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Cuadro de texto
A la coberta de la Memòria, hi ha una fotografia de la plaça de la Universitat i en primer terme es veu una banderola amb l'anunci de l'exposició Barcelona, ciutat per a totes les persones que es va fer amb motiu de l'Any Europeu de les Persones ambDiscapacitat. També es veu l'ascensor per accedir al vestíbul del Metro i un autobús de pis baix que va estar aparcat a la plaça durant tota l'exposició el març del 2003.
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Les eleccions municipals del 25 de maig de 2003 van atorgar novament la
majoria a les forces polítiques d’esquerres i catalanistes (PSC, ERC i ICV-EA), a
la ciutat de Barcelona. Fruit d’aquesta nova situació, les tres forces de la majo-
ria van signar l’acord de govern, del qual s’ha derivat un nou organigrama polí-
tic per a l’Ajuntament de Barcelona, per als anys 2003-2007.

És en aquest nou organigrama que assumeixo la presidència de la Junta Recto-
ra de l’Institut Municipal de Persones amb Disminució (IMD), de la qual també
s’han renovat els membres que corresponen al consistori, la regidoria de
Benestar Social i la vicepresidència de la Comissió de Cultura, Educació i
Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.

A l’hora de presentar la Memòria d’activitats de l’IMD del 2003, hi ha un fet relle-
vant que ha caracteritzat les actuacions d’enguany i que voldria destacar. Ha
estat la celebració de l’Any Europeu de les Persones amb Discapacitat, la qual
ha suposat la implicació de l’estructura municipal en la consecució dels objec-
tius que estableix el Consell de la Unió Europea. Això s’ha fet per mitjá d’una
comissió municipal que ha organitzat diferents actuacions, la principal de les
quals ha estat l’exposició Barcelona, ciutat per a totes les persones, coordinada
des de l’IMD i amb la qual s’ha contribuït a divulgar el model de treball transver-
sal que porta a terme l’Ajuntament de Barcelona en les seves polítiques munici-
pals. D’altra banda, s’han fet gairebé quaranta actuacions municipals diverses
entre actes, iniciatives i projectes, de manera central i descentralitzada a tots
els districtes municipals.

Pel que fa a les actuacions pròpies de l’IMD, aquest any, el Servei de Promoció
i Suport de l’IMD ha impulsat la Comissió de Participació d’Informació i Comuni-
cació i ha donat suport als consells de participació de les persones amb dismi-
nució a set dels deu districtes municipals.

Així mateix, s’ha mantingut la dinàmica dels sis grups de treball que hi ha
actualment a l’IMD que impulsen i fan seguiment de projectes concrets: Fòrum
de les Cultures 2004, Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom, Pla
d’equipaments, Vida independent, 2003 Any Europeu de les Persones amb 
Discapacitat i Estudi del greuge comparatiu econòmic de les persones 
amb discapacitat.

El Servei Públic de Transport Especial per a Persones amb Mobilitat Reduïda ha
augmentat els serveis que proporciona, gràcies a la participació en el seu finan-
çament de l’Autoritat del Transport Metropolità. En el tema de transport també
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es va fer la jornada El transport especial adaptat, model actual i futur, amb la
presència de representants de divuit municipis, les conclusions de la qual servi-
ran per establir les bases per a un servei metropolità de transport especial.

En la línia de desenvolupament del Pla d’equipaments de serveis socials per a
persones amb disminució, cal destacar la promoció d’una nova via per a la cre-
ació de serveis mitjançant acords entre Generalitat/Entitats/Ajuntament/, el pri-
mer dels quals ha estat l’acord amb la Coordinadora pro Entitats de Persones
amb Disminució del Districte de Les Corts, per a la creació d’un centre ocupa-
cional. També cal subratllar la col·laboració en l’elaboració dels plans d’equipa-
ments dels districtes municipals.

També els serveis d’atenció directa a persones amb disminució que proporcio-
na l’IMD han experimentat un augment important enguany, tant el Servei d’Aten-
ció al Públic, com els Serveis d’Atenció Precoç i l’Equip d’Assessorament
Laboral (EAL).

Entre d’altres actuacions, cal esmentar: el Projecte d’accessibilitat a les platges
de Barcelona amb l’ampliació del servei d’ajuda i de suport al bany amb volun-
tariat a la platja de Sant Sebastià; la signatura del nou conveni entre l’Institut de
Cultura de Barcelona, el Comitè Català de Representants de Minusvàlids i el
Foment de les Arts Decoratives per al foment del disseny accessible, amb motiu
de la coincidència de dues celebracions aquest any 2003, la de l’Any del Dis-
seny i la de l’Any Europeu de les Persones amb Discapacitat; la celebració de
la jornada de treball de l’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom, en
la qual es va presentar la seva pàgina web i es va aprovar el reglament del seu
funcionament; la participació en els projectes europeus Passarel·les ver l’ocu-
pació (promogut per Barcelona Activa, amb la participació de l’IMD, dintre de la
iniciativa Equal) i del projecte E-learning disability acces (ELDA), promogut per
l’Institut Municipal d’Educació, amb la participació de l’IMD, per al desenvolupa-
ment del Centre de Recursos Educatius Pont del Dragó.

Finalment, he d’assenyalar la presentació de la web adaptada B Accessible, a
Internet, dintre de la web municipal: www.bcn.es, en la qual es poden consultar
els equipaments i les instal·lacions accessibles de la ciutat.

Ricard Gomà i Carmona
President



1
Organització



11

L’Institut Municipal de Persones amb Disminució
de Barcelona (IMD) és un organisme autònom
de l’Ajuntament de Barcelona, creat l’any 1989 a
partir de la fusió del patronat municipal de 
disminuïts físics i el de disminuïts psíquics.

És missió de l’Institut Municipal de Persones
amb Disminució de Barcelona la promoció de
l’accessibilitat, entesa en un sentit ampli, d’ac-
cés de les persones amb qualsevol tipus de dis-
capacitat a les activitats, serveis, espais i vida
de la ciutat i, no solament com a possibilitat de
desplaçament, sinó també com a possibilitat
d’accedir-hi i de gaudir-ne com a part del con-
junt de la ciutadania.

Les actuacions de l’IMD es desenvolupen d’a-
cord amb el Programa d’actuació anual aprovat
a l’efecte per la Junta Rectora.

1.1. FUNCIONS DE L’IMD

1.- Conèixer les necessitats, formular propostes i
projectes de futur i canalitzar-los a les instàn-
cies corresponents.

2.- Col·laborar i assessorar els departaments
municipals perquè assumeixin, segons les
seves competències, l’atenció i la integració
de les persones amb discapacitat.

3.- Promoure i oferir serveis d’atenció directa a
persones amb discapacitat.

4.- Coordinar espais consultius de participació
ciutadana sobre temes específics que afec-
ten les persones amb disminució i fomentar
l’associacionisme i la participació d’aquestes
persones.
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1.2. ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de l’IMD són la Junta Rec-
tora, la Comissió Directiva i la Presidència. 

1.2.1. Composició de la Junta Rectora

Està formada per deu regidors i regidores o
càrrecs de l’Ajuntament, i per deu representants
escollits per elecció directa de les persones
amb disminució de la ciutat de Barcelona.

Per part de l’Ajuntament (fins al 16/7/03)
Presidenta: Ima. Sra. Núria Carrera i Comes.
Cinquena tinenta d’alcalde i presidenta de la
Comissió de Benestar Social.
Vicepresident: Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos.
Regidor ponent de Mobilitat.
Membres:
• Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran. Tinenta d’alcal-

de i presidenta de la Comissió de Sostenibilitat
i Ecologia Urbana.

• Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla. Presiden-
ta de la Comissió de Promoció Econòmica,
Ocupació, Turisme i Comerç.

• Ima. Sra. Marina Subirats i Martori. Presidenta
de la Comissió d’Educació i Cultura.

• Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas. Regidor
ponent de Relacions Institucionals i Esports.

• Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó. Regi-
dor ponent d’Habitatge.

• Ima. Sra. Roser Veciana i Olivé. Regidora
ponent de Drets Civils.

• Sr. Eduard Spagnolo i de la Torre. Gerent del
Sector de Serveis Personals. 

• Sr. Ramón García-Bragado i Acín. Gerent del
Sector d’Urbanisme.

Per part de l’Ajuntament (des del 17/7/03):
President: Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona. Vice-
president de la Comissió de Cultura, Educació i
Benestar Social i Regidor ponent de Benestar
Social.
Vicepresident: Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos.
Regidor de Serveis Urbans i Manteniment.
Membres:
• Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla. Vicepresi-

denta de la Comissió de Promoció Econòmica,
Ocupació i Coneixement i Regidora ponent
d’Ocupació i Innovació.

• Ima. Sra. Marina Subirats i Martori. Regidora
ponent d’Educació.

• Im. Sr. Pere Alcober i Solanas. Regidor ponent
d’Esports.

• Im. Sr. Ignasi Fina i Sanglas. Regidor ponent
de Salut Pública.

• Ima. Sra. Pilar Vallugera i Balañà. Regidora
ponent de Dona i Drets Civils.

• Sr. Eduard Spagnolo i de la Torre. Gerent del
Sector de Serveis Personals. 

• Sr. Ricard Fayos i Molet. Director tècnic d’Ur-
banisme.

• Sr. Manuel Villalante i Llauradó. Director d’Es-
tudis i Coordinació de TMB.

Membres representants de les persones amb
disminució:
En representació de les persones amb dismi-
nució física:
• Sra. María José Vázquez i Arias
• Sr. Benito Durán i Sánchez 
• Sra. Carme Riu i Pascual
• Sra. Rita Granada i Molins
• Sr. Enrique Rovira-Beleta i Cuyàs
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En representació de les persones amb malaltia
mental:
• Sr. Xavier Comín del Castillo
• Sr. Enric Arquès i Martí
En representació de les persones amb dismi-
nució sensorial auditiva:
• Sra. Francesca Llorens i Albiñana
En representació de les persones amb dismi-
nució sensorial visual:
• Sra. Belén González i Herrero
En representació de les persones amb dismi-
nució psíquica:
• Sr. Jordi Tudela i Fernández

En representació dels treballadors:
En representació de les centrals sindicals:
• Sr. David Plantada i Sagrera (UGT)
En representació del Comitè d’Empresa de l’IMD:
• Sra. Pilar Vega i Checa 

Secretari: Im. Sr. Jordi Cases i Pallarès que
delega en la Sra. Maria Rosa Mateu Lengo (fins
al 19/06/03 ho havia estat el Sr. José Fernández
i Pérez)
Interventor delegat: Sr. Antoni Muñoz i Juncosa
Gerent: Sra. Roser Torrentó i Sanjust

1.2.2. Composició de la Comissió Directiva

Està formada per sis membres designats per
l’Ajuntament  i sis dels representants de les per-
sones amb disminució a la Junta Rectora.

Per part de l’Ajuntament (fins al 16/7/03): 
Presidenta: Ima. Sra. Núria Carrera i Comes.
Cinquena tinenta d’alcalde i presidenta de la
Comissió de Benestar Social.

Membres:
• Sr. Fernando Aranda i Moreno. Patronat Muni-

cipal d’Habitatge.
• Sr. Xavier Alegre i Buxeda. Via Pública.
• Sr. Joan Moya i Magrià. Servei de Llicències

d’Activitats Industrials.
• Sr. Eduard Spagnolo i de la Torre. Gerent del

Sector de Serveis Personals. 
• Sra. Lorena Ventura i Calvo. Barcelona Activa.

