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Evolució del projecte 

Programa de persones amb discapacitat de les Corts (fins al 2011)

Mesura de govern: “Les Corts, un compromís vers la inclusió “(2012-2014)

Programa de persones amb discapacitat i Espai d’Inclusió 20 + 20 + 20 (2015-2018)

Les Corts, territori socialment responsable (TSR) – (2019-2023)

Què és l’Espai d’Inclusió 20 + 20 + 20?

Una xarxa d’agents: Ajuntament de Barcelona (Districte de les Corts i Institut 

Municipal De Persones amb Discapacitat), entitats de persones amb 

discapacitat, empreses, universitats, entitats i associacions diverses, 

principalment del districte, que treballen de manera conjunta i col·laborativa
per impulsar projectes que donin resposta a reptes, demandes i necessitats que 

tenen els col·lectius més vulnerables, especialment les persones amb 

discapacitat, per millorar-ne la qualitat de vida.

Per mitjà dels respectius programes de responsabilitat social corporativa dels 

agents que formen part de la xarxa, es tracta de fer de les Corts un territori 
socialment responsable (TSR).

Objectius

Impulsar i potenciar el desenvolupament d’iniciatives i projectes per la inclusió;

compartint informació, coneixements i recursos entre Administració, entitats, 

empreses i institucions del districte, per afavorir i facilitar la millora i la qualitat de 

vida del col·lectiu de persones amb discapacitat i les seves famílies.

Aprofundir i avançar en l’establiment de noves aliances i en la definició 

d’estratègies conjuntes cap a una societat inclusiva plena per fer de les Corts un 

territori socialment responsable (TSR).

 

 

 



 

 

 

 

Metodologia de treball

El treball compartit i col·laboratiu entre els agents de l’Espai d’Inclusió es du a 

terme a través dels projectes i activitats que sorgeixen com a resultat de les 

demandes i interessos de les parts implicades. 

L’Espai d’Inclusió de les Corts organitza una trobada anual amb tots els 

membres amb l’objectiu d’explicar la feina feta al llarg de l’any i presentar també 

les línies de futur en què s’està treballant. Aquesta trobada serveix per conèixer i 

intercanviar les experiències desenvolupades entre els diversos agents.

A més d’aquesta activitat, també es desenvolupen sessions de treball 

organitzades per sectors de tot tipus per presentar i proposar futurs projectes en 

què es demana el compromís i la participació de tots els operadors.

En aquests darrers cinc anys, les trobades anuals s’han celebrat en diferents 

llocs emblemàtics del districte, amb una presència cada vegada més important 

d’empreses i entitats de tota mena.

2014:   Hotel Rey Juan Carlos 72 assistents
2015:   Centre de Creació Artística la Caldera 89 assistents
2016: Hotel Melià 114 assistents*
2017: Palau Reial 133 assistents
2018:   Auditori FC Barcelona 172 assistents

*S’incorporen a la trobada anual les persones usuàries de les entitats de 

persones amb discapacitat del districte

L’ADN d’un barri Inclusiu: els àmbits de treball

1. Mobilitat: un districte i una ciutat accessibles on els desplaçaments i la 

mobilitat siguin possibles a tots els nivells.

2. Educació: per una escola inclusiva que garanteixi una atenció educativa 

de qualitat a tot l’alumnat.

3. Habitatge: potenciar i donar suport als projectes de vida independent.

4. Inserció laboral i emprenedoria: incentivar la inserció laboral de les 

persones amb discapacitat en l’empresa ordinària i el treball amb suport.

5. Equipaments i serveis: garantir l’accés per a tothom als equipaments i 

serveis públics establint els recursos i mitjans que ho facilitin.

6. Comerç i turisme: treballar per fer dels centres i eixos comercials de 

proximitat i dels hotels del districte, uns referents en accessibilitat i atenció 



 

 

 

 

als col·lectius de persones amb discapacitat i altres col·lectius amb risc 

d’exclusió social.

7. Espai públic: pensar i dissenyar l’espai públic per a un ús universal.

8. Oci: amb una oferta amplia i inclusiva en els àmbits del lleure, la cultura i 

l’esport a través dels diferents agents del territori i la ciutat.

