Imma Arriaga Guillén
•  Sr. Xavier Trabado Farré

Representants de les persones amb  
discapacitat auditiva:
•  Sra. Francesca Llorens i Albiñana

Representants de les persones amb  
discapacitat visual:
•  Sra. Belén González Herrero

Representants de les persones amb  
discapacitat intel·lectual:
•  Sr. Joan Manel Moscat Martínez

rePreSentacIó DelS treBallaDorS  
I treBallaDoreS:

Les centrals sindicals:  
Sr. David Plantada i Sagrera (UGT)
El Comitè d’Empresa: Sra. Pilar Vega i Checa
Secretària delegada:  
Sra. M. Rosa Mateu Lengo (fins al juny)  
i José Fernández Pérez (fins al desembre)
Interventora delegada: Sra. Pilar Pérez Andreu
Gerent: Sra. Roser Torrentó Sanjust

1.2.2. COmissió ExECutivA

La Comissió Executiva està formada per sis  
membres designats per l’Ajuntament i sis dels  
representants de les persones amb discapacitat  
al Consell Rector.

Per Part De l’ajuntaMent:

President:
Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona. Tinent d’alcalde 
d’Acció Social i Ciutadania

Membres:
•  Sr. Raül Casas Velo. Transports Metropolitans 

de Barcelona 
•  Sr. Carles Sala Marzal. Institut de Cultura de 

Barcelona
•  Sr. Joaquim Pascual Sangrà. Patronat Municipal 

de l’Habitatge
•  Sr. Roberto Castro Álvarez. Grup de Treball per 

a la Millora de l’Accessibilitat
•  Sra. Lorena Ventura i Calvo. Barcelona Activa 

SPM
També hi assisteix l’Im. Sr. Francesc Narváez  
i Pazos, vicepresident de l’IMD.

rePreSentantS De leS PerSoneS  
aMB DIScaPacItat:

•  Sra. Pilar Díaz i López
•  Sra. Belén González i Herrero
•  Sra. Francesca Llorens i Albiñana
•  Sr. Joan Manel Moscat Martínez
•  Sra. M. Carme Riu i Pasqual
•  Sr. Xavier Trabado i Farré

Secretària delegada:  
Sra. M. Rosa Mateu Lengo (fins al juny)  
i José Fernández Pérez (fins al desembre)
Gerent: Sra. Roser Torrentó i Sanjust
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1.3. ORGANIGRAMA

L’activitat de l’IMD s’ordena al voltant de tres eixos:
•  Serveis d’Atenció directa. Són serveis que 

donen resposta a les demandes d’informació, 
atenció precoç, treball, acolliment residencial i 
transport de les persones amb discapacitat de 
la ciutat de Barcelona.

•  Promoció i suport. Treballa conjuntament amb 
diferents departaments municipals, centrals i 
territorials, assessorant, buscant respostes per-
què les persones amb discapacitat puguin fer 
ús dels seus serveis i gaudir-ne. També fomenta 
la participació ciutadana i l’associacionisme mit-
jançant el suport a les entitats de persones amb 

CONSELL RECTOR

COMISSIÓ EXECUTIVA

GERÈNCIA

Consell assessor

Coordinació i Comunicació Administració

Central Territorial

PLANIFICACIÓ I PROSPECTIVA PROMOCIÓ I SUPORT SERVEIS D’ATENCIÓ DIRECTA

SAP
Atenció  
precoç

Servei inserció 
laboral

Serveis 
residencials

Transport  
especial

discapacitat de la ciutat i la dinamització de les 
comissions de participació. Té una especial inci-
dència en les línies estratègiques d’accessibilitat 
física i comunicativa, mobilitat, accés i suport a 
la llar, atenció social i altres serveis personals, 
integració educativa i sociolaboral i participació i 
promoció associativa.

•  Planificació i prospectiva. Observa la realitat 
social i les tendències poblacionals de les per-
sones amb discapacitat per preveure els esce-
naris de futur i les possibles respostes. També 
controla la producció dels serveis i elabora pro-
jectes i noves propostes.
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2
Línies estratègiques
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El programa marc de l’Institut inclou els objectius i 
les actuacions de l’Institut, moltes de les quals es 
porten a terme amb la col·laboració d’altres òr-
gans i departaments municipals. Els objectius per 
a l’any 2009 s’han agrupat en les línies estratègi-
ques següents: 

1. Accessibilitat física i mobilitat
2. Accessibilitat comunicativa
3. Habitatge
4. Autonomia personal i vida independent
5. Participació ciutadana i associacionisme
6. Recerca i coneixement

2.1. ACCESSIBILITAT FÍSICA I 
MOBILITAT

Es tracta d’un conjunt d’actuacions dirigides a 
garantir l’accés i la utilització a totes les persones i 
en condicions de màxima autonomia i igualtat, de 
l’espai urbà i dels seus elements i mobiliari; dels 
edificis, equipaments, instal·lacions públiques i/o 
de pública concurrència; i dels serveis de trans-
port públic, amb vista a l’exercici efectiu del dret a 
la mobilitat de les persones amb discapacitat. 

2.1.1. ACCEssibiLitAt físiCA A L’EsPAi  
PúbLiC

La ciutat té 1.010 km accessibles, que suposen 
un 91% del total del territori amb possibilitat de 
ser accessible. 

col·laBoracIó aMB ProjecteS 
D’acceSSIBIlItat

En l’àmbit dels districtes, destaquen les actuaci-
ons següents referents a la millora de l’accessibi-
litat física:

•  Ciutat Vella: assessorament sobre l’accessibi-
litat en el projecte i les obres del projecte Espai 
de Mar.

•  Eixample: col·laboració en la creació d’un grup 
de treball de seguiment de les obres de reforma 
del passeig de Sant Joan que s’iniciaran durant 
el 2010.

•  Sants-Montjuïc: seguiment del projecte per a la 
millora de l’accessibilitat del CAP La Marina i del 
projecte de reforma de l’edifici de La Capa i la 
ludoteca Casa dels Colors.
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•  Les Corts: col·laboració en el projecte per a la 
creació d’una nova Ludoteca i en el de supres-
sió de barreres a la via pública al barri de Sant 
Ramon-Maternitat.

•  Sarrià-Sant Gervasi: informació a les persones 
amb discapacitat registrades a l’IMD sobre la 
mobilitat durant les obres de reforma del casc 
antic de Sarrià.

•  Gràcia: seguiment de l’accessibilitat en els pro-
jectes de la plaça de la Laguna de Lanao, plaça 
de les Dones del 36 i la Urbanització de la plaça 
de Lesseps. 

•  Horta-Guinardó: seguiment de les actuacions 
referents a les reserves d’aparcament públiques 
i revisió d’algunes zones de via pública pen-
dents del pla d’accessibilitat.

•  Nou Barris: seguiment del Pla de Mobilitat de 
Can Peguera, assessorament sobre l’accessibi-
litat física (tarimes, WC, reserves d’espais) du-
rant les festes i actes culturals a la via pública, 
seguiment de les obres de reurbanització del 
barri de Vallbona, revisió de l’accessibilitat dels 
equipaments i serveis públics del districte per a 
la publicació de la guia d’equipaments.

•  Sant Martí: participació en l’organització i va-
loració de l’accessibilitat del comerç del Premi 
Comerç accessible 2009, elaboració de pro-
postes per al Pla comunitari del Barri del Besòs, 
participació en la comissió de manteniment 
d’equipaments públics.

caMPanya Via lliure a l’accessibilitat

Aquesta campanya s’ha realitzat d’acord amb la 
Direcció de Llicències i Inspecció i els districtes.

•  Objectiu de la campanya: millorar l’accessi-
bilitat de la via pública mitjançant la disminució 
de l’ocupació il·legal i abusiva de les voreres, 
i sensibilitzar els propietaris dels establiments 
comercials sobre la necessitat de deixar lliure 
d’obstacles l’itinerari dels vianants, sense ocu-
par la vorera amb cap tipus d’objecte.

•  Desenvolupament de la campanya: s’ha dut 
a terme entre els mesos de gener a maig a tots 
els districtes, per un equip integrat pels tècnics 
del servei de promoció i suport als districtes i 
tres persones d’un pla d’ocupació.

•  Resultats: s’han visitat 5.697 punts. En el 48% 
dels casos, no es va detectar cap obstacle. 
Dels obstacles detectats a la via pública (3.416), 
el 36% eren pissarres o faristols i el 21% testos 
(sense comptar els de les floristeries). Es van 
fer informes amb el recull de les incidències i els 
indicadors corresponents per a cada districte. 
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Districte Visites Sense obstacle Amb obstacle 

Ciutat Vella 635 226 36% 409 64%

Eixample 1.030 428 42% 602 58%

Sants 398 142 36% 256 64%

Les Corts 220 71 32% 149 68%

Sarrià 377 23 6% 354 94%

Gràcia 726 506 70% 220 30%

Horta 647 463 72% 184 28%

Nou Barris 500 285 57% 215 43%

Sant Andreu 567 260 46% 307 54%

Sant Martí 597 341 57% 256 43%

Total 5.697 2.745 48% 2.952 52%

Els resultats per tipus d’obstacle detectat són:

Tipus d’obstacle Nombre %

Pissarra / faristol 1.219 36%

Test 751 22%

Atracció infantil 219 6%

Exposició de fruites 204 6%

Objectes adossats 176 5%

Expositor de premsa 126 4%

Exposició de plantes (floristeria) 96 3%

Dispensador de propaganda 62 2%

Postaler 27 1%

Altres 536 15%

Total 3.416* 100

(*) El nombre d’obstacles detectats és superior al de comerços perquè 
hi ha comerços que tenen més d’un obstacle
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2.1.2. EsPAis dE LLEuRE i EquiPAmEnts

PlatgeS

•  Dotació d’elements d’accessibilitat a les platges 
de Barcelona:

Elements d’accessibilitat 2009

Passeres estretes fins a l’aigua 7

Lavabos adaptats
(a quioscos, químics, d’obra,  
o a restaurants)

36

Dutxes adaptades 7

Reserves d’aparcament 49

Caseta-vestidor 3

Cadires amfíbies 6

Crosses amfíbies 6

Grua-elevador 3

•  Servei de suport al bany: aquest servei comp-
ta amb el voluntariat de la Creu Roja i ha estat 
disponible a les platges de Sant Sebastià i de la 
Nova Icària, amb la cobertura següent:

Platja Horari Prestació del servei 
de suport al bany

Sant 
Sebastià d’11 a 14 h

Juny: caps de setma-
na i festius
Juliol, agost i setem-
bre (1a quinzena): 
diari
Setembre (2a quinze-
na): caps de setmana 
i festius

Nova 
Icària

d’11 a 14 h
de16 a 19h

•  Al llarg de la temporada d’estiu, el servei de su-
port al bany ha tingut l’activitat següent:

Indicadors 2009 2008

Usuaris/es 355 320

Voluntaris/es 109 168

Intervencions 2.567 2.153

Grau mitjà de satisfacció 
personal 4,1 / 5 4,1 / 5

equIPaMentS eSPortIuS

•  Centres esportius municipals: s’han actu-
alitzat les dades d’accessibilitat dels centres 
esportius municipals a tots els districtes amb la 
finalitat d’oferir dades per a l’edició d’una guia.

2.1.3. sERvEis uRbAns i mEdi AmbiEnt

contenIDorS De BroSSa

•  Presentació dels nous contenidors de brossa 
adaptats. L’any 2009 s’han presentat els nous 
contenidors adaptats per a tothom, que faciliten 
l’ús de tots els elements de recollida residus, 
independentment de l’alçada, força física, edat 
o discapacitat. A la presentació hi van assistir 
alguns membres del Consell Rector de l’IMD.
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2.1.4. miLLOREs En L’ACCEssibiLitAt AL 
tRAnsPORt PúbLiC i LA mObiLitAt

XarXa D’autoBuSoS

•  Vehicles accessibles: tots els autobusos de 
TMB (1.086 unitats) són vehicles de pis baix i 
tenen rampa d’accés per a persones amb mo-
bilitat reduïda. 

•  Millores en la comunicació. TMB està instal-
lant dos dispositius per a millorar l’accés a 
la informació: d’una banda, el SIU (Sistema 
d’Informació a l’Usuari) dóna informació visual 
i acústica dins de l’autobús i des de fora mit-
jançant un comandament a distància; d’altra 
banda, el sistema PIU (Pantalles amb Informació 
a l’Usuari) permet conèixer el temps d’espera i, 
en una fase futura, permetrà saber les possibles 
incidències i alteracions del servei.

Dispositiu Disponibilitat

SIU – Sistema  
d’Informació a l’Usuari 32 línies de bus

PIU – Pantalles  
d’Informació a l’Usuari 65 parades de bus

•  L’IMD ha fet una visita, juntament amb els mem-
bres de la comissió de transport, a una de les 
primeres parades adaptades de bus.

Metro

L’estat de les estacions de les línies de metro de 
TMB és el següent:

Situació Estacions  
de metro

Estacions amb ascensor
des del carrer fins a les  
andanes

96 75%

Estacions on estan fent obres 
d’instal·lació d’ascensor 14 11%

Estacions amb projecte  
d’obres d’instal·lació  
(pendents d’iniciar-les)

12 9%

Estacions amb projecte  
pendent 6 5%

Total estacions 128 100%

•  L’IMD ha fet tres visites, juntament amb mem-
bres de la comissió de transports: a la línia 9, a 
l’intercanviador de la Diagonal i també per com-
provar el sistema d’avís per a persones amb 
discapacitat visual a les estacions.

reServeS D’aParcaMent

Cal destacar les actuacions següents: 
•  Sarrià-Sant Gervasi: s’ha executat el Pla de 

Reserves d’Aparcament, que preveu un total de 
33 places d’aparcament al voltant de diferents 
equipaments del districte.

•  Horta-Guinardó: s’està elaborant el Pla de 
Reserves d’Aparcament.

•  Nou Barris: elaboració i presentació del Pla.
•  Sant Martí: presentació i difusió del Pla.

targeteS D’aParcaMent

El Servei d’Atenció al Públic ha rebut 2.036 de-
mandes de tramitació de targetes d’aparcament, 
de les quals s’han concedit 1.512. 
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SuBvencIonS De l’IMPoSt De vehIcleS 
De traccIó MecànIca (IvtM)

S’han rebut 31 demandes de subvenció del cost 
de l’IVTM per al transport de persones amb dis-
capacitat (vehicles adaptats a nom de familiars i 
d’associacions) com a complement a les exemp-
cions que preveuen les ordenances municipals. 
Totes les demandes han estat concedides.

2.1.5. sERvEi PúbLiC dE tRAnsPORt 
EsPECiAL

És un servei de l’Entitat Metropolitana del 
Transport (EMT) i l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat (IMD). Aquest servei el gestio-
nen l’IMD i les empreses Centre Metropolità d’In-
formació i Promoció del Transport (CETRAMSA) i 
Transport Ciutat Comtal (TCC). El Consell Rector 
de l’IMD va aprovar la Normativa d’Ús d’aquest 
servei en la seva reunió de 7 d’octubre de 2009.

És un servei que s’utilitza quan els vehicles del 
transport regular o els itineraris no són accessi-
bles per a persones amb mobilitat reduïda que 
presenten especials dificultats de desplaçament. 
Durant el 2009, el nombre d’usuaris que han fet 
ús del servei ha estat de 3.115 persones, de les 
quals 433 han utilitzat tant serveis fixos com d’es-
poràdics. Els resultats del servei són els següents:

Resultats Any 2009 Any 2008 Variació
 anual %

Viatges 292.495 253.750 15,3%

Usuaris -  
serveis fixos 617 626 -1,4%

Usuaris -  
serveis  
esporàdics

2.931 2.590 13,2%

vIatgeS fIXoS

Viatges a centres: la destinació d’aquests viat-
ges són centres de serveis socials especialitzats, 
centres de formació reglada, ocupacional o cen-
tres esportius.

Viatges a centres 2009 2008

Microbús 78.306 73.633

Taxi 61.266 66.019

Total 139.572 139.652

Usuaris 555 573
Variació nombre de viatges: -80 (-0,06%)

Variació nombre d’usuaris: 2 (0,3%)

Viatges laborals: destinats a empreses ordinàries 
i a centres especials de treball.

Viatges laborals 2009 2008

Microbús 15 29

Taxi 4.576 4.736

Total 4.591 4.765

Usuaris 62 53
Variació nombre de viatges: -174 (-3,7%)

Variació nombre d’usuaris: 9 (17,2%)

DaDeS DelS vIatgeS eSPoràDIcS

Viatges amb destinacions diverses (metge, oci, 
esport, lleure...).