Per part de l’Ajuntament (des del 17/7/03):    
President: Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona. Vice-
president de la Comissió de Cultura, Educació i
Benestar Social i Regidor ponent de Benestar
Social.
Membres:
• Sr. Xavier Alegre i Buxeda. Secretari Grup Muni-

cipal de Treball per a la Millora de l’Accessibilitat. 
• Sra. Lorena Ventura Calvo. Barcelona Activa.
• Sr. Manuel Villalante i Llauradó. Director d’Es-

tudis i Coordinació de TMB.
• Sr. Josep Ma. Julià i Capdevila. Sector d’Urba-

nisme.
• Sr. Casimir Macià i Costa. Institut Municipal

d’Educació.

Per part dels representants de les persones
amb disminució:
• Sr. Enric Arqués i Martí
• Sr. Benito Durán
• Sra. Belén González i Herrero
• Sra. Francesca Llorens i Albiñana
• Sr. Jordi Tudela i Fernández
• Sra. María José Vázquez i Arias

Secretària delegada: Sra. Maria Rosa Mateu i
Lengo (fins al 19/06/03 ho havia estat el Sr. José
Fernández i Pérez)
Gerent: Sra. Roser Torrentó i Sanjust 
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1.3. ORGANIGRAMA

Per dur a terme aquestes actuacions, l’IMD s’organitza d’acord amb l’organigrama següent:

JUNTA RECTORA

PLANIFICACIÓ 
I PROSPECTIVA

PROMOCIÓ 
I SUPORT

SERVEIS 
D’ATENCIÓ DIRECTA

COMISSIÓ 
DIRECTIVA

GERÈNCIA

Coordinació 
i Comunicació

Central Territorial

1 Servei
atenció al públic

1 Servei
inserció laboral

1 Servei
transport especial

4 Serveis
residencials

2 Equips
atenció precoç

Administració
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1.4. ACTIVITAT DE LA JUNTA 
RECTORA I DE LA COMISSIÓ DIRECTIVA

Durant l’any 2003, la Junta Rectora s’ha reunit
dues vegades i també dues la Comissió Directi-
va. Dels temes que s’hi han tractat cal destacar-
ne els següents:

• Constitució de les noves Junta Rectora i
Comissió Directiva amb la incorporació dels
nous representants de l’Ajuntament. Presenta-
ció i aprovació de la memòria, dels comptes
anuals i de la liquidació del pressupost del
2002, del programa marc del 2003, amb les
aportacions dels representants de les perso-
nes amb disminució i de la proposta de pres-
supost i de la plantilla de personal del 2004. 

• Informacions i propostes sobre les actuacions
municipals per a la integració social de les
persones amb disminució: finançament de
l’Autoritat del Transport Metropolità del trans-
port especial adaptat, activitats de la Comissió
Municipal del 2003 Any Europeu de les Perso-
nes amb Discapacitat, apartaments de joves i
apartaments per a gent gran amb fill amb dis-
capacitat a càrrec seu, mesura de govern El
compromís municipal per l’educació de l’alum-
nat amb necessitats educatives especials,
activitats del Grup de treball municipal per a la
millora de l’accessibilitat i dels actes de les
festes de la Mercè 2003.

• Formalització, signatura o seguiment de con-
venis o contractes: conveni amb el Departa-
ment de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona (Distric-
te de les Corts i l’IMD) i la Coordinadora d’Enti-
tats pro Persones amb Disminució del Districte

de les Corts, conveni amb el Comitè Català de
Representants de Minusvàlids (COCARMI), el
Foment de les Arts Decoratives (FAD) i l’Ajun-
tament de Barcelona (ICUB i IMD), conveni
amb l’Entitat Metropolitana del Transport i con-
veni amb el Consorci de Normalització Lin-
güística de Barcelona.

• Informació de les activitats següents de l’Insti-
tut: grup de treball de l’Observatori Europeu
Ciutats i Pobles per a Tothom, Pla d’equipa-
ments de serveis socials per a persones amb
discapacitat i el document La comunicació
amb les persones amb disminució als serveis
municipals d’atenció al públic.

D’altra banda, amb els representants de les per-
sones amb disminució a la Junta Rectora s’han
organitzat sis reunions per tractar-hi els temes
següents:

- aportacions al programa marc 2003
- informació de les comissions de participació
- presentació del nou president de l’IMD
- organització de les comissions de participa-

ció i dels grups de treball
- aportacions al programa marc de l’any 2004 i

al programa de mandat 2004-2007
- reunió de seguiment d’infraestructures del

Fòrum 2004
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Grups de treball
Aquests grups es van crear l’any 2002 a propos-
ta dels representants de les persones amb dis-
minució a la Junta Rectora de l’IMD per impulsar
i fer un seguiment de projectes concrets. Estan
formats per representants de persones amb dis-
minució i tècnics municipals . A continuació
s’especifiquen les accions que han dut a terme:

• Fòrum Universal de les Cultures 2004
En formen part la Sra. Francesca Llorens, el Sr.
Enric Rovira-Beleta i la Sra. Belén González,
representants de la Junta Rectora de l’IMD.
Aquest grup ha tingut com a objectiu fer el
seguiment de l’accessibilitat al Fòrum tant des
del punt de vista físic com comunicatiu. S’han
fet tres reunions, una amb tècnics del Fòrum,
responsables de l’accessibilitat als actes. En
aquest sentit també es va fer una reunió amb el
conseller delegat del Fòrum.

• Observatori Europeu Ciutats i Pobles 
per a Tothom
El grup està format per la Sra. Maria José Váz-
quez com a representant de la Junta Rectora de
l’IMD, un representant del Sector dels Serveis
Personals (responsable de l’Observatori de Bar-
celona), un representant de la Regidoria de
Mobilitat (Secretari del Grup Municipal per a la
Millora de l’Accessibilitat), la cap de Planificació
i Prospectiva de l’IMD i la gerent de l’IMD.
Aquest any, s’han reunit en tres ocasions amb
l’objectiu d’estudiar l’estructura de la web, apro-
var-ne els  continguts i tractar el programa de la
jornada de treball de l’Observatori que va tenir
lloc el 17 de març del 2003.

• Pla d’equipaments
El grup està format pels representants de la
Junta Rectora de l’IMD, el Sr. Jordi Tudela i la
Sra. Carme Riu, tècnics del Departament de Pla-
nificació i Prospectiva i la gerent de l’IMD. Han
fet dues reunions, en les quals han tractat la
qüestió de la previsió de creació d’equipaments
per districtes i dels respectius plans d’equipa-
ments (Sant Martí, Horta-Guinardó, les Corts i
Sant Andreu), han estudiat projectes d’equipa-
ments que els han presentat entitats i han deba-
tut les característiques i els continguts dels
serveis per a persones amb malaltia mental.

• Vida independent
El grup està format pels representants de la
Junta Rectora de l’IMD, la Sra. Rita Granada i el
Sr. Xavier Comín, una representant de la Fede-
ració ECOM, dos representants del Servei Resi-
dencial Experimental Vila Olímpica-Paralímpica,
tècnics del Departament de Planificació i Pros-
pectiva i la gerent de l’IMD. Aquest grup s’ha
trobat tres vegades i ha iniciat la revisió del
model de vida independent al servei de la Vila
Olímpica-Paralímpica. Com a activitat principal
d’aquest grup la Sra. Rita Granada i la Sra.
María José Vázquez, representants del Sector
de Físics de la Junta Rectora de l’IMD, van
assistir al congrés de Vida independiente a
Tenerife, els dies 23, 24, 25 i 26 d’abril de 2003. 
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• Estudi del greuge comparatiu econòmic 
de les persones amb discapacitat
Aquest grup està format pels representants de
la Junta Rectora de l’IMD, la Sra. Carme Riu i el
Sr. Jordi Tudela, tècnics del Departament de
Planificació i Prospectiva i la gerent de l’IMD.
Aquest grup s’ha trobat dues vegades ha definit
i acordat els objectius, els continguts i l’estructu-
ra de l’estudi, i també n’ha valorat el cost i les
propostes dels possibles autors.

• 2003 Any Europeu de les Persones 
amb Discapacitat (vegeu capítol 2, pàg. 19)

Comissions de Participació
Es tracta de comissions temàtiques (educació,
transport, comunicació i urbanisme) obertes a la
participació d’entitats de persones amb dismi-
nució i que les presideix un dels seus represen-
tants a la Junta Rectora (per a més informació
vegeu pàgina 60).



2
Any Europeu de 
les Persones amb Discapacitat
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El 3 de desembre de 2001, el Consell de la Unió
Europea va declarar l’any 2003 Any Europeu de
les Persones amb Discapacitat, i va establir uns
objectius que sintetitzem en:

• Sensibilitzar sobre els drets de les persones
amb discapacitat.

• Fomentar la reflexió i els debats sobre les
mesures necessàries per promoure la igualtat
d’oportunitats.

• Promoure l’intercanvi d’experiències de bones
pràctiques.

• Reforçar la cooperació entre totes les parts
implicades.

• Millorar la comunicació sobre la discapacitat i
promoure una imatge positiva de les persones
amb discapacitat.

• Sensibilitzar sobre la heterogeneïtat de les for-
mes de la discapacitat i les múltiples formes
que pren la discriminació.

• Dedicar una especial atenció als drets dels
infants i dels joves amb discapacitat.

Inici del 2003 Any Europeu de 
les Persones amb Discapacitat
L’Ajuntament de Barcelona uns mesos abans de
l’inici del 2003 ja va crear, a través de l’Institut
Municipal de Persones amb Disminució, un grup
de treball format per la Sra. María José Vázquez,
el Sr. Jordi Tudela i la Sra. Belén González com
a representants de la Junta Rectora de l’IMD,
per tècnics del Departament de Comunicació i
per la gerent de l’IMD. Aquest grup de treball ha
mantingut dues reunions en les quals bàsica-
ment s’ha tractat la proposta d’actes i el segui-
ment de les actuacions programades.

D’altra banda, a principi del mes de febrer del
2003, mitjançant un decret d’Alcaldia, es va

crear la Comissió Municipal que havia de pre-
parar la celebració d’aquest any. Aquesta
comissió va néixer amb l’esperit de transversali-
tat i de participació, i així ho constata la seva
composició inicial: 10 regidors amb responsabi-
litat en Benestar Social, Mobilitat, Infraestructu-
res i Urbanisme, Esports, Habitatge,
Sostenibilitat i Ecologia Urbana, Promoció Eco-
nòmica i Ocupació,  Educació, Drets Civils i Cul-
tura i un representant de les persones amb
discapacitat de la Junta Rectora de l’IMD. Alho-
ra, aquesta comissió va nomenar la Comissió de
Treball (també establerta al decret d’Alcaldia)
formada per tècnics de 10 departaments muni-
cipals, amb responsabilitat en temàtiques simi-
lars a la dels regidors de la Comissió Municipal,
i un representant de les persones amb discapa-
citat. Com a resultat de les eleccions municipals
del maig del 2003, al novembre es modifica la
composició de la comissió amb alguns canvis
de regidors: deixen de formar-ne part els de
Mobilitat i Sostenibilitat i s’hi incorporen els de
Serveis Urbans i Manteniment i Salut. Les dues
comissions s’han reunit  quatre vegades.

Desenvolupament d’activitats durant l’any
Una de les primeres actuacions de la Comissió
Municipal va ser visualitzar el model de treball
de l’Ajuntament de Barcelona basat en l’Institut
Municipal de Persones amb Disminució com a
òrgan específic de gestió i d’impuls de políti-
ques municipals per a les persones amb disca-
pacitat mitjançant l’exposició Barcelona, ciutat
per a totes les persones. En l’organització d’a-
questa exposició, hi van col·laborar, d’una
manera molt activa, 15 departaments i serveis
municipals, els quals van presentar les actua-
cions que porten a terme per a les persones
amb discapacitat en diferents àmbits: accessibi-
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litat, atenció especialitzada, via pública, edificis
municipals, parcs-jardins i platges, transport
públic adaptat (el regular i l’especial), serveis
socials, museus, esports, laboral, educació,
salut, habitatge, informació i participació. 