Els projectes: Amb qui i per a qui 

Projectes que han tingut com a destinataris principals les entitats de persones 

amb discapacitat del districte de les Corts, i això vol dir un treball i un abordatge 

global no només amb l’entitat, sinó també amb les persones i les seves famílies.

Entitats que treballen en diferents àmbits: discapacitat intel·lectual, paràlisi 

cerebral, salut mental, discapacitat visual i auditiva, malalties cròniques i 

neurodegeneratives.

El valor dels projectes treballats rau en el treball conjunt i col·laboratiu (win-win)

dels agents que integren l’Espai d’Inclusió. Alguns dels projectes desenvolupats 

al llarg d’aquests anys han estat: 

PROJECTE
AGENTS 

IMPLICATS
DESTINATARIS DESCRIPCIÓ

Pis de transició a la 

vida independent

HABITATGE

El Corte Inglés

Fed. Plat. Entitats 

Pers Disc.

Coord Pro-

Persones Disc.

Discapacitat 

Intel·lectual

Dos pisos d’entrenament per a una 

futura vida independent per a set 

persones que fan una estada 

temporal als habitatges

Projecte “Hoquei +” 

Esports

Fed. Catalana 

Hoquei Herba

FC Barcelona

RC Polo

Discapacitat 

intel·lectual

Projecte de promoció esportiva; 

entrenament i competició treballat 

amb clubs i la federació catalana 

d’hoquei

Alumni Solidari 

projecte 

d’emprenedoria

INSERCIÓ 
LABORAL I 
EMPRENEDORIA

ESADE

Centre Ocupacional 

les Corts

Discapacitat 

intel·lectual

Suport de professionals d’ESADE de 

diferents àmbits per estudiar la 

possibilitat de crear un centre 

especial de treball o una cooperativa 

amb el Centre Ocupacional les Corts

  



 

 

 

 

Alumni Solidari 

INSERCIÓ LABORAL I 
EMPRENEDORIA

ESADE

Fundación Reto

Discapacitat 

intel·lectual

Servei de consultoria per a 

professionals d’ESADE en 

l’elaboració del Pla estratègic per 

revisar el conjunt de serveis de la 

Fundación Reto 

Jornades Universitat-

Ciutat

(2014, 2015 i 2017)

EDUCACIÓ

UPC
Tots els col·lectius 

del districte 

Jornades de treball per a 

professorat, alumnat i 

representants de les entitats de 

persones amb discapacitat per 

buscar millores tècniques

Inserció laboral

INSERCIÓ LABORAL I 
EMPRENEDORIA

Fundació Prevent

Mullor, SA

Discapacitat 

intel·lectual

Discapacitat física

Suport i inserció laboral de 

persones amb discapacitat en el 

mercat ordinari de treball

Festival Jardins de 

Pedralbes (2014-2018)

INSERCIÓ LABORAL I 
EMPRENEDORIA

Concertstudio 

ALCIL 
Salut mental

Inserció laboral de persones amb 

trastorn mental en les cinc 

darreres edicions del Festival 

Jardins de Pedralbes

Torneig Comte de Godó

(inserció laboral)

INSERCIÓ LABORAL I 
EMPRENEDORIA

RC Tennis 

Barcelona 1899

Discapacitat física

Discapacitat 

intel·lectual

Inserció laboral en la instal·lació i 

també inserció laboral +projecte 

de sostenibilitat en el Trofeu 

Comte de Godó 

Campanyes de Nadal 

(2016, 2017 i 2018)

COMERÇ I TURISME

C. Comercial l’Illa

El Corte Inglés

C. Comercial 

Pedralbes C.

5 eixos comercials 

de proximitat del 

districte

3 hotels

9 entitats de 

persones 

discapacitades

Tots els col·lectius 

del districte

Campanya de Nadal inclusiva 

amb tot el sector comercial del 

districte (centres comercials i 

eixos comercials de proximitat) i 

també el sector hoteler 

conjuntament amb les entitats de 

persones amb discapacitat del 

territori

Comerç i turisme 

accessible i responsable

COMERÇ I TURISME

14 hotels

3 centres 

comercials

3 eixos comercials 

de proximitat

Càtedra de Turisme 

Responsable i 

Accessibilitat Univ. 