Viatges esporàdics 2009 2008

Microbús 3.162 4.389

Taxi 145.170 104.943

Total 148.332 109.332

Usuaris 2.931 2.590
Variació nombre de viatges: 39.000 (35,7%)

Variació nombre d’usuaris: 341 (13,2%)



21

evolucIó MenSual DelS vIatgeS Per tIPuS De vIatge (fIXoS I eSPoràDIcS):

Nombre de viatges esporàdics per mes (2009)

Nombre de viatges fixos per mes (2009)

Micro

Micro

TOTAL

TOTAL

Taxi

Taxi

6.080

10.570

6.401

11.345

6.981

12.724

5.284

11.233

5.726

13.023

5.183

12.991

4.237

13.146

655

7.423

5.052

11.668

6.793

14.220

7.052

14.111

6.007

237

6.471

301

7.242

286

5.946

240

7.402

432

7.320

277

8.655

266

1.046

2

6.268

208

7.173

255

7.405

254

5.635

12.716

8.149

404

12.551

10.871

13.643

11.631

15.130

13.128

11.230

11.473

13.128

13.455

12.503

13.268

1.701

7.425

11.320

11.876

14.457

14.365

11.642

12.953

13.966

14.475

12.892

13.412
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2.009

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2.0082.0072.0062.0052.0042.003

80.723

94.653

111.402
129.478 130.143 139.652

139.572

148.332

9.705 7.269 6.115 5.365 4.943 4.766 4.591

39.883

53.141

71.753

102.619 107.996 109.332

253.750

292.495

243.082
237.462

189.270

155.063

130.311

centres

laborals

esporàdics

total

Evolució anual dels viatges fixos (a centres i laborals)
Viatges esporàdics i nombre total de viatges

2.2. ACCESSIBILITAT COMUNICATIVA

Es tracta de les actuacions adreçades a garantir 
l’accessibilitat comunicativa, especialment a les 
persones amb discapacitat sensorial. Actuacions 
que han de garantir l’accessibilitat a la informació, 
als tràmits, a les gestions municipals i a les activi-
tats culturals. 

2.2.1. ACCEssibiLitAt ALs ACtEs PúbLiCs

L’IMD ha treballat amb l’ICUB (Direcció de 
Programes) per consolidar les mesures d’accessi-
bilitat que es consideren en els principals esdeve-
niments culturals de la ciutat, ja siguin per millorar 

l’accés a la comunicació, reserves d’espais, dis-
ponibilitat de lavabos adaptats o altres tipus de 
suport. Durant el 2009, destaquen les actuacions 
referents a les celebracions següents:

•  Mercè 2009. Consolidació de les mesures d’ac-
cessibilitat en els actes principals de la Mercè: 
interpretació en llengua de signes i subtitulació 
en l’acte del pregó al Saló de Cent i a la plaça 
de Sant Jaume; també s’han mantingut les re-
serves d’espai per a persones amb mobilitat re-
duïda als escenaris principals en diferents actes. 
Als actes del Castell de Montjuïc, s’ha comptat 
amb suport personal per fer acompanyaments a 
les persones amb mobilitat reduïda.
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•  Mostra La ciutat de les persones. 
Consolidació de les mesures d’accessibilitat als 
estands d’aquesta mostra al passeig de Gràcia..

•  Cavalcada de Reis. El pregó dels Reis ha 
comptat amb interpretació en llengua de signes 
i s’han mantingut les reserves d’espai per a per-
sones amb discapacitat.

•  Rua de Carnaval. Reserves d’espai i mesures 
d’accessibilitat a la comunicació.

•  La Nit de Montjuïc. Es va vetllar per l’accessibi-
litat de tots els espais i equipaments que obrien 
portes durant aquesta jornada.

•  Festival de la Infància. Coordinació de la 
cessió de material accessible de l’ONCE i del 
Centre Municipal del Pont del Dragó.

•  Bicentenari del naixement de Louis Braille. 
Organització de dos actes commemoratius: l’ex-
posició de fotografies Segones versions, junt amb 
una mostra de productes en braille al Centre Cívic 
Pati Llimona; i la conferència Josep Ricart i la re-
volta del Braille, a càrrec del Sr. Francesc Miñana, 
exdirector del Centre Joan Amades i escriptor.

Pel que fa a les festes que tenen lloc als barris i 
districtes, s’ha treballat perquè s’hi adoptin les 
mesures d’accessibilitat necessàries per afavorir 
la participació de persones amb discapacitat, i 
també perquè entitats del sector de persones 
amb discapacitat col·laborin en l’elaboració de la 
programació d’aquestes festes. L’any 2009 desta-
quen les col·laboracions i les festes següents:

•  Gràcia: foment de l’accessibilitat a les festes de 
Sant Medir i la Festa Major de Gràcia, i s’han fet 
les reserves corresponents.

•  Nou Barris: programació d’activitats a la Festa 
Major de Nou Barris i col·laboració amb la dota-
ció d’elements adaptats.

•  Sant Martí: per a la Festa Major de Sant Martí i 
de la Vila Olímpica-Marina i per a la programació 
d’activitats de sensibilització.

2.2.2. COmuniCACió i infORmACió  
ACCEssibLE, tRàmits i GEstiOns  
muniCiPALs

anell MagnètIc

•  Instal·lació d’anell magnètic. Dotació 
d’aquests dispositius a les sales dels equi-
paments següents: Espai de Mar, Biblioteca 
Sagrada Família, La Farinera del Clot, Centre 
Cívic del Besòs, Centre Cívic de la Verneda i 
Centre Cívic de Can Felipa (teatre).

•  Control de funcionament: Control al llarg de 
l’any del funcionament dels anells magnètics ja 
instal·lats a les diferents sales municipals.

•  Anell magnètic portàtil: Adquisició d’aquest 
dispositiu per tal que pugui ser utilitzat per dife-
rents serveis i actes.

ButlletInS acceSSIBleS

•  BUGA. Edició i enviament de dos números del 
Butlletí Gràcia accessible, BUGA en format PDF.

•  Butlletí sonor Barcelona informació. Edició del 
butlletí sonor Barcelona informació als districtes de 
Sants-Montjuïc (10 números), Gràcia (2 números) i 
Sant Andreu (4 números). Distribució entre les per-
sones amb discapacitat visual registrades a l’IMD.
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MIllora De la InforMacIó eScrIta

•  Informació i tràmits municipals. L’IMD ha tre-
ballat amb els departaments de comunicació 
dels districtes i amb la Direcció de Comunicació 
de l’Ajuntament per millorar l’accessibilitat de la 
informació escrita, així com perquè es tinguin en 
compte mesures alternatives a la comunicació 
en cas de donar un telèfon de referència.

2.2.3. CuLtuRA ACCEssibLE

BIBlIotequeS

•  Consorci de Biblioteques. Suport i seguiment  
sobre les mesures d’accessibilitat a la comuni-
cació per a persones amb discapacitat.

•  Mesures necessàries per a persones ce-
gues o amb baixa visió. Elaboració d’un 
informe en col·laboració amb l’Associació de 
Professionals de la Rehabilitació de Persones 
amb Discapacitat Visual (ASPREH).

•  Programa de Voluntariat. Suport al programa 
de voluntariat de la Biblioteca Clarà (Sarrià-Sant 
Gervasi) i formació del voluntariat.

teatre

S’han programat funcions de teatre amb mesures 
d’accessibilitat a sis espais de la ciutat: 

•  Festival Grec. En el marc del festival, s’han 
implementat mesures d’accessibilitat als espais 
següents:
–  Teatre Grec. Per a les obres Edipo, Una 

Trilogía i Don Carlos, implementació de mesu-
res d’accessibilitat per a persones amb disca-

pacitat visual (audiodescripció, programes de 
mà en braille i lletra ampliada, servei d’acom-
panyament i visita tàctil a l’escenografia i ves-
tuari en finalitzar l’espectacle) i per a persones 
amb discapacitat auditiva (text de l’obra per 
seguir l’espectacle i anell magnètic).

–  TNC. Subtitulació a Somnis d’una nit d’estiu.
–  Sala Mac del Mercat de les Flors i Sala 

Fabià Puigserver del Teatre Lliure. Sales do-
tades d’anell magnètic.

•  Teatre Lliure. Sessions accessibles de Mort 
d’un viatjant, Traïció, Nixon-Frost i Alícia al País 
de les Meravelles, amb  servei d’audiodescrip-
ció, programes de mà en braille i subtitulació. 
També es va organitzar una sessió de formació 
per al personal de sala sobre l’atenció a les per-
sones amb discapacitat

•  Centre Cívic de les Corts. Audiodescripció i 
visita tàctil prèvia per conèixer l’escenografia i el 
vestuari en la representació d’El ventall de Lady 
Windermere i El cel de Mozart.

altreS actuacIonS: 

•  SAT (Sant Andreu Teatre). Contacte amb el 
teatre per a la possible cessió d’una pantalla 
de leds per millorar l’accessibilitat a la comuni-
cació i el seguiment de la instal·lació de l’anell 
magnètic.

•  Roda de premsa. Presentació sobre el teatre 
accessible al Teatre Lliure.

MuSeuS

•  Museus de Barcelona. L’IMD i l’ICUB (Direcció 
de Patrimoni) han iniciat una col·laboració per 
avaluar l’estat de l’accessibilitat als Museus de 
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Barcelona i per establir pautes en les futures col-
laboracions per als nous projectes museístics de 
la ciutat de Barcelona.

•  Museu de la Música. Formació per al personal 
de sala sobre l’atenció a les persones amb dis-
capacitat 

altreS acteS culturalS

Altres activitats culturals de 2009 que han comp-
tat amb la col·laboració de l’IMD:

•  Òpera a la platja. Implementació de mesures 
d’accessibilitat a la platja (reserves d’espai, lava-
bos adaptats) per a aquest espectacle del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona.

•  Momentum. Promoció d’assistència de perso-
nes amb discapacitat (53 assistents), entre d’al-
tres col·lectius amb risc d’exclusió, a aquest es-
pectacle de dansa de la companyia Mayumana. 

•  Segones versions. Exposició de fotografies a 
Can Castelló (Sarrià-Sant Gervasi). Inclou con-
tinguts de sensibilització i està adaptada per a 
persones amb discapacitat visual.

•  Jocs Florals. Col·laboració i suport en l’orga-
nització dels VI Jocs Florals de la Xarxa de Salut 
Mental al districte de les Corts.

•  Dansa. Promoció i difusió d’un projecte de dan-
sa integrada i difusió de la teràpia basada en el 
moviment i la dansa per a persones amb disca-
pacitat al districte de Gràcia.

2.3. HABITATGE

Es tracta d’un conjunt d’actuacions adreçades a 
promoure habitatges assequibles i accessibles, 
adaptats, amb la incorporació de la domòtica i 
altres ajudes tècniques.

Pla D’haBItatge De Barcelona 2008-2016

L’any 2009 s’ha aprovat el Pla d’Habitatge de 
Barcelona 2008-2016, en el qual s’han incorpo-
rat diferents propostes elaborades des de l’IMD. 
A continuació, es detallen els punts en què es 
consideren les necessitats de les persones amb 
discapacitat de la ciutat, segons els capítols cor-
responents del Pla:

Capítol 1. Programes per a la rehabilitació del 
parc d’habitatges 
•  Domòtica i ajudes tècniques. S’han iniciat els 

treballs per a l’elaboració d’un manual sobre els 
elements que garanteixen l’accessibilitat integral 
de l’habitatge a persones amb qualsevol tipus de 
discapacitat, amb l’objectiu d’aplicar-lo a l’habi-
tatge amb protecció oficial i d’establir determina-
des instal·lacions predomòtiques dels habitatges.

Capítol 3. Programa de gestió de sòl 
•  Permutes.

–  S’estableixen per reglament les condicions 
d’accés a un habitatge amb protecció oficial 
per a les persones amb discapacitat que siguin 
propietàries d’un habitatge que no reuneixi les 
condicions d’habitabilitat i accessibilitat adients.

–  En el cas dels grups de joves amb discapa-
citat que disposen d’un habitatge dotacional 
de lloguer per a joves, es permetrà la permuta 
per un habitatge de protecció oficial, ja sigui 
pel canvi en la situació personal (edat) o altres 
canvis en l’estructura familiar.
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Capítol 5. Promoció d’habitatge protegit.
•  Canvi de la normativa i requisits d’accés. Per 

tal de compensar el greuge econòmic compa-
ratiu, s’acorda canviar els requisits de nivells 
d’ingressos. 
–  Nivell d’ingressos màxims: fins a 5,5 vegades 

l’IPREM.
–  Nivell d’ingressos mínims: les persones amb 

discapacitat amb ingressos entre 0,5 i 2,5 ve-
gades l’IPREM podran optar a l’habitatge de 
protecció oficial dins el programa de contin-
gents especials.

•  Persones jurídiques.  Les persones jurídiques 
podran optar a habitatges, fet que facilitarà l’ac-
cés a les entitats de persones amb discapaci-
tats intel·lectuals o  trastorn mental. 

•  Reserva d’habitatges adaptats. Aplicació 
d’una reserva del 3% d’habitatges en totes les 
tipologies d’habitatge de protecció oficial per a 
persones amb barem de mobilitat reduïda, en 
compliment  de les condicions d’accessibilitat i 
disseny establertes a la normativa vigent1.

•  Durada dels contractes de lloguer dels ha-
bitatges dotacionals per a joves. S’acorda 
allargar el contracte de lloguer de 5 anys en 
pròrrogues successives de 2 anys sense limi-
tació, sempre que s’acrediti en cada període el 
compliment dels requisits econòmics i la situa-
ció de discapacitat.

Capítol 6. Programa de construcció d’habitat-
ge dotacional.
•  Pisos amb serveis comuns per a persones 

amb discapacitat. S’ha iniciat l’estudi de la con-
veniència de creació de pisos amb serveis co-
muns i/o suport per a persones amb discapacitat.

Capítol 7. Foment de l’oferta d’habitatge de 
lloguer 
•  Aplicació de barems econòmics per tal de 

compensar el greuge econòmic, com el reco-
llit al capítol d’habitatge protegit.

Capítol 8. Modificacions en les normatives en 
matèria d’habitatge 
•  Adequació de la normativa segons les ne-

cessitats de les persones amb discapacitat i el 
greuge econòmic. 

Capítol 9. Atenció al ciutadà i suport en l’ac-
cés a l’habitatge
•  Garantia de l’accessibilitat física i comuni-

cativa en la informació i l’atenció a la persones 
amb discapacitat.

altreS actuacIonS

L’IMD ha promogut les intervencions següents pel 
que fa a l’habitatge:

•  Adjudicació d’habitatges adaptats. Contactes 
amb l’Institut Municipal d’Urbanisme per fer el 
seguiment dels processos d’adjudicació dels 
habitatges adaptats i s’ha incidit en situacions 
en què els habitatges no s’adequaven a les ne-
cessitats dels usuaris.

 
•  Adaptació d’habitatges. Visites a diferents pro-

mocions d’habitatges adaptats amb responsa-
bles de PMH per detectar les mancances més 
comunes i proposar-ne solucions. 

1 Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat uni-
versal de les persones amb discapacitat, i decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitec-
tòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat.
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2.4. AUTONOMIA PERSONAL I VIDA 
INDEPENDENT

Actuacions adreçades a fomentar l’autonomia 
personal i la vida independent de les persones 
amb discapacitat per mitjà de serveis que facin 
possible la vida quotidiana, l’accés a l’educació, 
al treball, a la salut, a la pràctica esportiva i al 
lleure. També s’hi inclouen actuacions dirigides al 
desplegament de la xarxa d’equipaments i serveis 
socials per a persones amb discapacitat

2.4.1. PROJECtEs dE suPORt A L’AutO-
nOmiA PERsOnAL i LA vidA indEPEndEnt

Projecte per a l’autonomia personal i 
la Vida independent 

L’any 2009 ha continuat aquest projecte, una 
iniciativa d’apoderament que aposta perquè les 
persones amb discapacitat física puguin autoges-
tionar les necessitats d’assistència personal.

•  Objectius. Disposar d’una alternativa que pos-
sibiliti que les persones amb discapacitat física 
puguin gaudir d’una vida més autònoma i facili-
tar l’elecció dels serveis d’assistència personal. 

•  Participants. Durant el 2009 hi ha hagut 11 par-
ticipants i s’ha produït una baixa per defunció. 
Les característiques generals dels participants:
−  Gènere: 50% homes i 50% dones.
−  Edat: 60% de 30 a 40 anys, 10% de 41 a 50 i 

30% majors de 50 anys.
−  Grau de dependència : 40% al grau 3 nivell 2,  

20% al grau 3 nivell 1,  30% al grau 2 nivell 2 i 
10% sense valoració de grau.

−  Situació laboral: 60% pensionistes, 20% te-
nen feina remunerada i 20% estudien.

−  Ingressos: un 70% no  arriba a l’IPREM, i  un 
30% supera dues vegades aquest mateix 
barem.

•  Serveis d’assistència personal. Inclouen 
l’ajuda a les activitats de la vida diària (higie-
ne, vestir-se o transferències, entre d’altres), a 
les activitats domèstiques (cuina, neteja, etc.) i 
acompanyaments per motiu de treball, estudi, 
viatges...
−  Gestió: els participants escullen qui fa la pres-

tació del servei d’assistència personal, quan i 
de quina manera gaudiran del servei. El 80% 
dels participants han encarregat la tasca de 
contractació a l’Oficina de Vida Independent.

−  Hores d’assistència: la mitjana d’hores d’as-
sistència personal subvencionada per partici-
pant ha estat 46.5 hores setmanals (entre 3 i 
84 hores/setmana). El 70% dels usuaris tenen 
més de 35 hores/setmana.

