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Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

Història d'una ciutat compromesa  
amb les persones amb discapacitat 

La implicació de l'Ajuntament de Barcelona amb la discapacitat es remunta al segle 
XVIII i es pot aglutinar en tres grans etapes històriques que us resumim aquí, de la més 
actual a la més antiga: 

• 

• 

• 

→ 

→ 

→ 

Del 2009 a l’actualitat: accessibilitat, inclusió i diversitat. 

Del 1979 al 2009: consolidació de l’atenció municipal de les persones amb 
discapacitat amb la creació de l'Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat. 

Del 1799 al 1975: primeres experiències municipals d’atenció a les persones 
amb discapacitat 

Del 2009 a l’actualitat: accessibilitat, inclusió i diversitat 
L’última dècada de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha estat marcada 
pel fet de posar la inclusió, l’accessibilitat i la diversitat al centre de l’acció de la 
institució, amb la voluntat d'aconseguir la plena igualtat de drets i la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat que viuen a Barcelona. 

Així mateix, la transversalitat, el treball en xarxa i la innovació social han marcat la 
manera de treballar, i s’ha incrementat el nombre i la profunditat de les accions de 
l’IMPD i de l’Ajuntament de Barcelona. 

Transversalitat per incorporar la mirada sobre l’accessibilitat a tots els 
departaments, les polítiques i les accions de l’Ajuntament. 

Treball en xarxa per generar coneixement compartit i espais de participació 
efectiva amb les entitats d’acció social i les persones amb discapacitat de la 
ciutat. 

Innovació social per millorar el coneixement i les respostes a les necessitats 
d’accessibilitat i vida independent, i per oferir oportunitats de participació més 
efectives a les persones amb discapacitat en els assumptes de la ciutat que els 
concerneixen. 

El canvi fonamental ha estat la incorporació, en les actuacions de l’IMPD, dels principis 
que estableix  la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat, aprovada a 
l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides l’any 2006 i que 
l’Ajuntament va ratificar en Comissió de Drets Socials el 5 de desembre de 2016. 

L'any següent, el 2017, es va aprovar la mesura de govern per a l’elaboració del Pla 
d’accessibilitat universal, una eina de treball que inclou el diagnòstic d’accessibilitat 
dels serveis, equipaments, el transport i la via pública, el disseny de solucions i la 
planificació de mesures per fer de Barcelona una ciutat 100% inclusiva i 100% 
accessible. 



El 2021, el diagnòstic del Pla d’accessibilitat universal de Barcelona és reconegut com a 
millor acció local pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat 
(CERMI). 

Al mateix temps, aquests anys s'ha fomentat la creació de xarxes de col·laboració 
publicoprivades enfocades a l’intercanvi de coneixements, la cocreació de nous serveis 
i l’execució d’accions concretes que millorin la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat de la ciutat. En són exemple, la millora del Servei d’Assistència Personal de 
Barcelona per a la promoció de la vida independent, la Xarxa per a la Inclusió Laboral 
de Barcelona (XIB), la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI) o la Xarxa 
Barcelona per al Desenvolupament Infantil i l’Atenció Precoç. 

Finalment, s’inicien projectes innovadors de ciutat que impliquen la ciutadania, la 
classe acadèmica i les persones amb discapacitat per generar solucions conjuntes com 
ara el canvi de model d’atenció precoç als CDIAP municipals, la recuperació de terrats 
en desús per a la instal·lació d’horts als terrats gestionats per persones amb 
discapacitat, l’activació de quioscos en desús a través d’una cooperativa d’inclusió 
laboral de persones amb discapacitat, la creació d’una aplicació de mòbil per millorar 
l’eficiència del transport porta a porta, la creació del Banc del Moviment, xarxa 
solidària de productes de suport, entre altres. 

Del 1979 al 2009: consolidació de l’atenció municipal de les 
persones amb discapacitat 
Fruit de l’augment de visibilitat i sensibilitat vers la discapacitat, el 1979 Barcelona va 
crear dos patronats municipals, de persones amb discapacitat psíquica i amb 
discapacitat física, la primera experiència rellevant de participació ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona, que es considera l’inici del que avui coneixem com a Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat. 

L’any 1982 es va aprovar la Llei d’integració social de les persones amb discapacitat 
(LISMI), al mateix temps que es va consolidar l’aposta municipal per l’assignació de 
recursos i la creació de comissions de treball, serveis i accions per analitzar i atendre les 
demandes i necessitats de les persones amb discapacitat. 

Es va començar a treballar en matèria d’educació, cultura, esports, inclusió laboral, 
urbanisme, transport, habitatge, participació, treball amb entitats socials, recerca i 
sensibilització ciutadana, entre altres. Es van engegar projectes que representaven la 
base de la Barcelona accessible que coneixem a dia d’avui. 

Destaca l’obertura, l’any 1986, del Centre de Formació Professional Ocupacional Pont 
del Dragó per a joves amb discapacitat física greu, i especialitzat en disseny gràfic, 
audiovisuals i informàtica, un centre pioner tant pels seus objectius com per les 
funcions que desenvolupa. 