Aquesta exposició ha estat itinerant pels
següents emplaçaments: vestíbul del metro i
plaça Universitat, seu social de la UGT a Barce-
lona, Mostra d’Entitats de l’Eixample i exposició
El passeig de les persones durant les festes 
de la Mercè.

A part d’aquesta actuació específica durant tot
l’any, ha tingut lloc una sèrie de actuacions, que
podem agrupar en:

• Actuacions que han mostrat la dinàmica quo-
tidiana de treball municipal, les quals hi han
incorporat algunes millores, com per exemple:

• La jornada de treball amb els tècnics de les
instal·lacions esportives municipals.

• L’especial cura que s’ha tingut en les festes de
la Mercè 2003 quant a l’accessibilitat i a la
comunicació.

• L’accessibilitat al Teatre Grec.
• La incorporació d’audioguies al Museu de

Zoologia.
• L’impuls del servei La biblioteca a casa.
• La incorporació de traducció a la llengua de

signes al programa L’aventura de llegir i, l’ad-
quisició de  llibres amb lletra gran i de lectura
fàcil.

• L’ampliació dels serveis de les platges adap-
tades i la jornada de reconeixement amb lliura-
ment de diplomes als voluntaris i a les
voluntàries que van col·laborar en el projecte
de promoció de l’ús de les platges.

• El portal a Internet del projecte europeu de for-
mació ELDA.

• La jornada sobre Drets humans i salut  mental.
• La presentació del llibre Del pla d’accessibili-

tat a la ciutat per a tothom.
• La presentació a Barcelona ciutat de diverses

ponències: Congrés Nacional de Salut en el
Treball, jornada Per a unes ciutats accessi-
bles a totes les persones, jornades sobre el
10è Aniversari d’ACAPPS, jornada sobre l’Ac-
cessibilitat i l’eliminació de barreres de la
comunicació de les persones sordes, jornada
sobre Com assolir un entorn completament
accessible, setmana europea de mobilitat i
sostenibilitat, etc.

• La presentació  de ponències en altres ciutats:
Conferència europea sobre accessibilitat als
transports (Roma-Itàlia), Ies jornades sobre
Cooperació i Discapacitat (Santander), jorna-
des sobre Discapacitat i ajuda a domicili (Tude-
la), jornades de teràpia ocupacional (Elx), acció
formativa l’Adequació del medi a la diversitat
(San Sebastià), jornades EQUAL (Gran Canà-
ries) i conferència Distrital de Setuval O desafio
da accessibilidade (Seixal-Portugal) .

• Actuacions singulars, que són fruit d’un pro-
cés de treball portat a terme des de fa temps, i
que han assolit algunes fites importants, com
ara:

• La  jornada de treball  de la xarxa de ciutats
de l’Observatori Europeu Ciutat i Pobles per a
Tothom i presentació de la web de l’Observa-
tori. 

• La jornada de Transport especial adaptat.
Model actual i futur.

• La mesura de govern El compromís municipal
per l’educació de l’alumnat amb necessitats
educatives especials.
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• Algunes actuacions novedoses, que alhora,
sens dubte són un impuls i  en promouran de
noves en els propers anys:

• L’inici de l’adaptació de la pàgina web munici-
pal i presentació de la web
http://ww.bcn.es/accessible.

• La signatura del conveni amb el Foment de les
Arts Decoratives (FAD) i el Comitè Català de
Representants de Minusvàlids (COCARMI) per
promoure el disseny universal.

• Els apartaments, amb dues habitacions, per
a gent gran amb fill amb discapacitat a
càrrec seu.

• Xerrades per a pares i mares de nens amb
discapacitat integrats a l’escola ordinària 

• I, també, un grup de temes, projectes i noves
iniciatives de treball i de participació als dis-
trictes municipals, que mostren que les políti-
ques transversals s’estan potenciant i
intensificant des dels territoris. D’entre algunes
de les actuacions, destaquem:

• L’acord entre l’Ajuntament (Districte de les
Corts i l’IMD), la Generalitat i la Coordinadora
d’Entitats pro Persones amb Disminució del
Districte de les Corts, per a la creació i posada
en funcionament d’un centre ocupacional.

• Vídeo sobre la vida de les persones amb dis-
capacitat al Districte d’Horta-Guinardó.

• Campanya de sensibilització per a l’adaptació
dels comerços.

• Edició i distribució en cassets de les notícies
de Barcelona Informació.

• Impuls als consells de persones amb discapa-
citat, comissions d’accessibilitat i taules d’enti-
tats de districte.

• Exhibicions d’esport adaptat, tallers, especta-
cles (titelles, dansa, etc.), ac-tes amb motiu
del Dia Internacional de les Persones amb Dis-
capacitat, etc.

• Conferències, taules rodones i xerrades.



3
Serveis
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3.1. INFORMACIÓ

3.1.1. Atenció al públic
El Servei d’Atenció al Públic (SAP) funciona des
de l’any 1993. Ofereix:

A) Informació 
B) Atén reclamacions 
C) Tramita:
- la targeta d’usuari/usuària del servei públic de

transport especial adaptat 
- la targeta de tolerància d’aparcament
D) Col·laboració amb el Sector de Serveis 

Personals

Des de l’any 2002, i fruit de la col·laboració amb
el Sector de Serveis Personals, el SAP també
ofereix: informació del Sector Serveis Personals
de l’Ajuntament de Barcelona i registre de docu-
mentació.

Resultats globals

Any 2003 % respecte 2002
Nre. total de demandes 11.221 + 23%
Nre. total d’usuaris 6.016 + 24%

Indicadors de l’activitat:
Informació: total 7.524 + 13%
Reclamacions: total 1.721 +135%
Tramitacions: 

- demandes de targeta de transport especial 330 + 72%
- demandes de targeta d’aparcament 1.606 + 8%
- demandes subvenció IVTM (no conductors) 40 - 36%

Indicadors de població atesa:
Persones i famílies* 5.552 + 26%
Estudiants, professionals i entitats 464 + 4%

* Persones per tipus de disminució 5.552
- física 4.449 +35%
- psíquica 419 - 7%
- mental 238 + 5%
- auditiva 165 + 9%
- visual 281 + 5%
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Detall del Servei 

A) Informació
Es dóna informació telefònica i presencial a les persones amb disminució i a les seves famílies, als
professionals i a les entitats. També es dóna suport a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Informació (any 2003, 7.524 demandes)

Generals

Jurídiques

Ajudes tècniques

Habitatge

Laboral

Ajuda econòmica

Serveis socials

Lleure i Esports

Salut

Educació

Transport públic

Transport propi

Urbanisme / Barreres
arquitectòniques

2002 2003

1.733
1.551

708
489

281
295

118
136

299
183

462
497

429
327

734
549
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436
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486

91
53

1.163
968

577
729
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B) Reclamacions
Es recullen i tramiten reclamacions pel que fa al funcionament i a les prestacions de l’Administració
a les persones amb disminució. A continuació veiem la distribució de les 1.721 reclamacions de
l’any 2003 i tot seguit la de l’any 2002.

Tot i que s’ha mantingut la proporcionalitat del
tipus de reclamació el Servei d’Atenció al Públic
ha recollit un 135% més de demandes. El canvi
més significatiu s’ha produït en les reclama-
cions en el transport propi que han passat de
390 a 1.037 (+165%) sobretot a causa de l’in-
crement de les reclamacions de la tramitació de
la targeta d’aparcament i de les de les multes
improcedents.

D’altra banda, les reclamacions en el transport
públic també van augmentar de 194 a 475, tot i
que en una proporció més petita (+144%). El
motiu més destacable de les esmentades quei-
xes i reclamacions ha estat el que fa referència
al funcionament del servei de microbús, dels
transports adaptats i del taxi adaptat, per aquest
ordre.

Any 2002, 732 reclamacions
a Transport propi 53%

b Transport públic 27%

c Accessibilitat 3%

d S. Personals i Laboral 5%

e Jurídiques i altres 12%

a Transport propi 60%

b Transport públic 28%

c Accessibilitat 4%

d S. Personals i Laboral 3%

e Jurídiques i altres 5%

Any 2003, 1.721 reclamacions

a

a

b

e
d

c

b

c

d

e
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C) Tramitacions
1) Targeta d’usuari/usuària del servei públic de
transport especial

Es gestiona en col·laboració amb l’Oficina d’A-
tenció al Ciutadà (OAC) dels districtes i amb els
organismes corresponents de la Generalitat.

S’han gestionat un total de 330 demandes, de
les quals se n’han concedit 268. Actualment
unes 2.100 persones tenen aquesta targeta.

2) Gestions relatives a la concessió de la targe-
ta de tolerància d’aparcament

Es col·labora amb les OAC dels districtes pel
que fa a la recepció de la demanda i amb els
Centres d’Atenció a Disminuïts (CAD) quant a la
valoració i a la concessió de la targeta.

S’ha facilitat la tramitació de 1.606 demandes,
de les quals 1.399 s’han resolt favorablement,
un 38% corresponen a targetes per a conduc-
tors/es, un 61% per a no conductors/es i un 1%
de tipus col·lectiu. 

3) Concessió de subvencions a l’impost de
vehicles de tracció mecànica adaptats per al
transport de persones amb disminució (no con-
ductors/es)

S’ha iniciat una relació amb l’Institut Municipal
d’Hisenda de Barcelona per a establir les millo-
res necessàries en l’atenció a les peticions d’e-
xempció d’impostos municipals de les entitats
de persones amb disminució. També s’ha estu-
diat la viabilitat de la convocatòria de l’any 2003.

En col·laboració amb les OAC i el Sector de Ser-
veis Personals, s’han gestionat les 40 demandes
de concessió d’aquestes subvencions. Se n’han
valorat positivament un total de 18. Les 22 res-
tants han estat rebutjades per no adequar-se a
la normativa establerta. 

D) Col·laboració amb el Sector de Serveis 
Personals.

S’ha col·laborat amb el Sector de Serveis Perso-
nals amb informació sobre subvencions, habitat-
ge social i d’altres qüestions. Això ha suposat
atendre 1.792 demandes. També s’ha dut a
terme 4.467 accions de registre i trameses de
documentació comuna.
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Evolució dels resultats generals del Servei d’Atenció al Públic  
Usuaris i demandes

Àrees temàtiques:

Evolució dels resultats totals

Nre. usuaris/àriesTotal demandes (informació+reclamacions+tramitacions)
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3.1.2. Divulgació i publicacions
Es tracta d’un servei de ciutat que té les fun-
cions de producció, edició i distribució de mate-
rials divulgatius, publicacions, manuals, vídeos i
documents electrònics.

• Materials divulgatius/publicacions:

- Full Informatiu de l’IMD: edició i distribució de
dos números amb un tiratge total de 50.000
exemplars (en català i castellà). Edició del Full
Informatiu en Braille, 2 números amb un tirat-
ge total de 90 exemplars. Distribució per
correu electrònic de 46 exemplars entre per-
sones amb disminució visual i les seves enti-
tats i entre les biblioteques municipals.

- Memòria d’activitats 2002: edició i distribució
de 500 exemplars entre entitats associatives,
representants de la Junta Rectora i la Comis-
sió Directiva, membres de les comissions de
participació, relacions institucionals i càrrecs
municipals.

- Altres distribucions de tríptics i comunica-
cions: 6.155 exemplars tramesos.

- En disquet: edició de 800 còpies de la guia
Recursos per a persones amb disminució.
Tràmits per sol·licitar recursos i relació de
serveis. D’aquestes còpies, 400 van ser cedi-
des a la Diputació de Barcelona perquè les
distribuïssin posteriorment, principalment
entre municipis de la província. Els 400
exemplars restants, els va distribuir l’IMD
entre professionals i entitats.

3.2. ATENCIÓ PRECOÇ

Els Equips Interdisciplinaris per a la Petita
Infància (EIPI) de l’Institut Municipal de Perso-
nes amb Disminució de Barcelona estan ubicats
als districtes de Ciutat Vella  i de Nou Barris.