•  Desenvolupament del projecte. Durant el 
2009 s’ha aprofundit en l’estudi i l’avaluació 
del sistema de copagament del servei per part 
de l’usuari i s’ha acordat adoptar el model de 
copagament  que s’utilitza en el servei d’aten-
ció domiciliària, independentment de les hores 
d¡’assistència personal que necessiten i amb 
l’augment del coeficient reductor per discapaci-
tat de l’usuari que passa de l’1,5 al 1,9 de l’IRSC 
per tal de compensar el greuge econòmic.
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Projecte De suport a les famílies 
de persones amb discapacitat 
intel·lectual 

•  Seguiment del conveni entre l’Àrea d’Acció 
Social i Ciutadania i la Federació APPS per al 
Projecte de Suport a les Famílies de Persones 
amb Retard Mental de la ciutat. L’objectiu 
d’aquest conveni és oferir un ajut a les famílies, 
que es concreta en la figura d’una persona de 
suport, ja que una atenció constant a les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual els pot supo-
sar una càrrega física i emocional.

•  Aquest any s’han  atès  96 famílies, a les quals 
s’han donat 657 serveis amb un total de 7.742 
hores de cobertura.  

Donar SuPort al Projecte me’n 
Vaig a casa, Per a l’autonoMIa De 
leS PerSoneS aMB DIScaPacItat 
Intel·lectual 

•  L’objectiu del projecte és facilitar l’opció de 
vida independent de persones amb discapaci-
tat intel·lectual, en col·laboració amb el Servei 
de Suport a la Llar de la Fundació Catalana 
Síndrome de Down (FCSD).

•  Durant el 2009, el projecte ha atès tres perso-
nes (dues persones que van començar el 2008 i 
n’ha començat una altra). 

•  També s’ha iniciat un projecte elaborat entre la 
FCSD i el Centre d’Higiene Mental Les Corts, 
amb dos pisos de vida independent cedits pel 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi per un període 
de 5 anys, que disposen de serveis de suport a 
la llar. 

2.4.2. sERvEis REsidEnCiALs

llar reSIDèncIa vIla olíMPIca

La Llar residència Vila Olímpica va ser inaugurada 
al maig de 1999. És un equipament públic per a 
persones amb discapacitat física.

La capacitat del servei és de sis places, repartides 
en tres apartaments de dues places cadascun. 
Funciona cada dia tot l’any, i els serveis inclouen 
l’atenció personal a les activitats de la vida diària, 
els serveis de menjador, la neteja i el manteniment 
de l’equipament.

Els apartaments tenen sistemes de control de 
l’entorn domèstic (motorització, automatisme i 
control amb sensors) adaptats a les necessitats 
de les persones usuàries. Al 2009 s’han canviat 
dos motors, s’ha adequat la domòtica a una usu-
ària i s’ha lliurat una clau de la porta domotitzada 
d’accés a la finca a tots els veïns.

•  Residents:
−  S’ha prestat servei a dues dones i a quatre 

homes. La mitjana d’edat dels residents és de 
58 anys (entre 47 i 81 anys).

−  La mitjana del grau de discapacitat és del 
87% (entre el 65% i el 100%).

−  Quant a l’activitat externa, cal destacar que 
cinc residents fan activitats formatives o de 
col·laboració amb entitats.

llar reSIDèncIa vallDaura

És un equipament residencial creat l’any 1992 i 
de titularitat de l’Institut Català d’Assistència i de 
Serveis Socials (ICASS). Està gestionada des del 
seu inici per l’IMD. Té una capacitat per a 24 pla-
ces, i la població atesa són persones adultes amb 
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discapacitat intel·lectual i trastorn de l’estructura 
de la personalitat.

•  Residents. Al llarg de 2009 s’han cobert 23 
places. Les característiques dels usuaris són les 
següents:
−  Hi ha hagut una alta i una baixa per anar a un 

servei residencial de gent gran. També s’hi ha 
incorporat un usuari provinent dels pisos de la 
Casa Bloc i un usuari de Valldaura s’ha traslla-
dat a la Casa Bloc. 

−  12 homes i 11 dones, amb una mitjana d’edat 
de 49 anys.

−  Grau de discapacitat: entre el 42% i el 100%, 
amb un valor mitjà del 71%.

−  Grau de dependència: dues persones de 
Grau III nivell 2, nou persones de Grau III nivell 
1, quatre persones de Grau II nivell 2 i set per-
sones de grau II nivell 1. Hi ha un resident que 
no té valoració de grau de dependència.

•  Programes individualitzats. S’estructuren mit-
jançant diverses disciplines amb la finalitat de 
millorar l’autonomia personal i la qualitat de vida 
dels residents.

Legal 
La situació dels residents és la següent:
−  Situació: 16 persones amb incapacitació total, 6 

amb incapacitació parcial i una en procés.
−  Coordinació amb els tutors legals: informació 

permanent als tutors i a les fundacions tutelars 
corresponents sobre els programes individuals, 
les despeses mensuals i altres informacions 
d’interès.

−  Gestions i tràmits: tramitació de documents 
personals (empadronament, DNI, targeta rosa 
i targeta d’acompanyant). També s’han fet les 
gestions per a l’elaboració dels PIA, d’acord 
amb el que estableix la Llei de la dependència.

Psiquiàtrica
Alguns residents reben tractament psiquiàtric (al 
CAP de Salut Mental de Nou Barris-Zona Nord), 
i també hi ha residents que reben alhora tracta-
ment psicoterapèutic: 
−  Només tractament psiquiàtric: 8 residents
−  Tractament psiquiàtric i psicoterapèutic: 7 resi-

dents

Educativa
Actualització dels programes d’atenció individuals 
dels residents, per tal de mantenir o millorar el 
grau d’autonomia personal: es consideren els as-
pectes educatius referents a autonomia personal, 
autonomia econòmica, utilització correcta dels 
estris de la comunitat, relacions i adaptació social, 
autonomia domèstica, temps lliure, família, i sexu-
alitat i afectivitat
−  Grau d’autonomia dels residents: 11  persones 

amb suport limitat o intermitent i 12 usuaris 
amb suport extens o generalitzat.

Pedagògica
Les activitats formatives dels residents han estat: 
−  Iniciació al grafisme/lectoescriptura (2 persones) 

i formació per a neolectors (2)
−  Formació a l’escola d’adults o centre cívic  

(5 persones)
−  Curs de neteja d’inserció laboral i pràctiques  

(1 usuari)

Laboral/ocupacional
Aquestes activitats es desenvolupen en un cen-
tre ocupacional (14 persones) o en un centre 
especial de treball (6 persones). Al llarg de l’any, 
3 usuaris no han fet cap activitat per motiu de 
l’edat, atur i, malaltia.
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Esportiva i cultural
Es promou que els residents facin activitats es-
portives, adreçades al manteniment de la forma 
física, i també activitats de lleure:
−  Activitats esportives: manteniment o rehabilita-

ció (7 usuaris), psicomotricitat (15) i natació (1).
−  Activitats de lleure: esplai (10 usuaris), ball (3) i 

fotografia (1).
−  Activitats de cap de setmana: amb la col-

laboració de voluntaris de la Creu Roja, s’han 
organitzat sessions de treballs manuals re-
lacionades amb diferents festivitats de l’any 
(Carnestoltes, castanyada i Nadal, entre d’al-
tres). També s’organitza un campionat d’escacs 
i de dòmino amb una gran participació.

−  Vacances amb entitats del sector del lleure: 12 
persones han anat de vacances al Nadal, 9 a la 
Setmana Santa i 16 a l’estiu.

−  Programa de sortides de l’estiu (mes d’agost): 
sortides organitzades per l’equip de treball de 
la residència per fer diferents activitats (passe-
jades, zoo, platja, cinema, museu, restaurants, 
concert, festa major...).

Sanitària
El nombre de visites mèdiques durant el 2009 ha 
estat el següent:
−  Metge de família/infermeria (CAP Guineueta): 52 

visites al metge i 23 visites d’infermeria.
−  Metges especialistes i proves mèdiques: 239 

visites i 65 proves. 
−  Urgències i ingressos hospitalaris: 22 serveis 

d’urgències, en dos dels quals s’ha requerit in-
grés hospitalari.

−  Intervencions quirúrgiques: 14.

PISoS tutelatS caSa Bloc

Els pisos tutelats Casa Bloc es van crear l’any 
1995, són de titularitat de l’IMD i estan finançats per 
mitjà del Contracte Programa entre el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta de dos pisos de la Casa Bloc amb vuit 
places per a persones adultes (fins als 65 anys) 
amb discapacitat intel·lectual, com a segona fase 
del seu aprenentatge a la Residència Valldaura. 
El pas d’un servei a l’altre es fa amb autorització 
dels tutors i d’acord amb l’aplicació i els resultats 
dels programes habilitadors-rehabilitadors portats 
a terme a la Residència Valldaura. Es tracta d’un 
suport limitat, desenvolupat per educadors que 
treballen diàriament amb els residents, únicament 
en determinats moments del dia. 

•  Població atesa. Set persones amb les caracte-
rístiques següents:
−  Tots els residents són homes, amb una mitja-

na d’edat de 54 anys.
−  S’hi ha incorporat un usuari provinent de la 

Residència Valldaura. Un usuari dels pisos 
s’ha traslladat a la Residència.

−  Grau de discapacitat entre 54% i 96% amb 
una mitjana del 72%.

•  Programes individuals. S’estructuren mitjan-
çant diverses disciplines amb la finalitat de millo-
rar l’autonomia personal i la qualitat de vida dels 
residents.

Legal
−  Situació: sis persones amb incapacitació total i 

una amb incapacitació parcial.
−  Coordinació amb els tutors i les fundacions tu-

telars.
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Psiquiàtrica
Hi ha residents que reben tractament psiquiàtric i 
d’altres que reben tractament psicoterapèutic:
−  Només tractament psiquiàtric: 3 residents
−  Només tractament psicoterapèutic: 4 residents

Educativa
−  Actualització i aplicació dels programes educa-

tius per als 7 usuaris. 

Pedagògica
Les activitats formatives que fan els usuaris dels 
pisos són:
−  Iniciació al grafisme/lectoescriptura (2 perso-

nes).
−  Formació a l’escola d’adults (4 persones).

Esportiva / lúdica
Es promou que els residents facin activitats es-
portives, adreçades al manteniment de la forma 
física, i també activitats lúdiques i culturals:
−  Activitats esportives: manteniment o rehabilita-

ció (4 usuaris), psicomotricitat (3). 
−  Activitats de lleure: esplai (3 persones). 
−  Vacances amb entitats del sector del lleure o 

agències de viatges: 6 persones han anat de 
vacances al Nadal, 3 per Setmana Santa i tots 7 
a l’estiu.

−  Altres activitats: a banda de la les festes d’ani-
versari dels usuaris, es participa en diferents 
festes (Festa Major, Sant Medir, Cavalcada, 
Carnestoltes, castanyada, etc.).

Laboral/Ocupacional
Aquesta activitat es desenvolupa en un centre 
ocupacional (5 persones). Hi ha dos usuaris que 
no tenen activitat ocupacional. 

Sanitària
El nombre de visites mèdiques durant el 2009 ha 
estat el següent
−  Metge de família/infermeria (CAP Guineueta): 19 

visites al metge i 1 visita d’infermeria.
−  Metges especialistes i proves mèdiques: 57 visi-

tes i 22 proves. 
−  Urgències i ingressos hospitalaris: 4 serveis 

d’urgències.
−  Intervencions quirúrgiques: 1 intervenció quirúr-

gica.
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2.4.3. sERvEi d’AtEnCió AL PúbLiC (sAP)

El Servei d’Atenció al Públic de l’IMD (SAP) funci-
ona des de l’any 1993 per oferir informació sobre 
recursos i serveis existents, recollir les reclama-
cions i suggeriments i per tramitar la targeta del 

servei públic de transport especial, la targeta de 
tolerància d’aparcament i les sol·licituds de sub-
venció de l’IVTM. 

Resultats globals Any 2009 Increment anual %

Nombre total de demandes 63.415 22%

Nombre total d’usuaris 15.200 9%

Indicadors de l’activitat

Informació: total 51.314 20%

Reclamacions: total 8.655 37%

Tramitacions: 
− Targeta de transport especial
− Targeta d’aparcament
− Subvenció IVTM (no conductors)

3.446
1.379
2.036

31

18%
15%
21% 

-18%

Indicadors de població atesa

Persones i famílies (per tipus de discapacitat)
− Física
− Intel·lectual
− Mental
− Auditiva
− Visual

14.692
12.521

737
752
272
410

10%
13%

-12%
2%

-16%
-9%

Estudiants, professionals i entitats 508 3%
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A continuació, es detallen els resultats de l’activitat del Servei.

Informació
S’ofereix informació telefònica i presencial a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, als pro-
fessionals i a les entitats. També s’ofereix suport a les oficines d’atenció al ciutadà (OAC).

Tranport propi

Tranport públic

Educació

Salut/Valoracions

Cultura/Esport/Lleure

Serveis socials

Ajuda econòmica

Laboral

Habitatge

Ajudes tècniques

Urbanisme/Barreres

Legals/Jurídiques

Generals

5.707
4.871

0 8.0006.0004.0002.000 10.000 12.000 14.000 16.000

 ANY 2008 ANY 2009

Demandes d’informació (total 2009: 51.314 demandes)

9.136
11.422

68
91

1.599
1.767

2.461
1.788

3.005
2.565

2.613
1.981

2.192
1.860

241
371

300
385

401
481

15.653
12.301

5.652
5.012
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Reclamacions
Es recullen i tramiten reclamacions relacionades amb el funcionament i les prestacions de l’Administra-
ció a les persones amb discapacitat. A continuació veiem la distribució per àmbits de les reclamacions 
de l’any 2009 i les del 2008.

a Transport propi 42%

b Transport públic especial 46%

c Transport públic ordinari 2%

d Accessibilitat 1%

e Serveis personals i laboral 5%

f Legals/Jurídiques 4%

a Transport propi 41%

b Transport públic especial 42%

c Transport públic ordinari 2%

d Accessibilitat 3%

e Serveis personals i laboral 9%

f Legals/Jurídiques 3%

Any 2008: 6.305 reclamacions Any 2009: 8.655 reclamacions

a

b

c
d

e f

a

b

c
d

e
f

2.4.4. sERvEis d’AtEnCió PRECOç (EiPi)

Els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància 
(EIPI) estan ubicats als districtes de Ciutat Vella 
i de Nou Barris. Formen part de la xarxa públi-
ca dels Serveis d’Atenció Precoç (SAP) de la 
Generalitat de Catalunya, i estan catalogats com 
a serveis concertats mitjançant un conveni marc 
amb corporacions locals. 

Durant els quals han atès nens i nenes, amb pro-
blemes de desenvolupament, d’edats compreses 
entre els 0 i els 6 anys.

Resultats globals 2009 % respecte  
2008

Nens i nenes atesos 488 7%
Nombre de casos  
diagnosticats 382 5%

Nombre de tractaments 471 35%

PrevencIó

•  S’han fet 4 sessions de treball sobre temes de 
salut amb les escoles bressol del Raval, per 
difondre, sensibilitzar i assessorar sobre la pre-
venció i la detecció precoç.
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DIagnòStIc

•  S’ha completat la diagnosi d’un total de 382 
nens i nenes.

•  Tot plegat ha implicat 224 diagnòstics neurope-
diàtrics i 213 diagnòstics psicològics i s’han dut 
a terme 1.829 sessions de diagnòstic, amb una 
mitjana de 4,2 sessions per diagnòstic fet. 

tractaMent

•  Durant l’any 2009 s’han portat a terme els pro-
grames de tractament per a un total de 361 
casos entre els dos equips Els tractaments es 
distribueixen de la manera següent:

Modalitat de tractament Total

Preventiu 191

Terapèutic 274

Seguiment 6

Total de tractaments 471

•  El nombre total de sessions de tractament ha 
estat de 6.602 amb una mitjana de 14 sessions 
per tractament. 

2003

2003

Preventius Terapèutic / Seguiment Total Tractaments

97
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269

111

210
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SuPort a la IntegracIó eScolar  
I SocIal

•  S’ha donat suport a un total de 51 casos d’in-
tegració de nens i nenes a escoles bressol, 
escoles especials, escoles ordinàries i esplais, 
ludoteques i casals i també a l’espai familiar.

Integració Nens i nenes

Escola bressol 16

Escola ordinària 21

Escola especial 1

Esplai, ludoteca o casal 7

Espai familiar 6

Total 51

altreS actIvItatS rellevantS

•  El mes de novembre de 2009 l’EIPI de Nou Barris 
es va traslladar al carrer Luz Casanova després de 
les obres de condicionament del nou local.

•  Els EIPI treballen coordinadament amb els ser-
veis socials, de salut, pedagògics i escolars de 
l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat 
de Catalunya. Per aquest motiu, es mantenen 
contactes i es fan reunions periòdiques amb els 
professionals dels diferents dispositius de Ciutat 
Vella i Nou Barris.