L’any 1989 els patronats municipals es van fusionar i es va crear l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat. A partir d’aquell moment es va aprovar l’elecció per sufragi 
directe de les persones amb discapacitat dels seus representants al Consell Rector, 
l’òrgan de govern de l’IMPD amb participació directe del col·lectiu. 



Al desembre del mateix any es van dur a terme les primeres eleccions, i el Consell 
Rector de l’IMPD va quedar constituït per deu representants municipals i deu persones 
amb discapacitat, escollides per votació directa de persones del col·lectiu. La lluita de 
les persones amb discapacitat per tenir veu i vot en la presa de decisions política, va 
empènyer l’Ajuntament de Barcelona a incorporar nous sistemes de participació activa 
en altres òrgans del consistori. 

El 1992 va ser un moment àlgid per a les persones amb discapacitat de Barcelona, ja 
que van ser protagonistes en la celebració dels Jocs Paralímpics. És la primera vegada 
que es van celebrar a la mateixa ciutat que els Jocs Olímpics i van implicar una gran 
aposta per l’accessibilitat urbanística i comunicativa. 

En aquest context, i en els anys posteriors, les millores en matèria d’accessibilitat van 
ser constants. La ciutat va suprimir barreres arquitectòniques, va millorar l’accessibilitat 
a l’espai públic i a les platges, i va incorporar la mirada de disseny universal en la 
planificació urbanística. Va ser el moment, també, de l’elaboració dels primers plans 
d’accessibilitat específics per a les diverses àrees. 

El 2004, coincidint amb la celebració del Fòrum de les Cultures a Barcelona, va tenir 
lloc un impuls en el foment de l’accessibilitat comunicativa, a través de la creació 
d’espais de treball, com ara la Comissió de Participació de Comunicació i Informació; 
del foment de projectes de sensibilització com el web Barcelona Accessible i el llibre 
Bon disseny per a tothom, o la incorporació de mesures d’accessibilitat comunicativa 
als actes i serveis públics de la ciutat. 

Del 1799 al 1975:  primeres experiències municipals d’atenció a 
les persones amb discapacitat 
L’any 1799, l’Ajuntament va cedir una part del Saló de Cent com a aula educativa per a 
infants sords, i es va fer càrrec de les despeses de funcionament. D’aquesta manera va 
néixer la primera experiència institucionalitzada d’educació de persones sordes a l’Estat 
espanyol. 

Després de diversos episodis de tancaments i reobertures, l’any 1843 es va obrir 
definitivament l’Escola Municipal de Sordmuts. L’Ajuntament de Barcelona també va 
ser pioner en l’ensenyament a infants amb discapacitat visual amb la creació de l’Escola 
Municipal de Cecs, el 1820. El 1856 ambdues escoles es van unir i van donar lloc a 
l’Escola Municipal per a Persones Cegues i Persones Sordes, que l’any 1910 també va 
incloure l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. 

Des de l’any 1917 fins a l’any 1925, es van atendre per separat les diverses necessitats 
de les persones amb discapacitat a l’escola municipal. Aquesta escola especial va 
adoptar les noves línies pedagògiques inspirades en els corrents més innovadors i 
també les noves tècniques d’avaluació i diagnòstic. 

Durant aquell període, i també durant el període de la Segona República, les persones 
amb discapacitat visual van rebre, principalment, recursos i atenció del Sindicat de Cecs 
de Catalunya. 



A partir del 1939 i durant la postguerra, l’empremta deixada per totes aquestes 
iniciatives anteriors va permetre mantenir una educació adequada dels infants amb 
discapacitat. I a partir dels anys cinquanta i fins als setanta van sorgir nombroses 
associacions privades destinades a l’atenció de les persones amb discapacitat, 
constituïdes per professionals i familiars de persones amb discapacitat, la majoria de 
les quals estaven sota la protecció de l’Església, i es van crear serveis, escoles especials, 
tallers, etcètera, amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats. 

El 1970, l’Escola Municipal per a Persones Sordes es va consolidar en un nou centre 
amb el nom de Centre Municipal Fonoaudiològic, conegut popularment com el “Fono”. 
Dos anys després, l’Ajuntament va crear l’escola bressol d’educació especial Mont 
Tàber, per a infants de fins a sis anys amb discapacitat. Posteriorment, l’escola es va 
convertir en escola bressol ordinària i inclusiva i va ser pionera en la integració 
d’infants a les escoles bressol municipals. 

El 1973 es va crear l’Escola Municipal Vil·la Joana, i tres anys més tard, partint de la 
teràpia horticultural, l’Escola Castell Viver de Sant Foix, amb la finalitat d’aprofitar els 
avantatges i beneficis del cultiu de les plantes per formar professionalment joves amb 
discapacitat intel·lectual i proporcionar-los una sortida laboral en el món de la 
jardineria. 

Així, doncs, a mitjan anys setanta, l’Ajuntament de Barcelona disposava d’aquests 
serveis, bàsicament escolars, per a les persones amb discapacitat. Va ser una època de 
poca visibilització del col·lectiu de persones amb discapacitat, tot i que la seva imatge 
social va començar a evolucionar positivament gràcies a l’impuls del moviment 
associatiu i reivindicatiu de les persones amb discapacitat. 
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