Aquests equips formen part de la xarxa pública
dels Serveis d’Atenció Precoç (SAP) de la Gene-
ralitat de Catalunya, i estan catalogats com a
serveis concertats mitjançant un conveni marc
amb corporacions locals.

Atenen nens amb disminució o amb risc de
patir-la d’edats compreses entre 0 i 6 anys.

Els serveis dels EIPI es concreten en:

A) Prevenció: activitats destinades a la difusió, a
la sensibilització i a l’assessorament.

B) Diagnòstic, tractament i seguiment: Quant
als tractaments, se’n consideren diverses moda-
litats: el tractament preventiu  (de seguiment a la
fase de detecció); el tractament terapèutic (psi-
cològic o fisioterapèutic), i el de seguiment en la
darrera fase del tractament.

C) Suport a la integració escolar i social.

D) Divulgació i coordinació amb tots aquells
professionals que treballen al mateix territori i hi
fan tasques de promoció de la salut i de preven-
ció dels trastorns del desenvolupament des dels
àmbits de la salut, l’educació i els serveis
socials.
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Resultats globals dels EIPI

Any 2003 % respecte 2002
Nre. de nens atesos 337 +2%
Nre. de casos diagnosticats 209 +7%
Nre. de casos en tractament 269 +6%

A) Servei de prevenció
S’ha fet 20 sessions de prevenció amb profes-
sionals de les escoles bressol, casals infantils i
centres de salut dels districtes de Nou Barris i
Ciutat Vella. S’ha contactat amb un total de 30
professionals.

També s’han organitzat  3 sessions de preven-
ció amb grups de mares i pares, a  les àrees
bàsiques de salut (ABS) Rio de Janeiro i Roque-
tes i l’escola bressol La Salle d’Horta, hi ha
assistit 65 persones.

B) Serveis de Diagnòstic i Tractament
Diagnòstic
S’han rebut i s’atenen (en els dos districtes) un
total de 209 demandes, i es completen les diag-
nosis corresponents a  totes les demandes.

Tot plegat ha implicat 151 diagnòstics neurope-
diàtrics i 59 diagnòstics psicològics i la imparti-
ció de 657 sessions de diagnòstic, amb una
mitjana de tres sessions per cas diagnosticat.

Al gràfic que es presenta a continuació, s’hi
detalla l’evolució del nombre de casos diagnos-
ticats durant els darrers anys: 
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Tractament
Durant l’any 2003 s’han portat a terme (en els dos districtes) programes de tractament per a un
total de 269 casos, que es distribueixen de la manera següent:

Modalitat Totals Sessions
Preventiu 97 294
Terapèutic 164 3.749
Seguiment 8 22
Totals 269 4.065

El nombre total de sessions de tractament és de 4.065 amb una mitjana de 15,1 sessions per cas.
També s’han dut a terme 314 sessions amb altres professionals per assessorar-los o coordinar-se
en el tractament dels nens i nenes atesos.

Gràfic d’evolució de resultats quant a tractaments:

C) Suport a la integració escolar i social
S’han tractat un total de 48 casos que s’han integrat en escoles bressol, escoles especials, escoles
ordinàries:

Nre. total d’infants Escoles bressol Escoles Escoles 
ordinàries especials ordinàries
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D) Divulgació i coordinació
Es procura la coordinació amb serveis sanitaris,
socials, pedagògics i escolars de les diferents
administracions, Generalitat de Catalunya i Ajun-
tament de Barcelona.

A Nou Barris, aquesta coordinació s’ha concre-
tat a la Comissió de Treball Interdepartamental
de la Generalitat de Catalunya (CTIC) (una reu-
nió), a les 19 reunions amb diferents serveis
assistencials del districte i a la Taula per la peti-
ta infància de Ciutat Meridiana (tres reunions).

A Ciutat Vella, el mecanisme de coordinació ha
estat la coordinadora de serveis per a la infància
i l’adolescència del Raval Nord (deu reunions).

A més, s’ha participat a la Comissió de Parcs i
Jardins per assessorar-los en el disseny de 10
espais lúdics adaptats i en la programació d’ac-
tivitats de l’Associació Catalana d’Atenció Pre-
coç (ACAP), sobretot pel que fa a activitats
formatives i docents.

3.3. EQUIP D’ASSESSORAMENT
LABORAL (EAL)

L’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) de
l’Institut Municipal de Persones amb Disminució
de Barcelona és un servei de suport a la integra-
ció laboral de les persones amb disminució
(SSIL extern), inscrit en el registre d’entitats i
serveis del Departament de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya.

L’EAL es configura a través dels serveis
següents:

A) Acollida, d’informació, de valoració 
i d’orientació professionals

B) Formació
C) Ocupació
D) Suport
E) Assessorament legal

Resultats globals de l’EAL

Any 2003 % respecte 2002
Nre. valoracions i orientacions 439 +6%
Nre. d’inscripcions a cursos 226 -18%
Nre. de contractes 277 +14%
Nre. de programes individuals de suport o seguiment: 625 -12%

- En la recerca activa d’ocupació 334 +3%
- En la formació 65 -59%
- En l’ocupació 226 -2%

Nre. d’assessoraments legals 357 -24%
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A) Servei d’acollida, informació, valoració 
i orientació

Total de demandes rebudes:  502
Total de demandes ateses:  439 (i 63 en llista
d’espera).
En relació a les demandes ateses, tenim la dis-
tribució següent per tipus de discapacitat :

Persones amb disminució física................ 54 % 
“         “          “        psíquica................... 19 % 
“         “   malaltia mental......................... 15 % 
“         “   disminució sensorial auditiva... 10 % 
“         “      “        sensorial visual............ 2 %

De les 439 demandes ateses, 304 són primeres
demandes, i 135 corresponen a segones entre-
vistes (de revisió o complementàries).

Les 304 primeres demandes han estat objecte
de valoració i, si escau, de l’orientació corres-
ponent. 

A continuació es detalla el GRÀFIC de l’evolu-
ció, al llarg dels darrers quatre anys, del nombre
de primeres valoracions dutes a terme:

L’EAL es troba integrat en la xarxa d’entitats
col·laboradores del Servei Català de Col·locació.

Durant l’any 2003, un total de 60 usuaris de l’EAL
han estat inscrits en l’esmentat servei. 
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B) Servei de formació

Aquest servei:
• Gestiona la borsa d’ofertes formatives, i n’infor-

ma els/les demandants de formació.
• Assessora i gestiona les inscripcions o les

matriculacions als cursos, els organitza quan
escau, i en fa el seguiment. 

• Supervisa els programes individualitzats de
suport o de seguiment de la formació (que
executa l’equip d’educadors/res).

La borsa d’ofertes formatives
La taula recull el nombre de places formatives
aconseguides en les diferents tipologies de cur-
sos i també el nombre d’alumnes que s’hi han
matriculat:
• Cursos ordinaris (concertats amb altres enti-

tats i institucions) 
• Cursos específics per a persones amb dismi-

nució:
- Concertats amb altres entitats i institucions.
- Organitzats per l’EAL; s’hi inclou l’oferta de

l’Aula oberta de formació.
- En el lloc de treball (concertats amb empre-

ses).

Tipologia de curs
Tipologia de curs Nre. de places formatives

Ordinari concertat 48
Específic concertat 19
Específic EAL 115
Específic lloc treball 14
Total 196

Amb relació als cursos específics que ha orga-
nitzat l’EAL, set en total, se n’han fet dos de
recerca activa d’ocupació (CRAO) destinats a
l’adquisició de tècniques de recerca de feina i
cinc d’especialitzats a l’aula oberta de formació.

La informació
S’han gestionat un total de 338 informacions a
demandants de l’EAL.

Les inscripcions

Tipologia de curs Nre. d’alumnes matriculats
Ordinari concertat 55 
Específic concertat 14 
Específic EAL 152
Específic lloc treball 5
Total 226
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El total d’inscripcions o matrícules ha estat de 226, que corresponen a: 
Persones amb disminució física ......................................... 144 (64%)

“          “            “     psíquica ....................................... 50 (22%)
“          “     malaltia mental .......................................... 21 (9%)
“          “     disminució sensorial auditiva ..................... 9 (4%)
“          “            “         sensorial visual ........................ 2 (1%)

Per últim, cal destacar, amb data de vigència 11/12/03, que s’ha obtingut certificació de qualitat
aplicada al disseny i al desenvolupament de cursos de formació ocupacional que atorga la norma
UNE-EN-ISO 9001:2000,  amb el número de certificat 3.398/ER/12/03. L’entitat certificadora ha estat
ECA, Entitat de Certificació i Assessorament.

C) Servei d’ocupació

• 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 a la formalització dels contractes de treball i en fa el seguiment.
• Supervisa els programes individualitzats de suport o de seguiment (que executa l’equip d’educa-

dors/educadores).

La borsa d’ofertes
S’han obtingut i gestionat 403 ofertes de treball que es distribueixen:

Administració pública Empresa ordinària Centre especial de treball
Nre. llocs 73 286 44

S’han gestionat un total de 1.035 informacions a demandants de treball de l’EAL. 

La contractació
Finalment, s’han aconseguit 277 contractes laborals, que es distribueixen:

Sector Contractes indefinits Contractes temporals Nre. total de contractes
Administ.  pública 12 15 27
Empresa  privada 47 159 206
C. especial treball 0 44 44
Totals 59 218 277
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La relació entre la modalitat de contracte (indefinit o temporal) i la tipologia de disminució s’aprecia
a la taula següent: 

Tipologia de disminució Contractes indefinits Contractes temporals Total
Física 30 120 150
Psíquica 9 30 39
Malaltia mental 3 28 31
Sensorial auditiva 14 34 48
Sensorial visual 3 6 9
Total 59 218 277
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D) Servei de suport

Aquest servei elabora programes individualitzats que van adreçats a la recerca activa, a la formació
i a l’ocupació i contenen les actuacions següents:
• 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 suport, amb una durada més llarga (20 h per usuari). 
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Persones ateses 
S’han atès 361 persones, i la seva distribució per tipus de disminució és la següent:

Persones amb disminució física ......................................... 179 (50%)
“          “            “     psíquica ........................................ 81 (22%)
“          “            “     sensorial auditiva .......................... 64 (18%)
“          “     malaltia mental ........................................... 27 (7%)
“          “     disminució visual ......................................... 10 (3%)

Programes individuals
Per a aquests usuaris s’han elaborat 625 programes individuals que emmarquen les intervencions
professionals següents:

Tipus de programes Nombre de programes
Suport i seguiment en la recerca activa d’ocupació 334
Suport i seguiment en la formació 65
Suport i seguiment en l’ocupació 226
Total programes 625

E) Assessorament legal i administratiu

S’han dut a terme 357 actuacions d’assessorament legal i administratiu:

Usuaris i famílies: 240

Quant al tipus de disminució, tenim:
Persones amb disminució física .......................................... 149 (62%)

“          “     malaltia mental ............................................ 41 (17%)
“          “     disminució psíquica ...................................... 18 (8%)
“          “            “     sensorial auditiva ........................... 18 (8%)
“          “            “     sensorial visual .............................. 14 (5%)

Entitats i professionals: 117
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3.4. SERVEI PÚBLIC 
DE TRANSPORT ESPECIAL

El Servei Públic de Transport Especial per a Per-
sones amb Mobilitat Reduïda Severa és de titu-
laritat de l’Entitat Metropolitana del Transport
(EMT) i de l’IMD. Aquest servei, el gestiona l’IMD
i les empreses CETRAMSA i Transports Ciutat
Comtal,TCC.

• Hi ha dues modalitats de servei:

a) Fix, conjunts de serveis amb període i fina-
litat determinats. La recepció i la resolució
de les demandes és a càrrec de l’IMD.

b) Esporàdic, serveis variables a curt termini.
La recepció i la resolució de les demandes
és a càrrec de CETRAMSA.