•  Participació a la Xarxa d’Atenció a les Famílies 
i Infants del Raval (XAFIR) amb una periodicitat 
mensual, que aplega professionals de l’EAIA, EAP, 
serveis de pediatria i serveis socials de la zona.

•  Organització de quatre sessions de treball 
amb grups de mares i pares de l’Espai Familiar 
Ciutat Vella.

2.4.5. intEGRACió sOCiOLAbORAL (EAL)

L’EAL és el servei creat el 1985 a l’IMD per donar 
suport a la integració laboral de les persones amb 
discapacitat. L’any 2009 aquests serveis de su-
port a la integració laboral s’han integrat dins les 
línies d’ajuts i subvencions ja establertes a l’estra-
tègia del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya per a la inserció laboral de les per-
sones amb discapacitat a Catalunya.

elS reSultatS gloBalS De l’eal  
han eStat:

Resultats de l’EAL Any  
2009

% respecte
al 2008

Valoracions i orientacions 352 20%

Inscripcions a cursos 244 34%

Contractes 182 -22%

Itineraris individuals* 368

-  Recerca 337 --

- Formació 199 --

- Inserció 118 --

Assessoraments legals 204 -5%

(*) A causa del canvi en la metodologia de treball, 
no és possible fer comparació amb l’any anterior.

ServeI D’acollIDa, InforMacIó, 
valoracIó I orIentacIó

•  Demandes rebudes: 539
•  Demandes ateses: 352 

(95 en llista d’espera i 92 usuaris no presentats)
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•  De les 352 demandes ateses, 131 corresponen 
a dones (37%) i 221 a homes (63%). Segons el 
tipus de discapacitat, la distribució és la següent:

–  Discapacitat física:  193 (55%)
–  Discapacitat intel·lectual: 46 (13%)
–  Trastorn mental:  63 (18%)
–  Discapacitat auditiva:  36 (10%)
–  Discapacitat visual: 14 (4%)

•  D’aquestes demandes, el 22% corresponen a 
79 persones amb pluridiscapacitat: 58 usuaris 
amb dues discapacitats i 21 persones amb tres 
tipus de discapacitat.

•  També cal considerar el nombre de persones 
immigrades, que representen un 11% de les 
persones ateses durant el 2009.

•  De les 352 demandes ateses, 231 són primeres 
demandes, i 121 corresponen a segones entre-
vistes (de revisió o complementàries). 

•  Al gràfic següent es mostra l’evolució anual del 
nombre de les primeres valoracions:

ServeI De forMacIó

Aquest servei du a terme les tasques següents:
•  Gestiona la borsa d’ofertes formatives, i informa 

els/les demandants de formació que es proposa.
•  Assessora i gestiona les inscripcions o les ma-

triculacions als cursos, els organitza, quan és 
necessari, i en fa el seguiment. 

•  Supervisa els programes individualitzats de su-
port o seguiment de la formació (que executa 
l’equip d’educadors i d’educadores).

Borsa d’ofertes formatives
•  La taula següent recull el nombre d’usuaris infor-

mats i el nombre de matriculats als cursos ordi-
naris (concertats amb altres entitats i institucions), 
específics (concertats amb altres entitats i insti-
tucions ) i als cursos organitzats per l’EAL, que 
inclouen l’oferta de l’Aula Oberta de Formació. 

Tipus de curs Usuaris matriculats
Ordinari 15
Específic concertat 2
Específic EAL 227
Total 244

•  El 37% dels matriculats són dones (91) i el 63% 
(153) són homes.

•  Les inscripcions o matrícules corresponen a 
usuaris amb les discapacitats següents:

-  Discapacitat física:  143 (58%)
-  Discapacitat intel·lectual: 43 (18%)
-  Trastorn mental:  34 (14%)
-  Discapacitat auditiva:  15 (6%)
-  Discapacitat visual: 9 (4%)

•  L’EAL ha organitzat onze cursos específics: dos 
cursos de recerca activa d’ocupació (CRAO), sis 
cursos a l’Aula Oberta, un curs de preparació 
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per a les oposicions per al cos de subalterns 
de l’Ajuntament de Barcelona, un curs de pre-
paració per al cos d’auxiliars administratius de 
l’Ajuntament de Barcelona i un curs de prepara-
ció per a zeladors del Museu Marítim. 

ServeI D’ocuPacIó

El Servei d’Ocupació desenvolupa les tasques 
següents:
–  Gestiona la borsa d’ofertes de treball i n’informa 

els/les demandants de treball.
–  Dóna suport a la presentació de les proves 

d’accés i/o oposicions, assessora els usuaris 
en les gestions per formalitzar els contractes de 
treball i en fa el seguiment.

–  Supervisa els programes individualitzats de su-
port o de seguiment (que executa l’equip d’edu-
cadors i d’educadores).

BorSa D’oferteS De treBall

•  S’han obtingut i gestionat 73 ofertes de treball 
que corresponen al nombre de llocs de treball 
que es detallen a la taula següent:

Sector Llocs de treball

Administració pública 100

Empresa privada 68

Centre especial de treball 34

Total 202

•  S’han gestionat un total de 594 informacions a 
persones que han sol·licitat feina a l’EAL, amb 
una distribució de 36% de dones (215) i el 64% 
d’homes (379).

contractacIó

•  Finalment, s’han aconseguit 182 contractes laborals, per a 122 homes (67%) i 60 dones (33%).

Distribució de tipus de contractes i d’empresa

Sector Contractes indefinits Contractes temporals Total
Administració pública 13 11 24
Empresa privada 37 77 114
Centre especial treball 5 39 44
Totals 55 127 182

Modalitat de contracte (indefinit o temporal) i tipus de discapacitat 

Tipus de discapacitat Contractes indefinits Contractes temporals Total
Física 25 77 102
Intel·lectual 22 24 46
Trastorn mental 6 10 16
Auditiva 2 11 13
Visual - 5 5
Total 55 127 182
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ServeI De SuPort

Aquest servei fa itineraris individualitzats que pre-
veuen la recerca, la formació i la inserció, i inclo-
uen actuacions de:
–  Actuacions d’informació d’ofertes (dedicació de 

15 a 20 minuts per usuari i sessió).
–  Actuacions d’animació i promoció (dedicació 

d’1 a 2 hores per usuari i sessió).
–  Actuacions específiques de seguiment i de su-

port, amb una durada més llarga (20 hores per 
usuari). 

Persones ateses 
•  S’han atès 368 persones, i la seva distribució 

per tipus de discapacitat és la següent:
–  Discapacitat física:  208 (57%)
–  Discapacitat intel·lectual: 70 (19%)
–  Trastorn mental:  50 (14%)
–  Discapacitat auditiva:  27 (7%)
–  Discapacitat visual: 13 (4%)

•  La distribució per gènere és: 118 dones (32%) i 
250 homes (68%).

Itineraris individuals
•  Per a tots els usuaris (368), s’han elaborat els 

itineraris individuals corresponents, que emmar-
quen les actuacions dels professionals en els 
blocs de Recerca, de Formació o d’Inserció. 
Dins de cadascun d’aquests blocs, s’ha atès el 
nombre de persones següent:

Bloc d’actuació Nombre de persones 

Recerca 337

Formació 199

Inserció 118

aSSeSSoraMent legal I aDMInIStratIu

•  S’han dut a terme 204 actuacions d’assesso-
rament legal i administratiu. Un total de 180 
han tingut com a destinataris usuaris o familiars 
d’usuaris, amb la distribució següent:

–  Discapacitat física:  93 (52%)
–  Discapacitat intel·lectual: 12 (7%)
–  Trastorn mental:  63 (35%)
–  Discapacitat auditiva:  6 (3%)
–  Discapacitat visual: 6 (3%)

•  També han atès un total de 24 entitats o profes-
sionals.

altreS actuacIonS Per a la InSercIó 
laBoral

•  Comanda de gestió de Parcs i Jardins de 
Barcelona a l’IMD. Es tracta d’una col·laboració 
per a la implementació d’un pla d’atenció i de 
seguiment individual dels treballadors/es amb 
discapacitat de la plantilla de Parcs i Jardins. 
L’encàrrec es renovarà per a l’any 2010.
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Les actuacions realitzades durant el 2009 han 
estat:
–  Diagnòstic de 56 treballadors/es amb disca-

pacitat en règim de les brigades de la Direcció 
d’Espais Verds. 

–  Elaboració d’un protocol d’acollida per a noves 
incorporacions de persones amb discapacitat 
i per als canvis d’ubicació laboral. L’any 2009 
s’ha aplicat aquest protocol per a 28 casos: 15 
per nova incorporació i 13 per canvi de brigada.

–  Formació específica per a encarregats i caps de 
colla de les brigades de manteniment, responsa-
bles més directes i propers als equips de treball, 
Recursos humans i Comitè de Seguretat i Salut 
laboral  de Parcs i Jardins. La formació s’ha ba-
sat en tres grans blocs temàtics: explicació del 
protocol d’acollida per a persones amb discapa-
citat; aproximació i estratègies per millorar la rela-
ció i la comunicació; i gestió d’equips de treball.

–  Quant a les actuacions de l’educadora laboral, 
el 20% han estat en la modalitat de suport, 41% 
de seguiment, 26% d’aplicació del protocol i 
13% de diagnòstic.

•  Seguiment de l’aplicació de la mesura de go-
vern Contractació responsable: nou impuls de la 
contractació social i ambiental. Aquesta mesura 
inclou la reserva de determinats contractes ad-
ministratius d’obres, subministraments o serveis 
per a centres d’inserció laboral de persones 
amb discapacitat, empreses d’inserció sociola-
boral o per a entitats d’integració laboral i/o so-
cial de persones amb risc d’exclusió social.

•  L’IMD forma part de la Xarxa d’Inserció 
Sociolaboral de Barcelona, que lidera Barcelona 
Activa i compta amb la participació de la 
Direcció de Benestar Social de l’Ajuntament, i 
també amb la de diferents entitats de persones 
amb discapacitat. La seva missió és propiciar 

un marc idoni per compartir, amplificar i reorien-
tar l’estratègia d’inclusió sociolaboral a la ciutat 
de Barcelona.

•  S’ha complert la reserva laboral del 5% en 
l’oferta pública a fi de mantenir almenys el 2% 
de contractació de persones amb discapacitat a 
l’Ajuntament. A més, l’IMD continua participant 
en la Comissió per a la Inclusió de Clàusules 
Socials en els processos de contractació públi-
ca municipal, per tal de controlar que es com-
pleixi la reserva del 2% a les empreses adjudica-
tàries de més de 50 treballadors.

•  Participació a les activitats celebrades amb mo-
tiu del Dia de l’Emprenedor.

•  Article a la revista Sobre Ruedas: «Inserció 
Laboral: Mesures de foment de l’ocupació».

•  Participació als estudis elaborats pel 
Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya: Serveis d’Inserció Laboral de 
Persones amb Discapacitat de Catalunya i El 
Treball amb suport a Catalunya.

2.4.6. suPORt ALs sERvEis sOCiALs 
d’AtEnCió PRimàRiA

Aquest servei dóna suport als professionals de 
les Unitats Bàsiques d’Atenció Social Primària 
(UBASP) dels districtes de la ciutat de Barcelona. 
Té com a funcions la informació, el suport i l’as-
sessorament especialitzat i el seguiment de l’evo-
lució de les persones amb discapacitat ateses en 
aquests centres. S’ofereixen els serveis d’atenció 
telefònica i correu electrònic (consultes i deman-
des d’assessorament) i d’atenció presencial (as-
sessorament, suport, seguiment i valoració). 
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Els indicadors de resultats de l’any 2009 han estat 
els següents:

Resultats globals Any 2009 % respecte 
al 2008

Nombre total de  
demandes
Consultes i  
assessoraments
Casos de suport 
Casos de seguiment

767
452
161
154

-21%
-20%
-17%
-26%

Nombre de  
professionals atesos 224 -31%

Població atesa  
per tipus de  
discapacitat

Any 2009 % respecte 
al 2008

Física
Intel·lectual
Mental
Auditiva
Visual
No disponible

186
152
69
20
22
7

-22%
-22%

--
5%

-24%
-50%

Total 456 -19%

conSulteS De ProfeSSIonalS DelS 
ServeIS SocIalS 

S’han atès 452 consultes i/o assessorat  per telè-
fon, correu electrònic i presencialment, als centres 
de serveis socials. La distribució per districtes és 
la següent:

Districte Consultes
i assessoraments

Ciutat Vella 41

Eixample 21

Sants-Montjuïc 80

Les Corts 10

Sarrià-Sant Gervasi 8

Gràcia 12

Horta-Guinardó 32

Nou Barris 19

Sant Andreu 103

Sant Martí 126

Total 452

SuPort a l’atencIó De leS PerSoneS 
aMB DIScaPacItat alS centreS De 
ServeIS SocIalS

S’ha intervingut en 161 casos de suport. La distri-
bució dels casos per districtes és la següent:

Districte Casos de suport

Ciutat Vella 19

Eixample 1

Sants-Montjuïc 51

Les Corts 5

Sarrià-Sant Gervasi 2

Gràcia 2

Horta-Guinardó 13

Nou Barris 16

Sant Andreu 24

Sant Martí 28

Total 161
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SeguIMent I valoracIó De l’atencIó a 
leS PerSoneS aMB DIScaPacItat alS 
centreS De ServeIS SocIalS

S’ha fet el seguiment de 154 casos. La distribució 
per districtes és la següent:

Districte Casos de seguiment
Ciutat Vella 40
Eixample --
Sants-Montjuïc 45
Les Corts 3
Sarrià-Sant Gervasi 2
Gràcia 6
Horta-Guinardó 10
Nou Barris 12
Sant Andreu 12
Sant Martí 24
Total 154

altreS actuacIonS

•  Informació periòdica als centres de serveis so-
cials quant a prestacions, recursos i serveis per 
a persones amb discapacitat. Als centres de 
Sarrià-Sant Gervasi s’ha passat a més el docu-
mental El factor sensible. 

•  Participació a les reunions del Servei Especialitzat 
en Salut Mental per a Discapacitats Intel·lectuals 
(SEMSDI), juntament amb professionals de la 
Regió Sanitària, l’ICASS, CAD, i del Consorci de 
Serveis Socials.

atencIó a la PoBlacIó IMMIgraDa

•  Coordinació amb la Direcció d’Immigració per a 
l’accessibilitat dels productes de comunicació 
dirigits a persones nouvingudes. També s’ha 
treballat perquè la guia de recursos per a la po-

blació immigrada reculli els recursos i serveis per 
a persones amb discapacitat. 

ServeI D’acoMPanyaMent aMB 
voluntarIS De la creu roja, 
MItjançant un convenI aMB 
l’ajuntaMent De Barcelona

•  Objectiu: Acompanyar persones amb proble-
mes de dependència funcional o dificultats de 
desenvolupament social perquè puguin fer les 
activitats quotidianes i afavorir i potenciar la seva 
autonomia i la integració social.

L’activitat de 2009 ha estat la següent:

Intervenció Persones ateses
Atenció individual 36
Atenció grupal 331
Suport al bany 355

•  Altres actuacions: suport al teatre Grec durant el 
Festival Grec, la jornada de portes obertes Estiu 
sense barreres al Tibidabo i també s’ha donat 
suport als col·legis electorals amb barreres ar-
quitectòniques amb motiu de la convocatòria 
d’eleccions per al Parlament Europeu.

2.4.7. suPORt ALs sERvEis d’EduCACió, 
EsPORt i LLEuRE

eDucacIó

•  Projecte educatiu de ciutat de Barcelona: 
participació a les jornades tècniques anuals rea-
litzades pel Projecte Educatiu de Ciutat. També 
s’ha assessorat tècnicament sobre mesures 
d’accessibilitat a la comunicació.
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En l’àmbit de districtes s’han treballat els temes 
següents:

•  Jornada Educació Inclusiva: organitzada pels 
districtes de Sants-Montjuïc i les Corts. Hi van 
assistir 120 persones.

•  Sants-Montjuïc: a partir de la petició d’una 
AMPA al barri de la Marina, elaboració d’un pro-
jecte de classes de música per a persones amb 
discapacitat, que s’iniciarà al 2010.

•  Les Corts: suport a les sessions als CEIP i IES 
del districte amb la projecció del documental 
“Factor sensible” i a l’activitat Tasta la mediter-
rània de la Federació Plataforma d’Entitats de 
Persones amb Discapacitat de les Corts, en la 
qual participen centres ocupacionals, centres 
especials de treball i escoles especials, tant del 
districte de les Corts com de Sarrià-Sant Gervasi.

•  Sarrià-Sant Gervasi: participació de les escoles 
ordinàries a l’activitat Passeig de percepcions al 
Monestir de Pedralbes. També s’ha participat en 
l’organització dels VI jocs florals de la xarxa de 
salut mental.

•  Gràcia: seguiment i suport a la participació de 
les dues escoles d’educació especial del distric-
te als Jocs Florals del districte.