Ramon Llull - Sant 

Ignasi

Tots els col·lectius 

de persones amb 

discapacitat

Projecte per singularitzar el 

sector comercial i turístic del 

districte com un sector inclusiu, 

accessible i responsable. 

Treball compartit entre aquest 

sector i el conjunt d’entitats de 

persones amb discapacitat

  



 

 

 

 

Curses d’orientació 

inclusiva

(2015-2018)

EDUCACIÓ

Escoles ordinàries i 

d’educació especial 

del Districte de les 

Corts i Sarrià Sant -

Gervasi 

Jocviu

La Nova Fita

Assoc. Esp. 

Barcelona

Discapacitat 

intel·lectual 

Projecte compartit amb el 

districte de Sarrià, entre escola 

ordinària i escola especial, per 

treballar de manera conjunta amb 

els infants la participació en una 

prova esportiva.

Servei de repartiment 

a domicili

INSERCIÓ 
LABORAL I 
EMPRENEDORIA

Mercat de les Corts

ALCIL
Salut mental

Projecte d’emprenedoria amb el 

Centre d’Higiene Mental per 

posar en marxa el servei de 

repartiment a domicili al Mercat 

de les Corts. 

Ràdio inclusió

CULTURA

UPC

Esclat

TO Ariadna

Assoc. Discap. 

Visual Catalunya

Centre d’Higiene 

Mental 

Col·lectius 

diversos: 

discapacitat 

intel·lectual, visual, 

paràlisi cerebral i 

salut mental

Projecte per posar en 

funcionament una emissora de 

ràdio gestionada pel col·lectiu de 

persones amb discapacitat 

(paràlisi cerebral, discapacitat 

intel·lectual i visual, salut mental). 

La UPC col·labora en el disseny 

del web del projecte i en el suport 

tècnic.

Dansa inclusiva -

Barris en dansa

CULTURA

Centre Creació 

Artística La Caldera 

Centre Ocupacional 

les Corts

Centre d’Higiene 

Mental

Discapacitat 

intel·lectual

Salut mental

Projecte de promoció de la dansa 

desenvolupat amb persones amb 

discapacitat i persones sense.

Curs de formació 

d’ajudants en lleure i 

esport adaptat

EDUCACIÓ I 
INSERCIÓ 
LABORAL

CET - 10

CEM Arístides 

Maillol

Lleuresport

Escola Paideia

Discapacitat 

intel·lectual

Formació d’ajudants de monitors 

en esport i lleure per a nois i 

noies amb discapacitat 

intel·lectual. En paral·lel es 

treballa en la seva futura inserció 

en entitats esportives i de lleure 

del territori i de la ciutat.

Projecte “Futbol net”

ESPORT I 
INSERCIÓ 
LABORAL

FC Barcelona

Escoles ordinàries 

del districte

Diferents 

col·lectius: 

intel·lectual, 

paràlisi cerebral... 

Projecte de promoció de l’esport 

inclusiu en escoles del territori 

gestionat per la Fundació del FC 

Barcelona. En l’equip de monitors 

i monitores també s’incorporen 

persones amb discapacitat 

intel·lectual.

  



 

 

 

 

Cursa inclusiva 

Esports
FC Barcelona

Tots els col·lectius 

de persones amb 

discapacitat del 

districte

Cursa organitzada pel FC 

Barcelona, en el marc de la cursa 

popular, en què s’inclou un 

recorregut de 2 quilòmetres per a 

persones amb discapacitat i 

altres col·lectius. 