Resultats globals del servei de transport especial

2003 2002 % variació
Total viatges 130.311 101.033 +29%
Total usuaris fixos 370 315 +17%
Total usuaris esporàdics 809 575 +41%

Dades d’usuaris

• 370 usuaris han utilitzat algun servei fix. 
• Hi ha hagut 809 usuaris de serveis esporàdics.
• S’ha denegat el servei fix a quatre usuaris,

perquè la seva demanda no s’ajustava als 
criteris que marca la normativa vigent.

D’altra banda, l’actuació d’aquest servei ha
implicat l’elaboració de:
• 939 dictàmens de derivació a línies regulars

Dades de viatges
Hi ha hagut un increment en el nombre total de
viatges motivat per la participació de l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) en el finança-
ment.

a) Viatges a centres
Són viatges a serveis socials especialitzats, cen-
tres de formació reglada i ocupacional i centres
esportius.
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Microbús Taxi TOTAL Usuaris
ANY 2002 54.608 15.459 70.067 277
ANY 2003 58.998 21.725 80.723 327

Increment de viatges: 10.656 (+15%)
Increment de viatgers: 50 (+18%)

b) Viatges laborals
Són viatges a empreses ordinàries i centres especials de treball.

Microbús Taxi TOTAL Usuaris
ANY 2002 686 7.753 8.439 38
ANY 2003 834 8.871 9.705 43

Increment de viatges: 1.266 (+15%)
Increment de viatgers: 5 (+13%)

c) Viatges esporàdics
Són viatges amb diverses destinacions (metge, oci, esport, lleure..).

Microbús Taxi TOTAL Usuaris
ANY 2002 1.157 21.370 22.527 575
ANY 2003 1.953 37.930 39.883 809

Increment de viatges: 17.356 (+77%)
Increment de viatgers: 234 (+41%)
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Gràfics de viatges segons tipus (centres, laborals i esporàdics) i evolució mensual:

Total Viatges Centres

Nre. de viatges Centres / Mesos (total viatges any: 80.723)
ANY 2003
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Nre. de viatges Esporàdics / Mesos (total viatges any: 39.883)
ANY 2003
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Altres activitats del servei de transport 
especial

• Jornada El transport especial adaptat, model
actual i futur
Aquesta jornada que va organitzar l’Institut
Municipal de Persones amb Disminució amb el
suport de l’Entitat Metropolitana del Transport
el dia 8 d’abril de 2003, va tenir com a objectiu
debatre el model de transport de persones
amb mobilitat reduïda severa de Barcelona i la
seva possible extensió a tots els municipis de
l’Entitat Metropolitana del Transport. Hi van
assistir 66 persones representants d’ajunta-
ments, dels consells comarcals, dels opera-
dors de transport i d’associacions de persones
amb disminució provinents de 18 municipis de
l’Entitat Metropolitana del Transport. S’hi va
elaborar un informe que recull totes les inter-
vencions i que servirà de document de partida
per establir un servei metropolità de transport
especial.

• Reunions de servei
Amb representants d’usuaris dels centres de
serveis socials per parlar de les demandes
sobre el transport especial, amb l’empresa
Taxi-Amic, amb l’Entitat Metropolitana de
Transport per a la gestió del servei i de la
Comissió de Treball del Servei Públic de Trans-
port Especial Adaptat.

3.5. ACOLLIMENT RESIDENCIAL    

3.5.1. RESIDÈNCIA AMÍLCAR

És un equipament residencial creat l’any 1983
per a persones amb gran disminució física, de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) del Departament de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya. Està gestionada
des del seu inici per l’IMD.

El nombre de places és de 18. La residència és
oberta les 24 hores tots els dies de l’any.

L’objectiu de l’IMD, que gestiona aquesta resi-
dència, és mantenir la millor qualitat de vida
possible dels residents, prestar-los l’atenció per-
manent necessària i promoure la seva salut i
autonomia personal, en una perspectiva habilita-
dora-rehabilitadora, mitjançant l’elaboració de
programes individuals.

Els programes individuals s’estructuren a partir
de diverses disciplines: jurídica,  sanitària, psi-
quiàtrica, educativa (foment de l’autonomia per-
sonal), pedagògica, laboral i ocupacional,
esportiva, lúdica i cultural. 

Les persones residents o susceptibles de ser-ho
són majors d’edat i amb disminució física. L’in-
grés d’aquestes persones a la residència és
voluntari. 

En el moment de l’ingrés es fa el pacte amb l’u-
suari. Aquest pacte determina un seguit de
drets i d’obligacions/compromisos, tant de la
persona resident com de la direcció i s’estableix
d’acord amb la legislació vigent de definició i
gestió dels establiments i serveis socials, amb el
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conveni de cooperació interadministrativa entre
el Departamet de Benestar Social de la Genera-
litat de Catalunya i l’Institut Municipal de Perso-
nes amb Disminució i amb el  Reglament  de
règim intern de la residència. 

Els/les residents
• Hi ha 7 dones (39%) i 11 homes (61%). 

• La mitjana d’edat dels residents és de 50,9
anys (entre 28 i 64 anys).

• La mitjana del grau de disminució és del 
94,2 % i varia entre el 86% i el 100% (hi ha 7
residents amb paràlisi cerebral, 3 residents
amb malalties progressives, 2 amb lesió
medul·lar, 1 amb lesions cerebrals, 1 amb
seqüeles de poliomielitis, 1 amb seqüeles
d’accident vascular cerebral, 1 amb amputa-
ció EIE, 1 amb seqüeles de traumatisme cra-
nioencefàlic i 1 amb síndrome de Reynaud
vascular).   

• Al llarg de l’any 2003 no s’han produït a la resi-
dència ni altes ni baixes.

Els programes individualitzats
S’estructuren mitjançant diverses disciplines
amb la finalitat de promoure l’accés de la perso-
na a uns àmbits de vida més autònoms i de
millor qualitat: 

Legal
S’ha seguit el procés d’incapacitació d’una resi-
dent i s’està pendent de la designació d’un
tutor/a. A més, s’ha facilitat la realització de trà-
mits per a l’obtenció de documentació (DNI, 4
targetes de transport especial). 

Psiquiàtrica
Aquesta disciplina s’ofereix d’una manera coor-
dinada per part del CAP de Salut Mental de Nou
Barris-Zona Sud, el Servei de Psiquiatria de
l’Hospital de la Vall d’Hebron i l’Institut Guttman.
Reben atenció psiquiàtrica 12 residents, amb la
distribució següent:

Tipus de tractament Nre. de residents
Psiquiàtric 8
Psicoterapèutic 2
Ambdós alhora 2

No s’han produït cap urgència a l’Institut Munici-
pal Psiquiàtric d’Urgències (IMPU).

Educativa
S’han elaborat els programes d’activitats dels
18 residents, amb vista a millorar l’autonomia
personal en les activitats de la vida diària i
segons les necessitats de cada usuari. Els
aspectes educatius que recullen els esmentats
programes individuals són:
• Hàbits d’autonomia personal (aparença exter-

na, higiene corporal, vestir-se, menjar, tenir
cura de la roba, comunicacions..).

• L’autonomia econòmica.
• Relacions i adaptació social.
• Temps lliure.
• L’autonomia en espais interiors.
• L’autonomia en espais exteriors (acompanya-

ments, circulació viària, utilització del trans-
port, etc.).
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Pedagògica / formativa
La situació dels 4 residents que fan activitats
formatives es pot resumir:

Activitats formatives a Sínia
Nre. de residents 4

Sanitària
S’ha fet seguiment a la totalitat dels residents
per part del metge de capçalera d’atenció pri-
mària de salut de l’ambulatori del carrer de les
Acàcies. El total de visites al metge de capçale-
ra ha estat de 38. També s’han fet 167 visites a
metges especialistes i s’han dut a terme 72 pro-
ves mèdiques.

S’han produït 5 ingressos hospitalaris, tots a tra-
vés de les urgències.

Esportiva/lúdica/cultural
Hi ha una mitjana de 9 residents que participen
regularment en activitats esportives, lúdiques o
culturals que organitzen entitats de lleure o l’A-
juntament de Barcelona. Aquest any han tingut
lloc 223 sortides en les quals ha col·laborat el
servei de voluntariat de la Creu Roja i de Frater.

D’altra banda, el nombre de residents que ha
anat de vacances ha estat el següent:

Període Nre. de residents
Nadal 3
Setmana Santa 2
Estiu 6

Laboral/ocupacional
Actualment duen a terme l’activitat ocupaciona 7
residents.

Activitat Centre Centre
prelaboral de dia ocupacional

Nre. de
residents 2 1 4
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El gràfic següent descriu l’evolució del nombre de residents que han participat en activitats 
corresponents a diverses disciplines en els darrers anys:

Altres activitats rellevants
El Consell Assessor i de Seguiment ha fet una
reunió i també s’han organitzat dues assemble-
es de residents.

La Fundació Avedis Donabedian ha fet una ava-
luació d’indicadors de qualitat de la Residència
Amílcar, l’objectiu  de la qual ha estat potenciar
la millora contínua de la Residència per garantir
un nivell bàsic de qualitat, tant de la que es dóna
com de la manera com la perceben els usuaris,
les seves famílies i la mateixa comunitat.

3.5.2.  RESIDÈNCIA VALLDAURA

És un equipament residencial creat l’any 1992
per a persones amb disminució psíquica, de
l’Institut Català d’Assistència i de Serveis Socials
(ICASS) del Departament de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya. L’Institut Municipal
de Persones amb Disminució el gestiona des de
la seva creació.

Aquesta residència té una capacitat de 24 pla-
ces, i les persones ateses són adults amb disca-
pacitat psíquica i/o trastorns  de l’estructura de
la personalitat.

L’admissió de residents es fa amb ordre o auto-
rització judicial prèvia, ja que es tracta de perso-
nes que per la gravetat de la seva discapacitat
o malaltia estan incapacitades legalment -total-
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ment o parcialment- o en procés d’incapacita-
ció, procés iniciat pel Ministeri Fiscal i formalitzat
per sentència judicial.

L’objectiu de l’IMD, que gestiona aquesta resi-
dència, és mantenir la millor qualitat de vida
possible dels residents, prestar-los l’atenció per-
manent necessària i promoure la seva salut i
l’autonomia personal, en una perspectiva habili-
tadora-rehabilitadora mitjançant l’elaboració de
programes individuals.

Els programes individuals s’estructuren mitjan-
çant diverses disciplines: jurídica,  sanitària, psi-
quiàtrica, educativa (foment de l’autonomia
personal), pedagògica, laboral i ocupacional,
esportiva, lúdica i cultural. 

En el moment de l’ingrés es fa el pacte amb l’u-
suari o amb el tutor en cas que l’usuari estigui
incapacitat. Aquest pacte determina un seguit
de drets i d’obligacions/compromisos, tant de la
persona resident com de la direcció i s’estableix
d’acord amb la legislació vigent de definició i
gestió dels establiments i serveis socials, amb el
conveni de cooperació interadministrativa entre
el Departament de Benestar Social de la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Institut Municipal de Per-
sones amb Disminució i amb el  Reglament  de
règim intern de la residència. 

Els/les residents
S’ha produït la baixa d’un resident per ingrés en
una altra residència i l’alta d’una persona proce-
dent d’una altra residència.

• Hi ha 11 homes (46%) i 13 dones (54%).

• La mitjana d’edat és de 40,6 anys (oscil·len
entre els 24 i els 62 anys). Distribució per fran-
ges d’edat:

• De 20 a 30 anys: 6 residents
• De 30 a 44 anys: 10 residents
• De 45 a 59 anys: 7 residents
• Majors de 60 anys: 1 resident

• Quant a la procedència dels residents, cal
destacar que el 50% provenen de domicilis
familiars o propis, un altre 33% d’institucions
(residències i institucions psiquiàtriques,
col·lectius infantils-juvenils, etc.) i el 17% res-
tant de situacions d’indigència o de precarietat
extrema.