•  Horta-Guinardó: suport al CRP per a la projec-
ció del reportatge Viu la diferència i per a una 
taula rodona a un IES. S’ha promogut la par-
ticipació de les escoles d’educació i especial i 
de diferents entitats a les festes de Sant Jordi i 
Carnestoltes del districte. També s’ha treballat 
per a la participació de la coral dels alumnes de 
l’escola especial Verge de Montserrat a la troba-
da de corals del Guinardó.

•  Nou Barris: difusió del còmic Som capaços 
a les escoles que participen en la Jornada 
Escolta, veus com som capaços? caminem 
junts!. Coordinació de la xerrada “Mesures de 
protecció: incapacitació. Previsió de futur” diri-
gida a les AMPA dels CEIP i escoles d’educació 
especial i a en entitats del sector. També s’ha fet 
una proposta als CEIP en relació amb la integra-
ció dels alumnes que requereixen un vetllador o 
una vetlladora per a les activitats que no inclou 
el Departament d’Educació.

eSPort

•  Programa Per un esport sense barreres. 
L’objectiu del programa és garantir el dret a la 
pràctica esportiva de les persones amb disca-
pacitat, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i 
consolidar una societat normalitzadora, integra-
dora i respectuosa amb la diversitat. 

 Per tal que totes les instal·lacions municipals 
esportives siguin d’ús per a tothom, s’ha treba-
llat per adaptar l’oferta, mitjançant els recursos 
complementaris necessaris, així com la forma-
ció als equips tècnics dels centres esportius 
en les activitats físiques adaptades i inclusives. 
Finalment, s’ha reforçat amb accions de sen-
sibilització en actes i esdeveniments ciutadans 
sobre el dret a la pràctica d’activitat física de les 
persones amb discapacitat.

 El programa ofereix suport als vestidors i en 
els desplaçaments per la instal·lació mitjançant  
l’accés gratuït de la persona acompanyant o, si 
no en disposa, a través de la sol·licitud al centre 
d’un auxiliar de vestidor. 
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 Per a la implementació d’aquest programa, 
l’IMD ha participat en la comissió assessora del 
programa i en l’elaboració del protocol d’aten-
ció a les persones amb discapacitats als cen-
tres esportius municipals. La difusió del progra-
ma s’ha basat en el fullet Barreres 0, que inclou 
una valoració de les condicions d’accessibilitat 
de 43 equipaments esportius municipals i s’ha 
fet arribar a les persones amb discapacitat re-
gistrades a l’IMD.

•  Programa Aprèn a nedar. Col·laboració entre 
l’IMD i l’Institut Barcelona Esports, per a la va-
loració de les incidències referents als alumnes 
amb discapacitat integrats a l’escola ordinària 
que participen en aquesta activitat (alumnes 
de 1r de primària de les escoles públiques i els 
alumnes de 6 a 8 anys dels centres d’educació 
especial).

•  Foment de la pràctica esportiva i de l’es-
port adaptat. Des de l’IMD s’ha participat en 
diferents esdeveniments de foment i pràctica 
de l’esport adaptat, i s’ha donat suport a les 
entitats del sector que presenten activitats per a 
persones amb discapacitat. En l’àmbit dels dis-
trictes, hi destacarien les activitats següents:
–  Sants-Montjuïc: suport a la creació d’un equip 

de futbol de nois i noies amb discapacitat, a 
partir de la petició de l’AMPA d’una escola 
especial. També s’ha celebrat el Segon Cros 
Popular Adaptat amb 50 participants, en el 
qual col·laboren diferents entitats del districte. 

–  Les Corts: aportació del material necessari 
per a la realització de l’Special Hockey i su-
port a les entitats que hi aporten participants.

–  Sarrià-Sant Gervasi: seguiment de l’acord 
entre el DIR Diagonal i el Districte per a la pro-
gramació d’activitats aquàtiques per a perso-
nes amb discapacitat.

–  Horta-Guinardó: dues jornades d’esports 
adaptats, dins el programa A l’escola fem 
esport, que han involucrat cinc IES, 360 alum-
nes, tres federacions esportives.

–  Nou Barris: cursa adaptada popular durant la 
Festa Major de Nou Barris i promoció de l’es-
port adaptat a dos clubs del districte.

–  Sant Andreu: foment de la pràctica esportiva 
per a persones amb discapacitat amb el su-
port de professionals de plans d’ocupació. 

–  Sant Martí: suport a les jornades d’esport in-
clusiu Juguem tots junts i del programa espor-
tiu terapèutic del CDIAP de Sant Martí. Gestió 
de les peticions d’espai per realitzar activitats 
esportives per part de les entitats del districte.

lleure

•  Activitats estables de lleure per a infants: s’ha 
treballat per la integració d’infants amb disca-
pacitat a les activitats de lleure estables als dis-
trictes de Ciutat Vella, i Horta Guinardó. A Ciutat 
Vella s’ha treballat, a més, perquè els convenis 
amb les entitats dels districte recullin les neces-
sitats de monitor de suport. Finalment, a Sarrià-
Sant Gervasi s’ha ofert espai en un centre cívic 
per a una activitat de lleure per a infants amb plu-
ridiscapacitat subvencionada pel Districte i també 
s’ha donat suport a un projecte de sortides de 
lleure/respir “Fábrica de Sonrisas”.

•  Casals especialitzats d’estiu per a infants: 
suport econòmic a cinc entitats del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi que fan casals d’estiu es-
pecialitzats, amb la finalitat que el cost sigui el 
mateix que el de les activitats ordinàries homo-
logades per l’Ajuntament (dos torns per infant). 
Han participat un total de 109 infants, amb un 
pressupost del districte de 14.660 €.
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•  Activitats estables de lleure per a joves i adults: 
seguiment del projecte de “temps lleure per a 
persones amb discapacitat intel·lectual” al Centre 
Cívic de les Corts, amb activitats de gimnàstica i 
informàtica organitzades per dues empreses.

•  Projecte Espai de Mar: Projecte de col·laboració 
entre el Districte de Ciutat Vella, Medi Ambient 
i l’IMD per a la posada en marxa de l’Espai de 
Mar. Es tracta d’un equipament de 680 m2 situat 
als baixos del passegi Marítim que contindrà un 
espai de platja amb vestidors, consignes i dut-
xes accessibles, i també un centre de recursos 
esportius sobre l’activitat física adaptada a les 
persones amb discapacitat, vinculat al lleure a la 
platja, al mar i al barri de la Barceloneta.

 Durant el 2009, s’ha fet el seguiment de les 
obres, l’adquisició dels materials adaptats per a 
l’equipament i la redacció del plec tècnic per a 
l’adjudicació del servei. De manera provisional, 
el mes d’agost i setembre es va obrir al públic 
un espai de consignes, dutxes i WC. 

caMPanya De vacanceS D’eStIu

Participació en l’elaboració de criteris per a la in-
tegració d’infants i joves amb discapacitat a les 
activitats de la campanya d’estiu que promou 
l’Ajuntament. 

Gestió de la demanda (centralitzada), amb un tre-
ball d’informació i gestió des dels respectius dis-
trictes, per part dels tècnics d’infància i joventut i 
els de promoció i suport de l’IMD. 

S’han estudiat 233 sol·licituds de monitor de su-
port, i s’ha assessorat els referents dels districtes 
sobre la necessitat o no de tenir un suport especí-
fic per integrar-hi els infants. En tots els casos, s’ha 
fet una devolució per escrit a l’entitat sol·licitant i 
també s’ha fet el seguiment d’alguns casos.

La mitjana de torns que han fet els nens i les nenes 
amb discapacitat que han tingut monitor de suport 
a la campanya ha estat de 3,4 torns per nen/a. 

Districte
Sol·licituds Atorgats

Despesa Dies coberts
Nens/es Torns Nens/es Torns

Ciutat Vella 11 60 9 39 13.629,00 198

Eixample 37 92 24 47 21.008,00 238

Sants-Montjuïc 13 46 12 38 12.018,00 152

Les Corts 4 15 4 14 4.574,00 70

Sarrià 17 63 13 28 8.308,00 140

Gràcia 17 62 9 38 13.282,00 193

Horta-Guinardó 31 133 24 103 32.615,00 504

Nou Barris 27 79 23 66 21.043,00 371

Sant Andreu 27 107 21 103 17.260,00 468

Sant Martí 49 185 35 123 40.966,00 550

TOTAL 233 842 174 599 184.703,00 2.884

Campanya de vacances d’estiu
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2.4.8. PLA d’EquiPAmEnts dE sERvEis sOCiALs 

El 13 de juliol de 2005 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, en matèria d’equipaments de 
serveis socials per al període 2005-2007.

eStat actual Del DeSenvoluPaMent Del convenI

Equipaments públics: cessió de solars o locals per a cinc residències i una llar residència.

Tipus de discapacitat Ubicació Districte Situació

Intel·lectual amb trastorns de conducta Dr. Font i Quer, 9 Sants-Montjuïc En obres

Trastorn mental – llar residència Equador, 74 Les Corts En obres

Intel·lectual profunda Camí de Mas Sauró, 2 Sarrià-Sant Gervasi En obres

Intel·lectual profunda Fenals, 1-27 Nou Barris En procés

Física Av. Torras i Bages, 129 Sant Andreu En procés

Intel·lectual amb trastorns de conducta Gran Via, 970 Sant Martí En obres

Equipaments concertats amb entitats d’iniciativa social. 

Tipus de discapacitat Entitat Districte Situació

En sòl o local municipal

Intel·lectual profunda ACAM Ciutat Vella En obres

Física Esclat Sants-Montjuïc En obres

Física – centre diürn Fundació Pere Mitjans Sants-Montjuïc En obres

Física ASPACE Sants-Montjuïc En obres

Física Auxilia Sarrià-Sant Gervasi En obres

Intel·lectual amb trastorns  
de conducta TEB Sant Andreu En projecte

Intel·lectual profunda Fundació Pere Mitjans Sant Martí En obres
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Tipus de discapacitat Entitat Districte Situació

En sòl o local propi de l’entitat

Trastorn mental – llar residència CPB Sants-Montjuïc En funcionament

Física Cheshire Sarrià-Sant Gervasi En funcionament

Trastorn mental – llar residència CPB Gràcia En obres

Física AFAP Sant Andreu En funcionament

Física Fundació Inst. Guttmann Sant Andreu En projecte

Física – centre diürn Fundació Inst. Guttmann Sant Andreu En projecte

Trastorn mental – llar residència Fundació Via-Guasp Sant Andreu En obres

Trastorn mental – llar residència Fund. Mercè Fontanilles Sant Martí En funcionament

Llars residència per a persones amb discapacitat física o intel·lectual: s’han cedit o posat a dispo-
sició els solars i els locals següents: 

Tipus de discapacitat Entitat Districte Situació

En sòl o local municipal

Física Associació Civader Ciutat Vella En projecte

Intel·lectual Plataforma de les Corts Les Corts En projecte

Intel·lectual Ajunt. Barcelona / L’Olivera Sarrià-Sant Gervasi En obres

Intel·lectual Mégara-GESIS Horta-Guinardó En projecte

Intel·lectual F. TEB Sant Andreu En projecte

Intel·lectual El Xop Sant Martí En obres

Física Fund. Cat. Paràlisi Cerebral Sant Martí En obres

En sòl o local propi de l’entitat

Intel·lectual HMD  Lourdes Sants-Montjuïc En funcionament

Intel·lectual T. Artesà Sants-Montjuïc En funcionament

Intel·lectual ASPASIM Sarrià-Sant Gervasi En projecte

Intel·lectual Mégara-GESIS Gràcia En funcionament

Intel·lectual Iniciativa Solidària Horta-Guinardó En projecte

Intel·lectual Via Assistencial Nou Barris En projecte

Intel·lectual T. Guinardó Sant Martí En funcionament
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2.5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
ASSOCIACIONISME

Recull un conjunt d’actuacions adreçades a fo-
mentar la participació ciutadana de les persones 
amb discapacitat i a promoure l’associacionisme 
en aquest sector.

2.5.1. PARtiCiPACió CiutAdAnA

•  Base de dades d’entitats i serveis per a per-
sones amb discapacitat. Manteniment de les 
dades d’entitats de persones amb discapacitat 
de l’ASIA.

•  Òrgans de participació. Suport i participació als 
òrgans municipals de participació dels districtes 
següents:
–  Ciutat Vella: Comissió d’Accessibilitat
–  Eixample: Taula d’Entitats
–  Sants-Montjuïc: Consell de Persones amb 

Disminució, Grup de treball de promoció de 

les persones amb discapacitat a les escoles i 
Grup de treball per al Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat

–  Les Corts: Consell Sectorial, Comissió de 
Treball d’activitats del districte i Comissió de 
Seguiment del Pla d’Equipaments de la zona 
del Camp Nou

–  Sarrià-Sant Gervasi: Taula d’Entitats i serveis 
de persones amb disminució

–  Gràcia: Comissió d’Accessibilitat
–  Horta-Guinardó: Consell Sectorial de 

Persones amb Discapacitat
–  Nou Barris: Taula d’Entitats, Comissió del Dia 

Internacional de les Persones amb Discapacitat, 
Comissió de la Guia d’Entitats, Comissió d’Ac-
cessibilitat i Grup de Treball sobre les xerrades 
de sensibilització

–  Sant Andreu: Comissió d’Entitats de 
Persones amb Discapacitat

–  Sant Martí: Comissió d’Accessibilitat i Grup 
de treball del Pla d’equipaments

Districte
Organismes

de participació
Entitats Reunions Assistents

Temes 
tractats

Informes 
elaborats

Ciutat Vella 1 - - - - -

Eixample 1 40 1 15 4 -

Sants-Montjuïc 3 24 6 81 18 7

Les Corts 3 15 15 136 16 3

Sarrià-Sant Gervasi 1 22 2 44 10 2

Gràcia 1 32 1 12 4 -

Horta-Guinardó 1 25 2 35 4 1

Nou Barris 5 15 12 46 31 2

Sant Andreu 1 41 5 30 6 2

Sant Martí 2 10 5 61 15 3

Total 19 224 49 460 108 20
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•  Grups de treball. Els grups de treball impul-
sen i fan el seguiment de projectes concrets 
proposats pels representants de les persones 
amb discapacitat al Consell Rector de l’IMD. 
Compten amb la participació de tècnics munici-
pals. 

 Durant el 2009, ha tingut activitat el grup 
de treball per al seguiment de l’estudi 
Recomanacions per a la millora de l’atenció so-
cial a les persones amb trastorn mental a la ciu-
tat de Barcelona. Aquest grup s’ha reunit dues 
vegades durant el 2009. 

•  S’ha iniciat la redacció del reglament del Consell 
Sectorial de Persones amb Discapacitat. Resta 
pendent, en espera de les recomanacions que 
s’han de fer des del Pla Director de Participació 
Ciutadana.

coMISSIonS De PartIcIPacIó

•  Les comissions són presidides per un repre-
sentant de les persones amb discapacitat del 
Consell Rector i en formen part entitats i tècnics 
especialistes en el tema corresponent. Les fun-
cions de les comissions són proporcionar i rebre 
informació, recollir observacions, suggeriments i 
propostes. 

Comissió
de participació

Entitats 
membres Reunions Assistents Assumptes 

tractats
Informes 
elaborats

Transport 35 5 152 7 -

Urbanisme 34 2 28 6 1

Comunicació 18 3 39 6 2

Habitatge i domòtica 44 5 65 6 3

Llei d’autonomia personal 
i Llei de serveis socials 48 - - - -

•  Comissió de Transport. S’ha reunit 5 vegades, 
amb un total de 152 assistents.

 Entitats participants: les vocalies de per-
sones amb discapacitat de les AVV de la 
Barceloneta, de l’Esquerra l’Eixample, de 
Sants-Monjuïc, d’Horta, de Porta, de Gran 
Via-Perú/Espronceda i de Sant Martí; i les 
entitats ACAPPS, ASEM Catalunya, ASENDI 
Nou Barris, ASPAYM Catalunya, Associació 
Barcelonina de Pensionistes de l’ONCE, 
Associació Catalana d’Atàxies hereditàries, 
Associació Catalana de Cecs i Disminuïts 
Visuals, Associació Catalana de malalts de 
Huntington, Associació Catalana La Llar de 
l’Esclerosi Múltiple, Associació Catalana per 
a la integració del Cec, Associació Catalana 
per al Parkinson, Associació d’Amputats Sant 
Jordi, Associació d’Usuaris de Gossos Pigall de 
Catalunya, Associació de dones no estàndards, 
Associació de persones amb discapacitat de 
Nou Barris, Associació MATA, Confederació 
ECOM, Crecer Catalunya, FAVB, Federació 
APPS, FRATER, Front de Solidaritat amb els 
Disminuïts Físics, Fundació Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral, Fundació de Cecs Manuel 
Caragol, Fundació Privada A.M.I.B.A., Lliga 
Reumatològica, ONCE i la Plataforma en defen-
sa del servei porta a porta.
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 Temes tractats. Servei de Transport Especial, 
pla de parades, Sistema d’Informació a l’Usuari 
(SIU), Pantalles d’Informació a l’Usuari (PIU), 
targeta de permissibilitat d’aparcament, reforma 
del Codi d’accessibilitat, accessibilitat al metro 
(gap): dificultats d’accessibilitat detectades a 
diferents mitjans de transport urbà.