Hort comunitari

EDUCACIÓ / MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

AV de Camp Nou

TO Ariadna

Centre d’Higiene 

Mental

Discapacitat 

intel·lectual 

Salut mental

Taules d’horts compartides per 

l’AV del Camp Nou i entitats de 

persones amb discapacitat. Espai 

gestionat de manera conjunta i 

treball compartit

Hort vertical de 

l’Escola Paideia

EDUCACIÓ

Obra Social ”la 

Caixa”

Escola Paideia

Discapacitat 

intel·lectual

Instal·lació d’un hort vertical a la 

nova Escola Paideia, més un hort 

a terra per treballar amb els 

alumnes del centre.

Cessió d’espais per a 

entitats

EDUCACIÓ

UPC

UB

DINCAT

Discapacitat 

intel·lectual

Les universitats del territori 

cedeixen espais a entitats perquè 

hi organitzin les seves pròpies 

activitats.

Activitats de 

promoció esportiva i 

promoció de la salut

OCI

Reial Club de Polo

CE Laietà

CE Mediterrani

FC Barcelona

Persones amb 

discapacitat

Joves en risc 

d’exclusió

Gent gran

Aturats de llarga 

durada

Cessió d’espais, tècnics esportius 

i tècniques esportives que 

desenvolupen projectes adreçats 

a col·lectius de persones amb 

discapacitat, altres col·lectius 

vulnerables i gent gran per a la 

millora del seu estat físic.

Gimnàstica rítmica 

inclusiva

Esports

Holmes Place

Lleuresport

CE Jeroni de 

Moragas

Discapacitat 

intel·lectual

Projecte de gimnàstica rítmica al 

CC Pere Quart format per noies 

amb discapacitat intel·lectual.

Accessibilitat a 

l’Espai i a la via 

pública, així com als 

equipaments

MOBILITAT I ESPAI 
PÚBLIC

Districte de les 

Corts

Tots els col·lectius 

del districte

Fer un districte accessible per a 

tothom: via pública, espai públic, 

mobilitat, equipaments i serveis 



 

 

 

 

Alguns indicadors del període 2014 - 2018

La xarxa d’inclusió

28 empreses 4 universitats 17 entitats i associacions del tercer sector 

22 entitats de persones amb discapacitat

536.975,05 € destinats a projectes, convenis i subvencions de 

l’àmbit de les persones amb discapacitat del districte

13 nombre d’entitats subvencionades en les diferents convocatòries de 

subvencions (mitjana)

18 projectes subvencionats en les diverses convocatòries de subvencions 

(mitjana)

26 projectes desenvolupats a l’Espai d’Inclusió que segueixen vigents en la 

programació de treball del districte i també entre les entitats de persones amb 

discapacitat del districte

+ 1.000 persones han estat destinatàries i han participat d’aquests 

projectes al llarg d’aquest període 

17 entitats de persones amb discapacitat han participat d’aquests projectes, 

així com del disseny i la implementació



 

 

 

 

Col·lectius destinataris

Discapacitat intel·lectual

Paràlisi cerebral

Salut mental

Discapacitat visual i auditiva

Malalties neurodegeneratives

Discapacitat física

Autisme

Resum econòmic

TOTAL

Cap II Projectes i serveis 331.664,73 €

Cap IV
Convenis 59.060,33 €

Subvencions 146.249,99 €

TOTAL 536.975,05 €

El full de ruta per als propers anys

Quatre grans objectius per als propers anys:

Consolidar l’Espai d’Inclusió 20+20+20, amb els seus agents actuals i 

amb les línies de treball posades en marxa en els anys precedents. 

aconseguir l’objectiu de fer de les Corts un territori socialment 

responsable (TSR) – les Corts és inclusió.

Incorporar-hi noves empreses del territori i d’arreu de la ciutat que, a 

partir dels seus programes de RSC, ens permetin obrir nous projectes, 

vies de col·laboració i treball compartit.

Arribar a altres col·lectius que també es troben en situació de 

vulnerabilitat i en risc exclusió social, i, que per tant, poden ser 

destinataris d’aquest projecte: infància i joves en risc, gent gran, dones 

que han sofert situacions de maltractament, aturats de llarga durada, 

famílies vulnerables, etcètera.

Potenciar especialment els projectes que tinguin relació amb la vida 

independent de les persones: formació, inserció laboral, habitatge i oci.