• El grau de disminució oscil·la entre un mínim
del 48% i un màxim del 94%, amb un valor
mitjà del 71,7%.

Els programes individualitzats
S’estructuren mitjançant diverses disciplines
amb la finalitat de millorar l’autonomia personal i
la qualitat de vida.

Legal
La situació actual dels residents és:
• Incapacitació total: 19
• Incapacitació parcial: 5

S’ha fet el seguiment dels pactes de funciona-
ment acordats amb els diferents tutors dels 24
residents.  
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S’ha mantingut la coordinació permanent amb
els tutors i les fundacions tutelars de 13 dels
residents. En aquest sentit, se’ls han lliurat infor-
mes individuals trimestrals amb informació refe-
rent a totes les disciplines i també informes de
despesa mensuals. Actualment, la situació amb
relació a les entitats que tutelen 15 residents és
la següent: Fundació ASPANIAS, 7 residents
tutelats; Fundació Catalana Tutelar de Dismi-
nuïts Psíquics, 5 residents; Fundació Valldaura,
2 residents; i Fundació de Malalts Mentals, 1. 

També s’han mantingut les coordinacions amb
la Guàrdia Urbana de Barcelona (en especial la
del districte de Nou Barris) i la Comissaria de la
Policia Nacional de Nou Barris pel que fa a dife-
rents fugues i intervencions policials.

Per últim, cal indicar que s’ha signat el contracte
assistencial de la persona que ha ingressat
aquest any a la residència. 

Psiquiàtrica
Els residents poden rebre tractament psiquiàtric,

tractament psicoterapèutic o tractament psiquià-
tric i psicoterapèutic alhora. Aquesta disciplina
la coordinen la direcció de la residència i l’assis-
tent social amb el CAP de Salut Mental de Nou
Barris-Zona Nord (sis professionals) i amb els
professionals que fan tractament terapèutic (tres
psicòlegs). La situació actual és la següent:

Tipus de tractament Nre. de residents
Psiquiàtric 12
Psicoterapèutic 11
Psiquiàtric + psicoterapèutic 8

Hi ha hagut 8 ingressos puntuals d’urgència
a l’IMPU (Institut Municipal Psiquiàtric d’Ur-
gències). Tots aquests ingressos han donat
lloc a estades de més de cinc dies en
aquesta institució.

Educativa
S’ha fet una actualització de la valoració del
nivell d’autonomia de 22 residents mitjançant la
fitxa d’exploració de la qual s’han obtingut els
resultats següents:

Nivell d’autonomia Gens autònom Poc autònom Bastant autònom Autònom
Nombre de residents 1 12 7 2

Aquesta informació ha servit per elaborar els
programes d’activitats dels 24 residents, amb
vista a la millora o al manteniment  de l’autono-
mia personal Els aspectes educatius que recu-
llen els esmentats programes individuals són:
• Autonomia personal (aparença externa, higie-

ne corporal, vestir-se, menjar, tenir cura de la
roba, comunicacions..)

• Autonomia econòmica
• Utilització correcta dels estris de la comunitat
• Relacions i adaptació social
• Autonomia domèstica (compres, bugaderia,

parar i desparar taula, medicació
• Temps lliure
• Família
• Sexualitat i afectivitat
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Pedagògica
La situació dels  residents que fan activitats formatives es pot resumir:

Iniciació al grafisme  Neolectors Escola d’adults
i a la lectoescriptura

Nre. de residents 13 6 5

L’activitat d’iniciació al grafisme i a la lectoescriptura ha estat una activitat que s’ha fet a la residèn-
cia, en centres cívics o amb professors particulars. Les activitats de les escoles d’adults s’han dut a
terme en dos centres d’adults.

Un resident ha assistit a un curs d’ofimàtica organitzat per una escola d’adults, i dos residents ho
han fet a cursos d’ofimàtica organitzats per Fundosa i per l’Escola d’Adults.

Laboral/ocupacional 
En la taula següent es detalla la situació laboral/ocupacional dels residents:

Centre ocupacional Centre especial  de treball Empresa ordinària
Nre. d’usuaris 18 4 2

Esportiva/cultural
Tots els residents fan una o diverses modalitats esportives, adreçades al manteniment de la forma
física i en diferents activitats culturals:

Activitats esportives/culturals Nre. de  residents
Esplai 12
Cuina vegetariana 1
Gimnàstica de manteniment i rehabilitació 20
Natació 12
Psicomotricitat 13

El nombre d’usuaris que ha anat de vacances ha estat el següent:

Període Nre. de residents
Nadal 18
Setmana Santa 17
Estiu 15
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Sanitària
La totalitat dels residents han rebut seguiment
del metge de família d’atenció primària de salut
(268 visites) i dels metges especialistes (408
visites).

En l’àmbit sanitari hi ha hagut 6 urgències en
diferents serveis hospitalaris  per la qual cosa
s’han produït ingressos d’entre un i vint dies.
Tres d’aquestes persones han hagut de ser
ingressades en centres hospitalaris. S’han fet 14
vacunacions. Finalment, cal comentar que als
residents, se’ls han fet 75 proves mèdiques.

Altres activitats rellevants
S’han promogut les activitats de l’Associació de
Familiars i Tutors Valldaura (dues reunions) i la
Jornada de Portes Obertes del centre residen-
cial.

D’altra banda, el Consell Assessor i de Segui-
ment s’ha reunit una vegada i també s’ha partici-
pat en una reunió de la comunitat de veïns.

La Fundació Avedis Donabedian ha fet una
avaluació d’indicadors de qualitat de la Resi-
dència Valldaura, l’objectiu de la qual ha estat
potenciar la millora contínua de la Residència
per garantir un nivell bàsic de qualitat, tant de
la que es dóna als residents com la que perce-
ben els usuaris, les seves famílies i la mateixa
comunitat.

3.5.3. PISOS TUTELATS CASA BLOC

Els pisos tutelats Casa Bloc es van crear l’any
són de titularitat de l’Institut Municipal de Perso-
nes amb Disminució de Barcelona i estan con-
templats a l’Annex IV.2.3 del Conveni Marc entre
el Departament de Benestar Social de la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta de dos pisos de la Casa Bloc amb vuit
places, i són tutelats per la residència Valldaura.

Aquests pisos són per a persones adultes (de
18 a 65 anys) amb trastorns de l’estructura de la
personalitat, provinents de la residència Valldau-
ra. El pas d’una institució a l’altra es fa amb
autorització judicial i d’acord amb l’aplicació i
els resultats dels programes habilitadors-rehabi-
litadors portats a terme a l’esmentada residència
Valldaura. 

Tots/es els/les residents tenen assignat un pro-
grama individualitzat perquè els ajudi a millorar
la qualitat de vida i l’autonomia personal.
Aquests programes són la continuació dels que
es desenvolupen a la residència.

La població atesa 
• De les 8 persones ateses, el 25% són dones i

el 75%, homes. 

• Pel que fa a l’edat, tenim que la mitjana és de
50,1 anys (entre els 36 i els 60 anys). Segons
el pis, la distribució és la següent:
- pis mixt: entre 30 i 54 anys. La mitjana és de

44,5 anys.
- pis d’homes: entre 45 i 60 anys. La mitjana

és de 53,7 anys.
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• El grau mitjà de disminució és del 62,8%.
Segons el pis, la distribució és la següent:
- pis mixt: entre el 33% i el 65%. La mitjana és

del 57%.
- pis d’homes: entre el 33% i el 96%. La mitja-

na és del 62,2%.

Programes individuals
El desenvolupament dels programes individualit-
zats per a l’autonomia personal i la millora de la
qualitat de vida es du a terme considerant els
diversos àmbits o les diverses disciplines.

Legal
S’ha mantingut la coordinació amb els tutors i
les fundacions tutelars. La situació pel que fa a
les incapacitacions és la següent:
• 6 residents tenen incapacitació total.
• 2 residents tenen incapacitació parcial.

Psiquiàtrica
Els residents poden rebre tractament psiquiàtric,
tractament psicoterapèutic o tractament psiquià-
tric i psicoterapèutic alhora.  Aquesta disciplina,
la coordinen la direcció de la residència i l’assis-
tent social amb el CAP de Salut Mental de Nou
Barris-Zona Nord i amb els professionals que
fan tractament terapèutic. La situació actual és
la següent:

Actualment 6 residents reben tractament de la
tipologia següent:

Tipus de tractament Nre. de residents
Psiquiàtric 2
Psicoterapèutic --
Psiquiàtric + psicoterapèutic 4

Educativa
S’han elaborat i aplicat 8 programes educatius. 

Pedagògica
La situació dels residents dels pisos que fan activitats formatives es pot resumir en:

Iniciació al grafisme i la lectoescriptura Neolector Escola d’adults
Nre. de residents 2 2 4

Les activitats de les escoles d’adults s’han fet en un centre de formació d’adults i a la mateixa resi-
dència.
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Esportiva/lúdica
La totalitat dels residents practiquen regularment alguna modalitat esportiva o activitat adreçada
bàsicament al manteniment de la forma física i també activitats ludicoculturals.

Activitats Nre. de residents Activitats  Nre. de residents
Estampació de teixits 1 Ceràmica 1
Gimnàstica de manteniment i rehabilitació 5 Costura 1
Natació 2 Psicomotricitat 2
Manualitats 1 Esplai 1
Ioga 1

Pel que fa al temps de vacances, els residents han assistit a diferents activitats que organitzen
associacions de lleure o l’Ajuntament de Barcelona. El nombre d’usuaris que ha anat de vacances
en els tres períodes ha estat el següent:

Període Nre. de residents
Nadal 4
Setmana Santa 7
Estiu 8

Laboral/ocupacional
Actualment, la situació laboral dels residents en els pisos és:

Centre Centre Empresa OTG/formació
ocupacional especial treball ordinària prelaboral

Nre. de residents 2 2 0 1

Alguns dels residents que assisteixen a centres ocupacionals participen igualment en cursos de
formació i estan apuntats a l’Oficina de Treball de la Generalitat per intentar millorar la seva situació
laboral.

Sanitària
Tots els residents han rebut seguiment del metge de família de l’atenció primària de salut i s’han fet
22 visites. A més, també s’han fet 113 visites a metges especialistes, 9 proves mèdiques i 8 vacu-
nacions.

En l’àmbit sanitari s’ha produït 1 urgència hospitalària i als residents, se’ls han practicat 26 proves
mèdiques.
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3.5.4. SERVEI RESIDENCIAL EXPERIMEN-
TAL VILA OLÍMPICA/PARALÍMPICA

El servei residencial experimental Vila Olímpi-
ca/Paralímpica va ser inaugurat al maig del
1999. Es tracta d’un equipament públic, de titu-
laritat municipal, finançat per la Generalitat de
Catalunya dins del Conveni Marc Ajuntament de
Barcelona - Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials i registrat com a servei residencial (de
caire experimental) per a persones amb dismi-
nució física i/o visual. Actualment la gestió del
servei, s’ha contractat amb l’empresa Institut per
a la Promoció Social i de la Salut (IPSS). 

La capacitat del servei és de dotze places,
repartides en sis apartaments  (dues places per
apartament). La residència dóna servei 22 hores
al dia, els 365 dies de l’any.

El caràcter experimental de l’equipament ve
donat perquè les persones amb disminució con-
trolen l’entorn domèstic mitjançant la utilització
d’un sistema de noves tecnologies aplicades a
aquest entorn (domòtica).