•  Comissió d’Urbanisme. S’ha reunit 2 vegades, 
amb un total de 28 assistents.

 Entitats participants: les vocalies de per-
sones amb discapacitat de les AVV de la 
Barceloneta, de l’Esquerra l’Eixample, d’Hor-
ta, de Porta, de Gran Via-Perú/Espronceda, 
de Sant Martí i del Sud-oest del Besòs; i  les 
entitats ACAPPS, ASEM, ASENDI Nou Barris, 
ASPAYM Catalunya, Associació Barcelonina de 
Pensionistes de l’ONCE, Associació Catalana 
d’Afectats de Cistitis Intersticial, Associació 
Catalana de Cecs, Associació Catalana La llar 
de l’Esclerosi Múltiple, Associació Catalana per 
a la Integració del Cec, Associació Catalana 
per al Parkinson, Associació d’Afectats de 
Còlon Irritable de Catalunya, Associació d’Am-
putats Sant Jordi, Associació d’Usuaris de 
Gossos Pigall de Catalunya, Associació de 
Disminuïts de Sants Montjuïc, Associació de 
dones no estàndards, Associació de persones 
amb discapacitat de Nou Barris, Associació 
MATA, Confederació ECOM, Crecer Catalunya, 
FAVB, Federació APPS, FRATER, Front de 
Solidaritat amb els Disminuïts Físics, Fundació 
Catalana per a la Paràlisi Cerebral, Fundació 
de Cecs Manuel Caragol, Lliga Reumatològica 
Catalana i ONCE.

 Temes tractats: procés participatiu de la refor-
ma de la Diagonal, actes públics accessibles, 
servei de suport al bany per a persones amb 
mobilitat reduïda, accessibilitat a la Fira de 
Barcelona, reserves públiques d’aparcament 
per a persones amb discapacitat i accessibilitat 
a la via pública. També s’ha elaborat un docu-
ment de propostes per al procés participatiu de 
reforma de la Diagonal.

•  Comissió d’Informació i Comunicació. S’ha 
reunit 3 vegades, amb un total de 39 assistents.

 Entitats participants: la vocalies de perso-
nes amb discapacitat de les AVV de Porta i 
les entitats ACAPPS, ACCDV, ACIC, AICE, 
APSOCECAT, ASOCIDE, ASPACE, Casal 
de Sords de Barcelona, Centre d’Higiene 
Mental Les Corts, CERECUSOR, CREDAC, 
FECAFAMM, FECAPANSISC, Fundació 
Catalana per a la Paràlisi Cerebral, FESOCA, 
Fundació de Cecs Manuel Caragol i l’ONCE.

 Temes tractats: accessibilitat en documents 
escrits, informe de l’accessibilitat comunicativa 
dels serveis i actes de l’ICUB, desenvolupa-
ment de la campanya Via lliure a l’accessibilitat, 
pla de treball per a la difusió del document de 
teatre accessible, accessibilitat als museus, re-
edició de la guia de bus en braille. També s’han 
elaborat els informes sobre l’accessibilitat dels 
documents escrits i la situació de l’accessibilitat 
als museus municipals.

•  Comissió d’Habitatge i Domòtica. S’ha reunit 
5 vegades, amb un total de 65 assistents (inclou 
subcomissions).
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 Entitats participants: les vocalies de persones 
amb discapacitat de les AVV de l’Esquerra de 
l’Eixample, d’Horta, de Porta i de Sant Martí; 
i  les entitats ACAPPS, ACCDV, AFAP, AICE, 
AMIBA, APSOCECAT, AREP, ASEM Catalunya, 
ASENDI Nou Barris, ASPACE, ASPAYM 
Catalunya, Associació Catalana la Llar de 
l’Afectat d’Esclerosi Múltiple, Associació Centre 
d’Higiene Mental de Les Corts, Associació 
Catalana d’Hemofilia, Associació Catalana 
per al Parkinson, Associació d’Amputats Sant 
Jordi, Associació de persones amb disca-
pacitat de Nou Barris, Associació Dones no 
Estàndards, Associació Esclat, Associació 
Espina Bífida, Associació FRATER, Associació 
MATA, Associació Taller Ocupacional Ariadna, 
Confederació ECOM, Crecer Catalunya, Escola 
Moragas, FAVB, Federació Plataforma d’En-
titats de Persones amb Discapacitat de Les 
Corts, Federació APPS, FESOCA, Fundació 
Catalana per a la Paràlisi Cerebral, Fundació 
Jacinta Sastrada, Fundació Malalts Mentals de 
Catalunya, Fundació privada catalana tutelar de 
discapacitats psíquics, Grup Corporatiu TEB, 
GSIS, GSISDOS, Lliga Reumatològica Catalana, 
Oficina de Vida Independent, ONCE, Taller el 
Xop SCC i el Taller Escola Barcelona.

 Temes tractats: pla d’habitatge de Barcelona 
2008-2016, condicions d’accés a l’habitat-
ge i incorporació de l’estudi sobre el greuge 
econòmic comparatiu de les persones amb 
discapacitat, condicions d’accessibilitat i mo-
bilitat interior dels habitatges, procediment  de 
sol·licitud d’habitatge amb protecció oficial a 
Barcelona, registre únic de sol·licitants d’ha-
bitatge amb protecció oficial i domòtica i ajuts 
tècnics. També s’han elaborat aportacions i 
esmenes al Pla d’habitatge de Barcelona 2008-
2016, esmenes Projecte de Decret de regulació 

per al dret a l’habitatge 2009-2011 i esmenes a 
les Bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació 
específiques per a la ciutat de Barcelona.

•  Comissió de la Llei de promoció de l’autono-
mia personal i atenció a les persones en si-
tuació de dependència i de la Llei de serveis 
socials Durant el 2009, aquesta comissió no ha 
tingut activitat.

2.5.2. AssOCiACiOnismE

SuBvencIonS

•  Convocatòria de ciutat. Assessorament als 
tècnics municipals de les àrees d’Acció Social i 
Ciutadania i d’Educació, Cultura i Benestar per 
a l’estudi i la valoració dels projectes presentats 
per entitats del sector de persones amb dis-
capacitat. Han rebut subvenció 120 projectes 
d’un total de 113 entitats, per un import de 
407.995,64 €.
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Àrea Entitats que han 
rebut subvenció

Projectes  
presentats

Projectes  
subvencionats Import total (€)

Acció social 26 77 27 102.231,00

Cultura 6 11 6 19.000,00

Dones 1 3 1 5.000,00

Drets civils 7 11 7 18.250,00

Esports 44 51 48 179.014,64

Joventut 1 3 1 1.200,00

Participació  
i associacionisme 14 17 16 38.700,00

Salut 14 25 14 44.600,00

Total 113 198 120 407.995,64

•  Convocatòria de districtes. Els tècnics de l’IMD que són als districtes han elaborat informes de tots 
els projectes presentats. S’han subvencionat 115 projectes, presentats per 91 entitats, per un import 
total de 115.738 €.

Àrea Entitats que han 
rebut subvenció

Projectes  
presentats

Projectes  
subvencionats Import total (€)

Ciutat Vella 2 5 3 3.600,00

Eixample 9 15 10 13.050,00

Sants-Montjuïc 9 11 10 12.150,00

Les Corts 14 15 15 6.550,00

Sarrià-Sant Gervasi 14 24 19 18.300,00

Gràcia 2 10 2 1.600,00

Horta-Guinardó 18 32 31 43.400,00

Nou Barris 7 8 7 6.238,00

Sant Andreu 5 7 6 2.800,00

Sant Martí 11 14 12 8.050,00

Total 91 141 115 115.738,00
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ProMocIó De leS entItatS Del Sector

•  El president i/o la gerent de l’Institut han man-
tingut 59 reunions amb 47 entitats, per tractar 
qüestions vinculades a l’actualitat del món as-
sociatiu de les persones amb discapacitat de la 
ciutat. També han assistit a un total de 33 actes 
organitzats pel sector de persones amb disca-
pacitat i han visitat dues entitats.

•  Des dels districtes, s’ha promogut la participació 
de les entitats de persones amb discapacitat a les 
festes de Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí.

MoStreS D’entItatS

•  Promoció de la participació de les entitats del 
sector de persones amb discapacitat a les 
mostres d’entitats organitzades als districtes de 
les Corts, Gràcia i Sant Andreu. També s’han 
dut a terme accions per garantir l’accessibilitat 
d’aquests espais. 

DIa InternacIonal De leS PerSoneS aMB 
DIScaPacItat

Per commemorar el Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, s’han celebrat actes 
als districtes següents:

•  Eixample: xerrada Pol sud sense límits.
•  Sants-Montjuïc. Activitat de teatre amb la par-

ticipació d’un grup de teatre de persones amb 
discapacitat i tallers de sensibilització. 

•  Les Corts: acte de commemoració amb l’assis-
tència de 90 persones i el lliurament de l’agenda 
editada a partir del documental El factor sensible.

•  Nou Barris: xerrades i tallers de sensibilització, 
esports adaptats a tres escoles del districte i 
projecció del documental El factor sensible.

•  Sant Martí: activitat de sensibilització adreçada 
a infants de 5 a 10 anys de les escoles públi-
ques del districte.

acteS De SenSIBIlItzacIó

•  Campanya Les tres bessones. Organitzada 
durant la Diada de Sant Jordi. Participació de 
cinc escoles del districte de Sant Martí

•  Companys de Barri: en el marc de l’estiuàs de 
Sant Martí, amb la participació de 120 infants 
de diferents casals d’estiu

SuPort a entItatS

•  Cessió d’espais. Per als actes de promoció de 
la salut de la Lliga Reumatològica Catalana al 
districte de Gràcia.

•  Voluntariat. Promoció del projecte de 
Voluntariat 22@Network, que ha permès que 
quatre entitats dels sector de persones amb 
discapacitat gaudeixin de suport voluntari al dis-
tricte de Sant Martí.
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2.6. RECERCA I CONEIXEMENT

Es tracta d’un conjunt d’actuacions dutes a terme 
per conèixer la realitat i les problemàtiques de les 
persones amb discapacitat, per estudiar, analitzar 
i dissenyar serveis, recursos i ajudes tècniques i 
per proposar, fomentar i desenvolupar projectes 
innovadors en aquest camp. 

2.6.1. COnEixEmEnt dE LA PObLACió

•  El projecte Usuari recull les dades de les per-
sones amb discapacitat que ha atès l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat. En 
aquesta base de dades, n’hi consten 25.097. 
S’han produït 21 explotacions postals de les 
dades. 

•  A partir de les dades de població amb certificat 
de disminució de la ciutat de Barcelona que ens 
ha facilitat la Generalitat de Catalunya s’han fet 
diferents estudis i aplicacions segons diferents 
variables (gènere, edat, tipus i grau de disca-
pacitat, barem de mobilitat reduïda i de tercera 
persona i districte municipal).

2.6.2. PROJECtEs EuROPEus

DeclaracIó De Barcelona la ciutat i 
les persones amb disminució

•  La ciutat de Darmstadt (Alemanya) s’ha adherit 
a la Declaració de Barcelona. El total de sig-
nants de la Declaració és de 361.

oBServatorI euroPeu cIutatS I PoBleS 
Per a tothoM

L’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom 
(www.bcn.cat/europeforall) és un projecte que pro-
mou l’IMD. Els seus objectius són els següents: 
 1.  Potenciar la participació ciutadana i treballar 

per aconseguir que les ciutats i els pobles 
siguin l’entorn en el qual totes les persones 
puguin conviure, formar-se, treballar i desen-
volupar-se personalment amb un total res-
pecte a la diversitat.

 2.  Conèixer la situació de les ciutats quant a 
l’accessibilitat; i reconèixer i analitzar la infor-
mació sobre l’estat de les ciutats o pobles, 
i també observar l’evolució de cada ciutat o 
poble. 

 3.  Promoure l’intercanvi d’experiències per tal 
d’afavorir el desenvolupament de les políti-
ques més adients, mitjançant la difusió de 
les bones pràctiques desenvolupades per 
les ciutats en els diferents àmbits d’actuació 
i la creació d’espais de debat per a les admi-
nistracions i entitats implicades.

L’IMD duu a terme les funcions de la secreta-
ria de l’Observatori i la gestió de la pàgina web 
www.bcn.cat/europeforall. Les activitats de la 
Secretaria s’han centrat en la gestió del web, el 
recull de bones pràctiques i la traducció d’algunes 
d’aquestes pràctiques a l’anglès, l’assessorament 
en la publicació de les bones pràctiques i les acti-
vitats de comunicació i informació amb els muni-
cipis i entitats adherits.

L’any 2009, s’ha reunit el Consell Consultiu de 
l’Observatori, format per quatre ciutats membres 
de l’Observatori (Lleida, Lisboa, Reus i Sabadell), 
quatre entitats col·laboradores (Design For All 
Foundation, Federació ECOM, Info-Handicap/ 
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EuCAN i National Disability Authority d’Irlanda) i la 
ciutat de Barcelona com a Secretaria. Els temes 
tractats han estat: compliment de la Convenció 
Internacional de les Nacions Unides sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat, organit-
zació de la conferència i Assemblea General de 
membres de 2010 i  les propostes de nova pàgina 
web de l’Observatori.

Altres tasques desenvolupades durant el 2009 
han estat la distribució dels fullets de divulgatius 
dels objectius de l’Observatori i del recull de bo-
nes pràctiques d’Accessibilitat Comunicativa.

L’Observatori compta amb l’adhesió de les 
65 ciutats següents: Alcalá de Guadaíra, 
Alcorcón, Alacant, Amposta, Andorra, Arbúcies, 
Argentona, Badalona, Banyoles, Barakaldo, 
Barcelona, Bedford, Blanes, Bologna, Castenaso, 
Copenhaguen, Donostia-San Sebastià, Dublín, 
Elda, Elx, Esplugues de Llobregat, Estocolm, 
Falset, Ferrara, Ferreries, Fontaine-l’Evêque, 
Formigine, Granollers, Guardiola de Berguedà, 
Haifa, Hèlsinki, Jerusalem, la Pobla de Segur, la 
Seu d’Urgell, Leeds, l’Hospitalet de Llobregat, 
Lisboa, Lleida, Luxemburg, Mataró, Navàs, 
Newcastle upon Tyne, Palma de Mallorca, Reus, 
Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Santa Coloma 
de Gramenet, Sitges, South Dublin, Tàrrega, 
Toledo, Torelló, Tremp, Valls, Vic, Vigo, Vilafranca 
del Penedès, Vilamitjana, Vilanova i la Geltrú i 
Saragossa.

També s’ha adherit al projecte l’entitat 
Architecture for All Work Programme (regió I), 
International Union of Architects (UIA). Les 19 
entitats col·laboradores del projecte són: Access 
For All, Access Unlimited, Architecture for All 

Work Programme (regió I), Associació Catalana 
de Cecs i Disminuïts Visuals, Associació de 
Persones Depenents de Nou Barris, Design 
For All Foundation., Disminuidos Físicos de 
Aragón, Dones No Estàndards, EIDD Design 
for All Europe, EuCAN-European Concept for 
Accessibility Network, European Disability Forum, 
Federació APPS, Federació ECOM, IES Alcalá-
Departamento de Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad, Info-Handicap/EuCAN-
European Concept for Accessibility Network, 
Institut Universitari d’Estudis Europeus-Projecte 
ACCEPLAN, International Union of Architects 
(UIA), National Disability Authority, ONCE 
Catalunya i Sosmatic.

L’any 2009, s’ha promocionat la publicació de 
bones pràctiques de les ciutats membres, amb 
el resultat de 7 bones pràctiques noves penjades 
al web. Això ha representat passar de 92 a 99 
bones pràctiques en acabar l’any, que es poden 
consultar a la pàgina web (www.bcn.cat/europe-
forall).

L’Observatori manté la vinculació amb l’Ob-
servatori Social de Barcelona, promogut pel 
Departament de Recerca i Coneixement de l’àrea 
d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, com 
a secció específica dedicada al col·lectiu de les 
persones amb discapacitat. 
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2.6.3. RECERCA

eStuDIS

 Recomanacions per a la millora de l’atenció 
social a les persones amb trastorn mental a la 
ciutat de Barcelona. 

L’any 2009 s’ha presentat aquest estudi, impulsat 
per l’IMD en resposta a una iniciativa de les entitats 
representants de les persones amb trastorn men-
tal, i que ha comptat amb la participació de perso-
nes afectades, familiars i professionals de la salut.

 L’estudi consta de dues parts: una primera part 
de detecció de necessitats de suport del col-
lectiu; i una segona part de recomanacions per 
a la millora de l’atenció social cap a les persones 
amb trastorn mental greu (TMG) de Barcelona 
per tal que puguin assolir el màxim nivell de qua-
litat de vida.

 La diagnosi de les necessitats es basa en onze 
constatacions:

  1.  Els enfocaments holístics de la salut donen 
especial importància a la salut mental, tenint 
a més en compte els aspectes socials i la 
imatge que la societat en té.

  2.  Pràcticament una quarta part dels catalans 
presentaran en algun moment de la seva 
vida un trastorn mental,  i es preveu un aug-
ment en aquesta prevalença.

  3.  Les polítiques públiques aposten pel de-
senvolupament d’un model d’atenció co-
munitària, per la integració de xarxes i per la 
participació activa dels afectats i les seves 
famílies.

  4.  Les necessitats socials específiques de les 
persones afectades per trastorns mentals 

requereixen un enfocament global, on la in-
tegració de xarxes és essencial.

  5.  Els familiars i cuidadors dels afectats amb 
TMG suporten unes càrregues psicològi-
ques i un estrès que afecta també la seva 
qualitat de vida.

  6.  Els nous paradigmes per a l’atenció a les 
persones amb discapacitat donen un pes 
important a l’entorn de la persona.

  7.  En aquest nou paradigma, el concepte de 
qualitat de vida juga un rol central per ana-
litzar les necessitats de suport ambientals i 
contextuals, i se centra en el benestar global 
de la persona.

  8.  Per a les persones amb un TMG tenir una 
bona qualitat de vida està íntimament lligat 
amb el fet d’assolir autonomia i desenvolu-
par un projecte de vida propi.

  9.  A la ciutat de Barcelona hi ha 6.508 persones 
ateses als centres de salut mental amb TMG. 

10.  La important fragmentació dels dispositius 
per a l’atenció de les persones amb TMG 
dificulta el treball en xarxa.

11.  L’oferta actual no s’ajusta prou a les expec-
tatives dels afectats i les famílies. Les princi-
pals mancances es donen en habitatge i en 
la continuïtat i coordinació entre dispositius i 
xarxes de suport.

 De la diagnosi anterior se’n deriven un decàleg 
de recomanacions adreçades a aconseguir la 
millora de l’atenció social de les persones amb 
TMG de Barcelona. 

  1.  Potenciar accions de comunicació enca-
minades a informar i donar a conèixer a la 
societat, de manera positiva, la realitat de 
les persones afectades amb TMG i la seva 
problemàtica, cosa que afavorirà el contacte 
mutu.
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  2.  Desenvolupament de processos i mecanis-
mes de coordinació entre els diferents ac-
tors i xarxes d’acció.

  3.  Establiment d’un equip sociosanitari referent 
de la gestió de cada cas.

  4.  Foment de la coherència professional entre 
els diferents prestadors de serveis.

  5.  Millora de l’accessibilitat a la informació que 
s’ofereix a les persones amb TMG i a les 
seves famílies.

  6.  Incrementar i unificar la informació sobre les 
persones ateses en els recursos d’atenció a 
les persones afectades amb TMG.

  7.  Orientar els serveis socials generals a les 
necessitats específiques de les persones 
amb TMG, reconeixent-ne la singularitat.

  8.  Potenciar la diversitat de l’oferta, la seva 
flexibilitat i personalització ateses les ne-
cessitats de la persona amb TMG i de les 
seves famílies.

  9.  Que la programació dels serveis socials per 
a persones amb TMG a Catalunya, ja com-
promesa, incorpori els nous serveis propo-
sats per completar l’oferta d’atenció social a 
les persones amb TMG.

10.  Enfocar la prestació de serveis a la promo-
ció de les capacitats de la persona i al seu 
acompanyament en cas de necessitats, 
cosa que potenciarà l’acompliment dels 
seus drets i deures.

 L’estudi ha sigut publicat i divulgat per l’Obser-
vatori Social de Barcelona. Es va presentar el 
dia 9 de novembre al Museu Picasso, juntament 
amb una conferència del periodista Ricard Ruiz 
Garzón. Hi van assistir 100 persones.

 Es pot consultar l’estudi a l’apartat de publicaci-
ons de la pàgina web de l’IMD (www.bcn.cat/imd).

 Estudi del servei de transport especial. 
Funcionament, tendències i previsions. 

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar quina ha 
estat l’evolució del servei públic de transport es-
pecial iniciat per l’IMD l’any 1979 pel que fa a la 
funció desenvolupada, nombre de viatges i nom-
bre d’usuaris que pot cobrir el servei. 

 Tenint en compte els antecedents i les neces-
sitats existents en el moment actual, l’estudi fa 
una previsió per als propers anys d’aquest ser-
vei, entès com a complement del transport re-
gular adaptat per a les persones amb mobilitat 
reduïda de Barcelona.

 A manera de conclusió, l’estudi aporta diver-
ses recomanacions i propostes referents tant 
al transport regular com al transport especial, 
algunes de les quals van quedar recollides en la 
nova normativa d’ús del servei de transport es-
pecial, aprovada al Consell Rector de l’IMD del 
dia 7 d’octubre de 2009.

 L’estudi està disponible a l’apartat de publicaci-
ons de la pàgina web de l’IMD:  
(www.bcn.cat/imd).

Projecte PIlot ceSSIó D’hortS urBanS

L’any 2009 l’Institut Municipal de Parcs i Jardins i 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
han posat en marxa un projecte pilot de cessió 
de parcel·les de la xarxa d’horts urbans a entitats 
de persones amb discapacitat que han demanat 
a l’Ajuntament poder gaudir de parcel·les de la 
Xarxa d’Horts Urbans. S’han cedit 10 parcel·les 
repartides en nou horts, a deu entitats de perso-
nes amb discapacitat, principalment del sector de 
trastorn mental, per utilitzar-les amb una finalitat 
terapèutica i socialitzadora. 
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Tot i que s’ha donat preferència a les entitats de 
persones amb trastorn mental, també s’hi han 
incorporat entitats d’altres tipus de discapacitat 
per poder ampliar la prova i tenir més elements 
per definir el futur del projecte. Es preveu que el 
projecte continuarà durant el 2010 i s’ampliarà 
d’aquesta manera l’ús d’aquests espais de la ciu-
tat, que fins ara només eren utilitzat per persones 
més grans de 65 anys de la ciutat individualment

2.6.4. dOCènCiA

•  Participació a les jornades Química i paraula, 
organitzades per l’Associació Catalana d’Aten-
ció Precoç.

•  Ponència Compatibilitat entre pensió d’invalide-
sa i treball remunerat, en una jornada organitza-
da per ASPAYM.

•  Ponència Col·lisió de drets entre LOPD i la Llei 
de prevenció de riscos laborals dins la interme-
diació laboral, en una jornada organitzada per la 
Diputació de Barcelona.

•  Participació a les II Jornades interdisciplinàries 
sobre persones amb intel·ligència límit, organit-
zades per ACIDH.
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3
Activitat institucional
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3.1. ACTIVITAT DEL CONSELL 
RECTOR I DE LA COMISSIÓ 
EXECUTIVA

Durant l’any 2009, s’han fet sis reunions: dues del 
Consell Rector i quatre de la Comissió Executiva. 
Dels temes tractats, cal destacar-ne els següents:

•  Presentació de la Memòria 2008 i del Programa 
marc de l’IMD de 2009; aprovació dels comptes 
anuals de 2008 i del pressupost i la plantilla de 
personal per al 2010. Informació de l’actualitza-
ció dels preus públics dels serveis residencials 
per a l’any 2010. 

•  Informació de convenis: entre el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona (Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi) i l’entitat Auxilia, per a 
la implantació d’una residència per a persones 
amb greu discapacitat física; entre els departa-
ments de la Generalitat de Catalunya  d’Acció 
Social i Ciutadania i el de Salut, l’Ajuntament i 
la Fundació Institut Guttmann, pel projecte Al 
cor de la Sagrera. També s’ha informat de l’ad-
judicació del contracte de serveis d’àpats de la 
llar-residència Valldaura a l’empresa ALESSA 
Càtering Services Sau i s’ha autoritzat la des-
pesa per a la gestió del Servei de Transport 
Especial.

•  Seguiment específic del Programa de l’IMD so-
bre els temes següents: accessibilitat comunica-
tiva a biblioteques, museus i teatres i als serveis 
d’atenció al públic, adquisició d’un anell magnè-
tic portàtil, celebració del bicentenari del naixe-
ment de Louis Braille; situació del servei públic 
de transport especial i aprovació de la normativa 
d’aquest servei; actuacions de promoció de 
l’accés al treball; activitat de les comissions de 

participació de l’IMD; projecte Espai de Mar; 
estudi de la conveniència de crear un Consell de 
Persones amb Discapacitat; commemoració del 
30è aniversari de l’IMD; resultats de la campa-
nya Via lliure a l’accessibilitat; resum de les sub-
vencions atorgades per l’Ajuntament a entitats 
de persones amb discapacitat; accessibilitat al 
Metro de Barcelona; activitat i posta en marxa 
de la nova ubicació de l’EIPI de Nou Barris.

 També s’han presentat altres temes i infor-
macions d’interès: informació sobre el la 
Convenció de Nacions Unides sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat; projecte 
pilot de cessió de parcel·les d’Horts Urbans 
a entitats de persones amb discapacitat; Pla 
de parades d’autobusos; estudi del Servei 
de Transport Especial; activitats, productes 
i treballs desenvolupats per l’Àrea de Medi 
Ambient per afavorir una ciutat més inclusiva; 
desenvolupament de l’estudi Recomanacions  
per a la millora de l’atenció  social a les per-
sones amb trastorn mental  a la ciutat de 
Barcelona; contracte de gestió de serveis de la 
llar residència Vila Olímpica.

Els representants de les persones amb discapa-
citat del Consell Rector també han estat convo-
cats a cinc reunions per tractar temes específics: 
estudi de la conveniència de crear un Consell de 
Persones amb Discapacitat i propostes per elabo-
rar-ne un Reglament de funcionament; estudi del 
servei de transport especial, evolució i normativa 
del servei, pressupostos de l’IMD i actes de com-
memoració del 30è aniversari de l’IMD.

També han tingut una participació activa als 
vuit actes públics: Consell de Ciutat, Consell 
de Benestar Social, fòrum sobre l’estudi 
Recomanacions per a la millora de l’atenció soci-
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al a les persones amb trastorn mental a la ciutat 
de Barcelona, actes de commemoració del 30è 
aniversari de l’IMD, inauguració de l’exposició 
Segones versions, i a les rodes de premsa sobre 
les sessions accessibles al Teatre Lliure, sobre 
el Pla de parades i sobre les actuacions de Medi 
Ambient

3.2. CONVENIS I PACTES DE 
COL·LABORACIÓ

L’IMD ha signat els convenis següents:

•  Conveni de col·laboració per a la creació i po-
sada en funcionament d’una residència i un 
centre de dia  per a persones amb discapacitat, 
entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona (Districte de Sarrià i l’IMD) i la 
Fundació privada Auxilia Barcelona.

•  Conveni de col·laboració per a la creació i po-
sada en funcionament  d’una  llar-residència per 
a persones amb discapacitat intel·lectual, en-
tre el Departament  d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona (Districte de Sant Martí i l’IMD) i el Taller 
el Xop, Societat cooperativa Catalana Limitada.

•  Acord de col·laboració amb l’Institut Municipal 
de Parcs i Jardins per posar en marxa una 
experiència pilot de participació d’entitats de 
persones amb discapacitat a la Xarxa d’Horts 
Urbans de Barcelona.

•  Un total de deu acords, per a la cessió de parcel-
les d’horts urbans, entre l’Institut Municipal de 
Parcs i Jardins, l’IMD i les entitats de perso-
nes amb discapacitat següents: Associació 
Septimània, Fundació Hospital Sant Pere Claver, 
Coordinadora d’Entitats pro Persones amb 
Discapacitat de les Corts, Federació Plataforma 
d’Entitats de Persones amb Discapacitat de 
les Corts, Associació Centre d’Higiene Mental 
les Corts i Sarrià, Fundació Els Tres Turons, 
Associació Promotora de Serveis Especials 
i Atencions Terapèutiques ASPROSEAT, 
Associació de Rehabilitació del Malalt Psíquic 
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AREP, Fundació Cardenal Vidal i Barraquer 
i Associació Catalana de Traumatismes 
Cranoencefàlics i Dany Cerebral  TRACE.

•  Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya, el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Institut Guttmann per  
al futur desenvolupament del projecte Al cor 
de la Sagrera.

L’IMD manté o renova els convenis següents: 

•  Conveni amb la Federació Catalana de Familiars 
de Malalts Mentals FECAFAMM, per a la col-
laboració en el desenvolupament d’activitats 
dirigides a la prevenció, l’atenció, la integració i 
la promoció en general del benestar de les per-
sones amb trastorn mental i les seves famílies.

•  Conveni amb l’Institut Municipal de Parcs i 
Jardins per a l’elaboració de l’estudi sobre el grau 
d’integració laboral de les persones amb disca-
pacitat que treballen en aquest organisme i el dis-
seny d’un pla d’atenció i seguiment individual.

•  Acord de col·laboració amb Barcelona Activa 
SPM SA en el marc del projecte Barcelona 
Millora amb Oportunitats per a les persones, 
mitjançant el qual s’han contractat cinc perso-
nes en pla d’ocupació per intervenir en accions 
d’especial interès social i comunitari.

•  Convenis a tres bandes entre el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament (IMD i Districtes)  i 
les entitats ACAM, ASPACE, Civader, Esclat, 
Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral i 
Fundació Pere Mitjans, per al desenvolupament 

del Pla d’equipaments de serveis socials per a 
persones amb discapacitat.

•  Amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, el Districte de les 
Corts i la Coordinadora d’Entitats pro Persones 
amb Discapacitat, per a la creació d’un centre 
ocupacional.

•  Amb l’Institut de Cultura de Barcelona, el 
Comitè Català de Representants de Minusvàlids 
(COCARMI) i el Foment de les Arts Decoratives 
(FAD) per fomentar el disseny accessible.

•  Per a les pràctiques d’integració laboral, amb 
el Centre d’Estudis Montseny SCCL i les 
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de 
Jesús.

•  Amb l’Institut de Prestacions d’Assistència 
Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) per a la 
prestació de serveis higienicosanitaris a la  resi-
dència Valldaura.

•  Amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística per a la formació en llengua catalana 
dins l’Aula Oberta de l’IMD.

•  Amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS) pel que fa a la gestió de les resi-
dència Valldaura.

•  Amb l’Institut de Treball i Serveis Socials 
INTRESS, per col·laborar en temes d’inserció 
laboral. Amb l’Associació Catalana per a la 
Promoció de les Persones Sordes ACAPPS, 
per al foment de la integració laboral. I amb 
l’Associació ESCLAT per a l’estudi, la promoció 
i el desenvolupament d’iniciatives per fomentar 
l’autonomia personal i la millora de la qualitat de 



63

vida de les persones amb discapacitat, en espe-
cial la de les persones amb greus afectacions.

•  Amb l’Entitat Metropolitana del Transport i l’Ajun-
tament, per al Servei Públic de Transport Especial

L’Institut participa en els convenis següents: 

•  Amb la Federació APPS, per al projecte Suport 
a les famílies de persones amb retard mental i 
amb la Fundació Catalana Síndrome de Down, 
per a la promoció de l’autonomia de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual i per al projec-
te Me’n vaig a casa.

•  Conveni entre la Creu Roja de Barcelona i 
l’Ajuntament per fomentar el voluntariat.

•  Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament, en matèria d’equipa-
ments de serveis socials 2005-2007.

•  Contracte Programa 2008 entre l’Ajuntament 
de Barcelona i el Departament d’Acció Social 
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en 
matèria de serveis socials i altres programes re-
latius al benestar social.

•  Amb la Diputació de Barcelona, per a l’Observa-
tori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom. 

•  Amb diverses entitats (Fundació Pere Mitjans, 
Institució Sant Medir, Escola Taller Barcelona) 
per al seguiment de la cessió de solars o locals 
municipals.

•  L’IMD ha signat un contracte amb CAPSE 
Eixample per a les valoracions dels usuaris del 
servei de transport adaptat.

L’IMD també col·labora amb:

•  L’Entitat Metropolitana del Transport, Transports 
Metropolitans de Barcelona, les diferents di-
reccions de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, 
l’Àrea de Medi Ambient, l’Institut de Parcs i 
Jardins, l’Institut de Cultura, l’Institut Barcelona 
Esports, Barcelona Activa, l’Institut del Paisatge 
Urbà i la Qualitat de Vida i la Direcció de 
Comunicació i Qualitat, la Direcció de Serveis 
de Mobilitat, l’Institut Municipal d’Educació, el 
Gabinet Tècnic de Protocol, l’Institut Municipal 
d’Urbanisme, el Patronat Municipal de l’ha-
bitatge, la Direcció de Serveis de Llicències i 
Inspecció, entre d’altres.

•  L’any 2009, col·laboració a la redacció del Pla 
Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual de 
l’Ajuntament. 

L’IMD ha donat resposta a les preguntes, precs 
i proposicions que han formulat els grups mu-
nicipals de l’oposició, el Síndic de Greuges de 
Catalunya i la Síndica de Greuges de Barcelona. 
S’han contestat 33 peticions sobre els temes 
següents: l’accessibilitat al transport, als edificis 
i la via pública i a la comunicació, aspectes de 
l’administració de l’IMD, equipaments de serveis 
socials, ocupació i lleure de les persones amb 
discapacitat, i sobre els treballadors/es amb dis-
capacitat de l’IMD. 