Els residents reben suport individualitzat per a
les activitats de la vida personal diària (vestir-se,
alimentació, higiene) i acompanyament, en cas
que ho sol·licitin, en activitats externes (sanità-
ries, compres, gestions). És per això que el ser-
vei està dotat d’un equip de tècnics que
garanteix el servei. 

Les persones usuàries són majors d’edat i amb
disminució física i/o visual. L’ingrés d’aquestes
persones a la residència és voluntari. Això impli-
ca la necessitat d’establir un contracte assisten-
cial en el moment de l’ingrés.

Aquest contracte assistencial determina un
seguit de drets i  d’obligacions/compromisos,
tant de la persona resident com de la direcció.
S’estableix d’acord amb la legislació vigent de
definició i gestió dels establiments i serveis
socials, amb el conveni de cooperació interad-
ministrativa entre la Conselleria de Benestar
Social i l’Institut Municipal de  Persones amb
Disminució i amb el  Reglament  de règim intern
de la residència. 

Els/les residents
• Hi ha 7 dones (58 %) i 5 homes (42 %). 

• La mitjana d’edat dels residents és de 46
anys.

• De 25 a 34 anys:    3 residents
• De 35 a 44 anys:    2 residents
• De 45 a 54 anys:    4 residents
• De 55 a 64 anys:    2 residents
• Majors de 65 anys: 1 resident

• La mitjana del grau de disminució és del
90,6% i varia entre el 65% i el 100% (hi ha 3
residents amb paràlisi cerebral, 3 residents
amb malalties progressives, 2 amb lesió
medul·lar, 2 amb poliomielitis, i 2 amb lesions
o síndromes espinals i/o cerebeloses).   

• Al llarg de l’any 2003 no s’hi ha produït cap
alta ni cap baixa.
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S’ha fet una valoració de les capacitats dels 12 residents per a les activitats de la vida diària (AVD),
basada en l’escala de Barthel. Això ha permès valorar el nivell d’autonomia de cadascun dels resi-
dents. Els resultats obtinguts han estat els següents:

Nivell d’autonomia Totalment Dependent Dependent Dependent
dependent sever moderat lleu

Nombre de residents 6 - 3 3

Aquest informació ha servit per elaborar alguns programes d’activitats.

Altres activitats rellevants
Segons el que estableix el Decret 108/1998 de 12 de maig sobre la participació, el Consell Asses-
sor i de Seguiment s’ha reunit dues vegades. 

3.6. PROMOCIÓ I SUPORT

La funció principal d’aquest servei és donar
suport i fer el seguiment dels diferents sectors i
òrgans municipals, perquè a l’hora d’aplicar els
programes, tant en òrgans centrals com en dis-
trictes, ho facin facilitant l’accés de les persones
amb disminució.

Això implica oferir assessorament i donar infor-
mació per al desenvolupament de projectes de
ciutat i de districte. També implica, controlar
processos i serveis, sensibilitzar grups d’afec-
tats i validar bones pràctiques per assegurar
que els serveis i els productes siguin per a tots
els ciutadans i les ciutadanes.

Any 2003: resultats globals 

Àmbits d’actuació Actuacions Professionals contactats 
A. Serveis Socials 932* 360
B. Participació i Associacionisme 492 24
C. Lleure, Esports, Cultura i Educació 143 344
D. Via Pública, Parcs i Jardins,

Transport i Urbanisme 100 176
E. Comunicació 34 25
F. Altres (Equipaments de Serveis

Socials Especialitzats) 14 25
Totals 1.715 954

* Fa referència a les demandes que s’han atès mitjançant l’atenció primària.
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A. Serveis Socials d’Atenció Primària
Les funcions que desenvolupa aquest servei són la informació, el suport i l’assessorament especia-
litzat als i a les professionals de les unitats bàsiques d’Atenció Social Primària (UBASP) dels distric-
tes de la ciutat de Barcelona i el seguiment de l’evolució de les persones amb disminució ateses en
aquests centres. S’ofereixen els serveis d’atenció telefònica (consultes i demandes d’assessora-
ment) i d’atenció presencial (assessorament, suport, seguiment i valoració).

Indicadors de resultats:

Any 2003
Nre. total de demandes 932

- consultes i assessoraments 572
- casos de suport 162
- casos de seguiment 198

Nre. total de professionals atesos 360

Indicadors de població atesa:

Any 2003
Tipus de disminució

- Física 252
- Psíquica 224
- Mental 77
- Auditiva 22
- Visual 19

Total 594
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Atenció de les consultes de professionals dels serveis socials 

• Als centres de serveis socials, s’han atès 572 consultes i assessoraments per telèfon i de forma
presencial. Distribució per districtes:

Districtes Consultes i assessorament Any 2003
Ciutat Vella 85
Eixample 54
Sants-Montjuïc 90
Les Corts 18
Sarrià-Sant Gervasi 13
Gràcia 49
Horta-Guinardó 80
Nou Barris 42
Sant Andreu 40
Sant Martí 101
Total 572

Suport a l’atenció de les persones amb disminució als centres de serveis socials

• S’ha intervingut en 162 casos de suport. Això ha suposat mantenir 292  sessions de suport. 
La distribució dels casos per districtes és la següent

Districtes Casos de suport 2003
Ciutat Vella 60
Eixample 12
Sants-Montjuïc 32
Les Corts 1
Sarrià-Sant Gervasi -
Gràcia 10
Horta-Guinardó 18
Nou Barris 12
Sant Andreu 1
Sant Martí 16
Total 162
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Seguiment i valoració de l’atenció de les persones amb disminució als centres de serveis socials

• S’ha fet el seguiment de 198 casos. Distribució per districtes:

Districtes Seguiments 2003
Ciutat Vella 62
Eixample 24
Sants-Montjuïc 17
Les Corts 4
Sarrià-Sant Gervasi 3
Gràcia 8
Horta-Guinardó 31
Nou Barris 17
Sant Andreu 10
Sant Martí 22
Total 198

Seguiment del servei Tots a tot arreu

• Aquest servei d’acompanyament, de suport i
de formació que gestiona la Creu Roja, mitjan-
çant un conveni amb l’Ajuntament de Barcelo-
na, ha atès 950 persones amb disminució, de
les quals, 60 han rebut una atenció personalit-
zada, 430 han rebut suport a programes, ser-
veis i entitats i 460 han rebut suport per a
actes o campanyes de ciutat. S’ha assistit a
les activitats de la Comissió de Seguiment del
conveni amb la Creu Roja i a les reunions de
treball sobre el projecte Tots a tot arreu.

• Informació
Es pretén garantir la informació, per a les per-
sones amb disminució, actualitzada, als ser-
veis d’atenció al ciutadà (centres de serveis
socials, oficines d’atenció al ciutadà i d’altres)
mitjançant la Guia de recursos per a persones
amb disminució. Aquesta guia és un fitxer que
recull d’una manera senzilla i esquemàtica els
diversos passos i tràmits que cal fer per dema-
nar un determinat servei, una prestació o un
recurs d’interès per a les persones amb dismi-
nució. Alhora, identifica i informa breument del
servei, la prestació o el recurs. Aquest produc-
te té un total de 119 fitxes que es mantenen
actualitzades. Aquest any s’han editat 800 dis-
quets d’aquesta guia actualitzada que també
es pot obtenir a través de la pàgina web de
l’IMD: http://www.bcn.es/imd.
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B. Participació i associacionisme

• Amb motiu de les actuacions sobre participa-
ció i associacionisme s’ha contactat amb 24
professionals, 9 de ciutat i 15 de districte.

B.1 Promoció de la participació 

Es pretén crear canals de participació i, en
aquest sentit, es fan actuacions d’informació,
d’assessorament, de suport i d’acompanyament,
per possibilitar i/o facilitar la intervenció de les
entitats de persones amb disminució en els pro-
cessos de participació ciutadana i, en concret,
pel que fa als consells consultius, comissions
temàtiques i sectorials, de ciutat o de districte, i
altres canals i estructures participatives.

A nivell de ciutat:
Comissions de participació de l’IMD

Educació Transport Urbanisme Comunicació Total
Nre. reunions 10 3 3 4 20
Nre. assistents 121 44 43 62 270
Nre. entitats 10 23 21 13 67

• Comissió d’Educació
Ha fet 8 reunions, amb un total de 68
assistents. Formen part d’aquesta comissió 10
entitats: Federació ECOM-Layret, Institut Munici-
pal d’Educació de Barcelona, Federació APPS,
Associació de Mares-Pares Vil·lajoana, Fundació
Catalana Síndrome de Down, APANSCE, Centre
de Recursos Pedagògics Nou Barris, Equip
d’Assessorament Psicopedagògic EAP-Nou
Barris, Associació Catalana per a la Promoció
de les Persones Sordes (ACAPPS), ASEM Cata-
lunya i Associació Dones Estàndards.

En aquesta comissió s’han tractat els temes
següents: elaboració enquesta sobre el pas de
l’ensenyament primari al secundari; inclusió d’a-
lumnes amb disseny curricular adaptat als Jocs

Florals, l’adaptació curricular, canals de comuni-
cació entre els centres i les famílies i eixos pro-
gramàtics IMD 2004-2007.

D’altra banda i com a iniciativa de la Comissió
d’Educació s’ha endegat el projecte d’informa-
ció i d’assessorament als pares i a les mares
d’alumnes amb necessitats educatives espe-
cials integrats a escoles ordinàries. S’han fet 2
reunions, a les quals han assistit 53 persones i
on s’ha parlat dels temes següents: informació
dels serveis i dels recursos de suport per a la
integració dels nens i de les nenes a l’escola
ordinària, dictàmens dels equips d’assessora-
ment psicopedagògic i ajudes tècniques que
se’n deriven i pas de l’ensenyament primari al
secundari.
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• Comissió de Transports
Aquesta comissió ha fet 3 reunions amb un total
de 44 assistents. En formen part 23 entitats:
Assoc. FRATER, vocalies de les AVV de Sant
Martí de Provençals, Navas, Barceloneta, Barri
Porta, Gran Via-Perú-Espronceda i Horta, Assoc.
Disminuïts de Sants-Montjuïc, Assoc. Catalana
d’Atàxies Hereditàries, Assoc. Catalana de
Malalts de Huntington, Assoc. CRECER, Assoc.
AMIBA, Associació Catalana per a la Promoció
de les Persones Sordes (ACCAPS), Assoc.
Catalana de Cecs, Assoc. MATA, ASPAYM
Catalunya, Vocalia de l’Assoc. Barcelonina de
Pensionistes de l’ONCE, Assoc. ACIC, Federa-
ció ECOM-Francesc Layret, Front de solidaritat
amb el Gran Disminuït Físic, Assoc. Catalana la
Llar de l’Esclerosi Múltiple, Assoc. ASEM Cata-
lunya, CRID i TMB.

En aquestes reunions s’han tractat els temes
següents: servei públic de transport especial
adaptat, les màquines expenedores de bitllets al
metro, pla de parades amb plataformes i mar-
quesines, noves unitats d’autobusos de pis baix,
reclamació de les multes d’aparcament, jornada
de transport, transport públic regular (metro,
FGC i Renfe, jornades transport adaptat a Brus-
sel·les  eixos programàtics IMD 2004-2007.

• Comissió d’Urbanisme
Aquesta comissió ha fet 3 reunions, amb un
total de 43 assistents. En formen part: 21 enti-
tats: vocalies de les AVV de Sant Martí de Pro-
vençals, Barceloneta, Barri Porta, Gran
Via-Perú-Espronceda i Horta,  FRATER, Front de
Solidaritat amb el Gran Disminuït Físic, Assoc.
Catalana la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple,
ONCE, Assoc. MATA, Assoc. ASEM, Lliga Reu-
matològica Catalana, Assoc. CRECER, Federa-
ció ECOM-Francesc Layret, ASPAYM Catalunya,

Assoc. Catalana de Cecs, Associació Catalana
per a la Promoció de les Persones Sordes
(ACCAPS), Assoc. Disminuïts de Sants-Montjuïc,
Assoc. Barcelonina de Pensionistes de l’ONCE,
Sector de Via Pública i CRID.