Pel que fa a la Comissió d’Acció Social i 
Ciutadania, cal destacar que s’han tractat els te-
mes següents: estudi del servei de transport espe-
cial, cessió de parcel·les d’Horts Urbans a entitats 
de persones amb discapacitat, mesures d’accessi-
bilitat comunicativa als  serveis municipals d’aten-
ció presencial i actuacions municipals d’accés al 
treball per a persones amb discapacitat.
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3.3. RELACIONS INSTITUCIONALS

PartIcIPacIó en organISMeS 

L’IMD participa com a membre en els organismes 
següents:

•  Grup Municipal de Treball per a la Millora de 
l’Accessibilitat

•  Comissió Mixta sobre la Contractació 
Responsable

•  Comissió Mixta del Consorci de Serveis Socials
•  Consell Municipal de Formació Professional i 

Ocupacional
•  Consell Social i de Participació de l’Institut 

Guttmann
•  Consell General del Pla estratègic metropolità de 

Barcelona
•  Xarxa d’inserció sociolaboral de Barcelona
•  Comissió Tècnica Barcelona Ciutat Educadora

organItzacIó D’acteS InStItucIonalS 

L’Institut ha organitzat els actes següents:

•  Celebració del 30è aniversari de l’IMD, amb 
un acte públic al Saló de Cent al qual van assis-
tir més de 200 persones (membres del Consell 
Rector de l’IMD al llarg dels 30 anys, represen-
tants de les entitats de persones amb discapacitat 
de la ciutat i professionals). L’acte va ser presidit 
pel primer tinent d’alcalde, Carles Martí, i el segon 
tinent d’alcalde i president de l’IMD, Ricard Gomà, 
els quals van fer una exposició de les polítiques, 
les estratègies i les actuacions municipals més 
rellevants realitzades en aquests 30 anys. També 
hi van intervenir cinc dels actuals representants de 
les persones amb discapacitat del Consell Rector 
de l’IMD, i es va comptar amb la intervenció de la 
directora de TV3, Mònica Terribas. 

 Amb motiu de la celebració, es van presentar 
un llibre i un vídeo titulats Barcelona, una ciutat 
per a tothom. 30 anys treballant amb les per-
sones amb discapacitat. El llibre recull les actu-
acions municipals per a les persones amb dis-
capacitat desenvolupades en aquests 30 anys, 
dins els camps de l’accessibilitat física i comu-
nicativa, acció social i salut, cultura, educació, 
esport, estudis i recerca, habitatge, informació 
i divulgació, lleure, participació i associacionis-
me, transport, i treball i formació ocupacional. 
El vídeo mostra una comparació de com eren 
algunes  situacions fa anys  i  com han canviat 
en l’actualitat.

L’Institut ha col·laborat en altres actes:

•  Col·laboració en l’organització de la II Mostra 
d’arts escèniques, organitzada pel Departament  
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat,  
amb motiu del Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat.

•  Col·laboració en les Jornades: Museus: cultura i 
bones pràctiques. Accessibilitat com a inclusió, 
experiències. Museu Marítim de Barcelona.

recePcIó De rePreSentantS 
D’InStItucIonS

S’han atès els representants de les entitats o 
de les ciutats següents: Ajuntament de Haifa, 
Vienna Social Foundation, Ministeri de Sanitat de 
Desenvolupament Social de la Federació Russa, 
Secretaria d’Estat de Discapacitat del Ministeri de 
Treball i Solidaritat de Portugal, grup de directors 
de centres d’atenció a persones amb discapacitat 
de França, i la Comissió per a la plena participa-
ció i integració de les persones amb necessitats 
especials de l’Ajuntament de Buenos Aires.
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PreMI

L’Ajuntament de Barcelona ha rebut el Premi de 
la Confederació Espanyola de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) 2009 
per la seva tasca  realitzada en matèria d’accessi-
bilitat.

3.4. COMUNICACIÓ

•  S’han fet 20 intervencions en diferents mitjans 
de comunicació (20 Minutos, Avui, Barcelona 
Informació, Boletín CERMI, El Periódico, El Punt, 
La Municipal, Revista Bverda, Revista Esclat, 
Revista Sobre Ruedas i Setmanari Catalunya 
Cristiana). També s’han inserit notícies als webs 
de l’IMD, al portal Barcelona Accessible, al web 
de l’Ajuntament i a la intranet municipal.

•  Els temes sobre els quals han tractat les in-
formacions anteriors han estat els següents: 
accessibilitat (11), 30è aniversari de l’IMD (2), 
transport (4), laboral (1) i pla d’equipaments (1).

•  Internet. Gestió i actualització dels contin-
guts de les pàgines web Barcelona Accessible 
www.bcn.cat/accessible i de l’IMD www.bcn.
cat/imd. També s’ha actualitzat la web de la 
Declaració de Barcelona La ciutat i les perso-
nes amb disminució.

•  La ciutat de les persones. L’IMD participa en 
aquesta mostra que s’instal·la durant les festes 
de la Mercè al passeig de Gràcia amb una carpa 
on es recreen els espais d’una ciutat per a tot-
hom. L’espai inclou informació en plafons sobre 
les principals actuacions municipals adreçades 
a les persones amb discapacitat (3.000 postals), 
material de divulgació de la celebració del 30è 
aniversari de l’IMD (4.000 adhesius) i un espai 
dedicat a contes amb contes adaptats i jocs de 
sensibilització adreçats a infants amb els quals 
s’ha organitzat un taller per ensenyar a desco-
brir el sistema braille, amb motiu de del bicente-
nari del naixement de Louis Braille. 

 Es va comptar també amb monitors/es per di-
namitzar la participació dels infants. El nombre 
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de visitants ha estat de 4.500 persones i el de 
participants als espais de jocs: 3.500 (1.500 in-
fants i 2.000 acompanyants).

MaterIalS DIvulgatIuS I PuBlIcacIonS

•  Barcelona: una ciutat per a tothom / 30 anys 
treballant amb les persones amb discapa-
citat. Elaboració i edició del llibre (1.000 exem-
plars) i del vídeo.

•  Full Informatiu Donant Pas: disseny d’un nou 
format del full informatiu. Edició i distribució de dos 
números amb un tiratge de 58.000 exemplars en 
paper, 120 en CD d’àudio i 30 en braille. També 
s’ha tramès per correu electrònic a les entitats de 
persones amb discapacitat visual, a les bibliote-
ques municipals i a persones amb discapacitat 
visual usuàries de l’IMD que ho han demanat.

•  Memòria d’activitats 2008: edició de 500 exem-
plars en paper, que inclouen un CD amb la versió 
electrònica de la publicació. S’ha distribuït entre 
entitats associatives, representants del Consell 
Rector i la Comissió Executiva, membres de les 
comissions de participació, relacions institucio-
nals i càrrecs municipals. Aquest any també s’ha 
distribuït el CD per separat (400 exemplars).

•  Commemoració del bicentenari del naixe-
ment de Louis Braille: distribució de 10.000 
punts de llibre a la Ciutat de les Persones de la 
Mercè 2009 i a l’exposició “Segones Visions”.

•  Fullet de l’Observatori Europeu Ciutats i 
Pobles per a Tothom. Distribució del fullet.

•  Accessibilitat Comunicativa. Recull de Bones 
Pràctiques. Distribució de la publicació.

3.5. RECURSOS HUMANS,  
FORMACIÓ I GESTIÓ D’EXPEDIENTS 

•  El nombre total de persones que configuren la 
plantilla de l’IMD en acabar l’any 2009 és de 64 
persones. L’estructura dels llocs de treball és la 
següent:

Categoria Personal %

Gerència 1 1,5%

Tècnics superiors 12 19%

Tècnics mitjans 30 47%

Administratius 
d’administració general 2 3%

Tècnics auxiliars d’activitats 
socials 11 17%

Auxiliars pràctics d’activitats 
socials 3 5%

Auxiliars pràctics 
d’administració general 4 6%

Subalterns 1 1,5%

Total 64 100%

•  S’han convocat els processos de selecció se-
güents: per cobrir quatre llocs de treball de 
tècnic de Promoció i Suport, una plaça de cap 
de Servei de l’EIPI, una de director de Serveis 
Residencials i dues convocatòries per a l’ampli-
ació de la borsa de treball de tècnics auxiliars 
d’activitats socials. 

•  S’han fet un total de 68 laborals de suplència. 
S’han incorporat cinc persones com a funcio-
naris interins i quatre com a funcionaris de nou 
ingrés. 
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forMacIó

•  Durant l’any 2009, 39 treballadors i treballadores 
de l’Institut han participat a un total de 26 acci-
ons formatives, segons la distribució següent:

Tipus d’acció formativa Accions 
formatives Alumnes

Formació FOCO 3 16

Formació demanada  
pels treballadors/es 1 2

Jornades i congressos 
demanats pels 
treballadors/es

20 41

Cursos oferts per l’IMD 2 10

Total 26 69

geStIó D’eXPeDIentS aDMInIStratIuS

•  S’han gestionat 82 expedients administratius.

•  S’han dut a terme 72 accions administratives 
destinades a compres i manteniment. 
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4
Estats financers
i liquidació de pressupost
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BALANçOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2009

ACTIU 31/12/09 31/12/08 PASSIU 31/12/09 31/12/08

IMMOBILITZAT FONS PROPIS 

Immobilitzacions immaterials 436,698,05 339.315,10 Patrimoni i reserves 843.412,31 843.412,31

Immobilitzacions materials   390.137,61 427.685,85 Resultats pendents d’aplicació 342.803,33 557.111,48

Resultat de l’exercici (138.466,11) (214.308,15)

Total immobilitzat 826.835,66 767.000,95 Total fons propis 1.047.749,53 1.186.215,64

SUBVENCIONS DE CAPITAL 
REBUDES

236.009,52 259.312,78

ACTIU CIRCULANT

Deutors CREDITORS A CURT TERMINI

Deutors per drets reconeguts 
de l’exercici corrent

2.060.499,44 2.618.828,60
Creditors per obligacions 
Reconegudes

496.695,50 1.760.696,54

 

Deutors per drets reconeguts 
d’exercicis anteriors 

220.555,27 259.382,31
Administracions públiques  
(Nota 12)

167.303,94 148.703,03

Provisions per operacions  
de tràfic

(156.663,89 ) (198.511,73 )

Total deutors 2.124.390,82 2.679.699,18 Préstecs rebuts - -

Altres creditors 8.562,21 14.883,86

Altres deutors 3.071,08 6.030,19 Despeses diferides 1.160.253,51 231.170,28

Tresoreria 226.255,67 357.034,78 Partides pendents d’aplicació 19.472,58 19.472,58 

Ajustaments per  periodificació 44.506,44 189.360,39

Total actiu circulant 2.353.717,57 3.042.764,15 Total creditors a curt termini 1.896.794,18 2.364.236,68

TOTAL ACTIU 3.180.553,23 3.809.765,10 TOTAL PASSIU 3.180.553,23 3.809.765,10
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COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS  
ACABATS A 31 DE DESEMBRE DE 2009 I 2008

DEURE
Exercici

2009
Exercici

2008
HAVER

Exercici
2009

Exercici
2008

DESPESES: INGRESSOS:

Despeses de personal 3.156.109,79 3.045.034,19 Ingressos per transferències 6.172.855,21 6.277.995,43

Dotacions per amortitzacions 
d’immobilitzat

95.518,41 91.907,75 Altres ingressos 43.046,13 78.063,81

Variació de les provisions (41.847,84) (210.803,37)

Treballs, subministraments  
i serveis exteriors

1.066.493,08 1.118.222,95

Transferències corrents 2.369.618,96 2.146.333,78

Total despeses  
d’explotació

6.645.892,40 6.190.695,30
Total ingressos  
d’explotació

6.215.901,34 6.356.059,24

Resultats positius  
d’explotació

(429.991,06) 165.363,94
Resultats negatius  
d’explotació

Despeses financeres - 471,88 Ingressos financers 1.163,12 11.775,98

Resultats financers  
positius

1.163,12 11.304,10
Resultats financers  
negatius

- -

Resultats positius de  
les activitats ordinàries

(428.827,94) 176.668,04
Resultats negatius de  
les activitats ordinàries

- -

Despeses i pèrdues  
extraordinàries 

- 1.259,66
Subvencions de capital  
traspassades a resultat 

23.303,26 31.055,09

Despeses d’altres exercicis - 421.031,33 Ingressos d’altres exercicis 267.058,57 259,71

Resultats extraordinaris 
positius

290.361,83 -
Resultats extraordinaris 
negatius

- (390.976,19)

Resultats positius de 
l’exercici

- -
Resultats negatius de 
l’exercici

(138.466,11) (214.308,15)
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009

PRESSUPOST 
D’INGRESSOS

Previsió
Inicial

Modificacions
Crèdit

definitiu
Drets  

reconeguts 
Cobrat

Drets pendents 
de cobrar

Taxes i altres 12.020,00 0,00 12.020,00 43.046,13 40.787,46 2.258,67

Transferències 6.136.758,40 6.136.758,40 6.028.001,26 3.969.760,49 2.058.240,77

Ingressos patrimonials 10,00 10,00 1.163,12 1.163,12 0,00

Transferències de capital 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

Actius financers 10,00 423.099,49 423.109,49 0,00 0,00 0,00

SUMA INGRESSOS 6.148.808,40 423.099,49 6.571.907,89 6.072.210,51 4.011.711,07 2.060.499,44

PRESSUPOST DE 
DESPESES

Previsió
Inicial

Modificacions
Crèdit

definitiu

Obligacions 
reconegudes 

netes

Pagaments
efectuats

Obligacions
pendents  
de pagar

Personal 3.132.950,40 10.910,10 3.143.860,50 3.138.894,56 3.138.545,20 349,36

Béns corrents i serveis 1.152.805,00 -19.543,64 1.133.261,36 1.058.829,57 875.818,33 183.011,24

Despeses financeres 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

Transferències 1.790.913,00 333.508,03 2.124.421,03 1.459.195,08 1.358.037,13 101.157,95

Inversions reals 16.030,00 6.000,00 22.030,00 13.630,31 1.925,58 11.704,73

Transferències de capital 49.500,00 92.225,00 141.725,00 141.722,81 0,00 141.722,81

Actius financers 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

SUMA DESPESES 6.148.808,40 423.099,49 6.571.907,89 5.812.272,33 5.374.326,24 437.946,09
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009

ROmAnEnt dE tREsORERiA 

2009 2008

1. (+) Fons líquids 226.255,67 357.034,78

2. (+) Drets pendents de cobrament 2.262.123,27 2.862.570,55

(+) del pressupost corrent 2.060.499,44 2.618.828,60

(+) dels pressupostos tancats 220.555,27 259.382,31

(+) d’operacions no pressupostàries 541,14 3.832,22

(+) administració recursos d’altres ens públics 0,00 0,00

(-) cobraments fets pendents d’aplicació definitiva 19.472,58 19.472,58

3. (-) Creditors pendents de pagament 670.517,72 1.929.050,89

(+) del pressupost corrent 437.946,09 1.702.062,78

(+) dels pressupostos tancats 58.749,41 58.633,76

(+) d’operacions no pressupostàries 175.866,15 169.756,28

(+) administració recursos d’altres ens públics 0,00 0,00

(-) pagaments fets pendents d’aplicació definitiva 2.043,93 1.401,93

I Romanent de tresoreria (1+2+3) 1.817.861,22 1.290.554,44

II (-) Saldos de dubtós cobrament 156.663,89 198.511,73

III (-) Excés de finançament afectat 44.506,44 189.360,39

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.616.690,89 902.682,32
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009

REsuLtAt PREssuPOstARi 

 CONCEPTES Drets liquidats
Obligacions 

reconegudes netes
Ajustaments

Resultat 
pressupostari

 a. Operacions corrents 6.072.210,51 5.656.919,21   

 b. Altres operacions no financeres  155.353,12   

1. Total operacions corrents (no financeres) 6.072.210,51 5.812.272,33   

2. Actius financers     

3. Passius financers     

RESULTAT PRESSUPOSTARI 6.072.210,51 5.812.272,33  259.938,18
   
Ajustaments:   

4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria lliure per despeses generals (+) 105.644,41  

5. Desviacions negatives de finançament (+) 189.360,39  

6. Desviacions positives de finançament (-) 44.506,44  

RESULTAT PRESSUPOSARI AJUSTAT    510.436,54
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EVOLUCIÓ DE LES FONTS DE FINANçAMENT 
(MILERS D’EUROS)

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0

2006 2007 2008 2009

Ajuntament

Altres entitats locals

Altres ingressos

Generalitat de Catalunya



Edita
Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

© de l’edició
Ajuntament de Barcelona

Aquesta publicació es troba a Internet a l’apartat 
de Publicacions dels webs:
www.bcn.cat/imd
www.bcn.cat/accessible



In
st

itu
t 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
P

er
so

ne
s 

am
b

 D
is

ca
p

ac
ita

t 

M 09
Memòria 2009

Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat 
de BarcelonaM

em
òr

ia
 2

00
9

una ciutat 
per a tothom

30 anys 
treballant amb 

les persones 
amb discapacitat