S’hi han tractat els temes següents: informació
sobre l’accessibilitat a les platges de Barcelona
per a l’estiu de 2003 , indicadors d’accessibili-
tat, revisió grau de compliment de les obres de
ciutat, eixos programàtics IMD 2004-2007 i infor-
mació de les obres del Fòrum 2004.

• Comissió de Comunicació
Aquesta comissió ha fet 4 reunions, amb un
total de 62 assistents. En formen part: 13 enti-
tats: ONCE, Assoc. Catalana de Cecs, Associa-
ció Catalana per a la Promoció de les Persones
Sordes (ACCAPS), Federació de Sords de Cata-
lunya (FESOCA), Asociación de Sordociegos de
España en Cataluña, Fundació Casal de Sords,
Assoc. de Paràlisi Cerebral, Centre Recreatiu i
Cultural de Sords (CERECUSOR), Assoc. de
Pares d’Invidents, Asociación de Implantados
Cocleares de España, Assoc. Catalana per a la
Integració del Cec, Assoc. Catalana Pro Perso-
nes Sord-Cegues, Assoc. de Familiars de
Malalts Mentals de Catalunya (FECAFAM).

Es tracta d’una Comissió de nova creació que
ha tractat els temes següents: el document La
comunicació amb les persones amb discapaci-
tat als serveis municipals d’atenció al públic,
proposta d’elaboració d’una guia de bus en
Braille, proposta de retirar els aparells DTS dels
serveis d’informació municipal i d’incorporar sis-
temes de comunicació alternatius al telèfon (fax,
e-mail, telèfons amb opció de text i missatges a
mòbils), projecte de subtitulació de BTV i eixos
programàtics IMD 2004-2007.



62

A nivell dels districtes:

• S’ha donat suport i participat en 7 òrgans municipals de participació de districte: les comissions
d’accessibilitat de Gràcia, les Corts i de Sant Martí; els consells sectorials de persones amb dismi-
nució de Sants-Montjuïc i d’Horta-Guinardó i les Taules d’Entitats de l’Eixample i Sarrià-Sant Ger-
vasi. 

Eixample Sants- Les Corts Sarrià- Gràcia Horta- Sant Martí TOTAL
Montjuïc Sant Gervasi Guinardó

Nre. reunions 5 4 1 2 3 8 4 27
Nre. assistents 59 20 6 26 40 118 61 330
Nre. entitats 25 18 12 21 13 22 7 118

• A més, s’ha facilitat la incorporació de propos-
tes pel que fa a persones amb disminució i
temes d’accessibilitat al Pla d’actuació del dis-
trictes de l’Eixample i de Gràcia.

• Horta-Guinardó: actes de celebració del Dia
Mundial de la Salut Mental; conferències sobre
L’estimulació precoç i la detecció primerenca
de discapacitats; vídeo sobre Les persones
amb discapacitat per al cicle de taules rodo-
nes als instituts d’ensenyament secundari.

• Les Corts: amb la col·laboració de la divisió de
Serveis Personals del districte s’han dut a
terme les activitats per preparar les jornades
Un futur per a la igualtat. En concret: disseny
del programa, reserva i preparació d’infraes-
tructures i d’activitats de difusió.

B.2. Promoció de l’associacionisme

Es pretén, mitjançant l’assessorament i el suport
a iniciatives associatives, la creació de marcs de
relació i d’intercanvi d’informació amb el món
associatiu, d’acollida, de proposta i d’estudi de
propostes de col·laboració i l’establiment i el
desenvolupament d’acords i de convenis de
col·laboració.
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Subvencions

Convocatòria de ciutat

• En relació al conjunt total de subvencions del sector de serveis personals que han fet entitats de
persones amb disminució trobaríem la distribució següent en els serveis centrals:

Sector de   Nre. Nre. d’entitats Nre. de Nre. de
Serveis Personals d’entitats que han rebut subvencions subvencions

sol·licitants subvenció sol·licitades atorgades
Salut 9 4 10 4
Esports 20 20 23 27
Joventut 4 2 4 2
Dona 1 2 1 2
Gent Gran 3 3 3 3
Afers Socials 25  14 25 15
TOTAL 62 45 66 53

El nombre d’entitats diferents que han rebut subvenció és de 45. L’import total atorgat ha estat de
107.398 euros i s’han valorat demandes i emès 28 informes sobre aquesta qüestió.

Als districtes
• En relació a les sol·licituds de subvenció presentades per diferents entitats a les convocatòria de

subvencions dels districtes, el Servei de Promoció i Suport té constància de:

Districtes Nre. d’entitats sol·licitants Nre. d’entitats que han rebut subvenció
Eixample 7 7
Sants-Montjuïc 13 6
Les Corts 11 8
Sarrià-Sant Gervasi 19 13
Horta-Guinardó 20 11
Sant Andreu 5 3
Sant Martí 7 7
TOTAL 82 55

L’import total atorgat ha estat de 43.030 euros i s’han valorat demandes i emès 59 informes sobre
aquesta qüestió.
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Altres activitats a nivell de ciutat:
• El Servei de Promoció i Suport disposa d’una

eina informatitzada de registre de les entitats
de les persones amb disminució de la ciutat
de Barcelona i dels serveis que presten. Al
cens d’entitats i serveis actualment hi ha 316
entitats censades; a més també hi ha regis-
trats 374 serveis tipificats i 220 serveis no
tipificats.

Quant a la naturalesa i a les activitats d’a-
questes entitats i serveis s’han elaborat uns
66 informes (entre els serveis centrals i els
de districte).

• D’altra banda, s’ha informat aquestes enti-
tats mitjançant 7 trameses d’informació
(pròpies o en col·laboració amb altres ser-
veis i organismes).

Altres activitats a nivell de districtes:
• S’ha contactat amb unes 257 entitats i s’ha

donat suport i ofert assessorament a les mos-
tres o fires d’entitats a: l’Eixample, Sants-Mont-
juïc, les Corts, Gràcia, Sant Andreu i Sant
Martí.

C. Lleure, Esports, Cultura i Educació (344
professionals contactats, 36 de ciutat i
308 de districte)

• Es pretén que tota actuació municipal de lleu-
re, esport, cultura i educació sigui integradora.
Amb motiu d’actuacions sobre aquestes temà-
tiques s’ha contactat amb 344 professionals,
36 de ciutat i 308 de districte.

Lleure i Esports

A nivell de ciutat:
• S’ha ofert assessorament per facilitar l’accés

de les persones amb disminució a l’oferta
d’activitats i serveis de la xarxa
d’instal·lacions esportives municipals. Dins del
projecte Esport per a Tothom, s’han fet reu-
nions de seguiment a tots els districtes amb
els tècnics d’esports i amb els responsables
de les instal·lacions esportives municipals i
una sessió de formació per als treballadors de
les esmentades instal·lacions (70 assistents).
A més, i dins la campanya de captació de
voluntaris i de voluntàries, s’ha ofert una jorna-
da de formació a 12 persones.

• S’ha assessorat en la definició del nou marc
normatiu de les activitats de vacances per a
infants i adolescents.

A nivell dels districtes:
• S’ha assessorat i s’han fet 45 reunions amb els

responsables de les diferents activitats de
vacances per a infants i adolescents, casals,
ludoteques i activitats extraescolars de tots
els districtes. Se’ls ha assessorat i orientat
sobre com incloure 107 nens i nenes amb dis-
minució en activitats normalitzades. Això ha
suposat la contractació de 108 monitors de
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suport amb un cost de 45.286 euros. Cal
apuntar que hi ha hagut nens o nenes que han
fet més d’un torn de vacances.

• Assessorament en l’adquisició de joguines
accessibles dels districtes de Ciutat Vella,
Eixample i Sants-Montjuïc.

• Incorporació del bàsquet amb cadira de rodes
a la competició de 3 x 3 que organitza el dis-
tricte de Sants-Montjuïc.

• Revisió de les quotes d’inscripció a les
instal·lacions esportives municipals de perso-
nes amb discapacitat al districte d’Horta-Gui-
nardó.

Cultura

A nivell de ciutat:
• Jardí Botànic: cinc tècnics de diferents disci-

plines han fet proves d’usabilitat i propostes
de millora del projecte L’olor, el tacte i el gust
del clima mediterrani, que facilita el recorregut
i la ubicació de les persones amb disminució
visual gràcies a un plànol en relleu i a l’edició
d’audioguies que expliquen els continguts de
l’exposició.

• Biblioteques: s’ha establert un marc de
col·laboració amb el Consorci de Biblioteques
de Barcelona. Això ha permès facilitar la tra-
ducció al llenguatge de signes, sota demanda
de les persones amb disminució auditiva, de
les activitats emmarcades dins el programa
L’aventura de llegir. S’ha adquirit material
d’accessibilitat (lupes de sobretaula i de mà)
per a les 21 biblioteques municipals de la
xarxa. 

• Festival Grec: amb motiu d’aquest festival es
van inaugurar les obres d’adaptació del Teatre
Grec: ascensor, reserva d’espais a l’auditori,
lavabo adaptat i aparcament reservat. Dins la
programació del Festival es va lliurar als assis-

tents amb disminució auditiva el text de l’obra
La Perritxola.

• Cavalcada de Reis: es va facilitar la traducció
al llenguatge de signes dels parlaments de
l’alcalde i els Reis de l’Orient a més de facilitar
un espai reservat per assistir a l’acte i un espai
de reserva d’aparcament.

• Carnestoltes: s’ha assessorat en la reserva
d’espai per a persones amb disminució i en la
reserva d’aparcament.

• Festes de la Mercè: s’ha treballat amb tècnics
i tècniques  de l’ICUB, sector de Serveis Per-
sonals i Participació per tal que tots els actes
tinguessin en compte i facilitessin la participa-
ció de les persones amb disminució. Per pri-
mera vegada es va fer la transcripció textual
del pregó de les festes al Saló de Cent mitjan-
çant una pantalla.

A nivell dels districtes s’ha intervingut en les
actuacions següents:
• Camins escolars/camí amic: propostes d’ac-

cessibilitat d’aquests itineraris dels districtes
de Sants-Montjuïc, l’Eixample i Gràcia.

• Pregons de festa major: facilitar la tramitació
d’intèrpret de llenguatge de signes de les fes-
tes del barri de Sant Antoni, de l’Esquerra de
l’Eixample, de Sants-Montjuïc, de les Corts,
d’Horta-Guinardó i de Nou Barris. També s’ha
assessorat en la supressió de barreres arqui-
tectòniques i de la comunicació dels actes de
la Festa Major de Sant Andreu i de Sarrià-Sant
Gervasi.

• Biblioteques: promoció del servei de préstec i
de lectura a domicili i seguiment del projecte
de voluntariat de Sarrià-Sant Gervasi. A més,
al districte de Sant Andreu s’ha promogut el
servei de préstec i lectura a domicili i s’ha
donat suport a la lectura de persones invidents
a la Biblioteca Ignasi Iglesias
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• Museu de Zoologia: s’ha assessorat en la
posada en funcionament del Servei d’Audio-
guia per a persones amb disminució visual.

• Activitats culturals infantils: introducció del
llenguatge de signes en la programació d’acti-
vitats infantils a espais públics al districte de
Ciutat Vella; programació d’obres de teatre de
titelles a Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi i
Sant Martí; i incorporació del llenguatge de
signes a la Cavalcada de Reis del districte
d’Horta-Guinardó

• Exposicions/presentacions:presentació del lli-
bre Donnes, xerrada sobre disminució i discri-
minació i exposició TEAS al districte de
Gràcia; accessibilitat de l’exposició itinerant i
de la cerimònia d’atorgament dels premis a
Horta-Guinardó i, a Sant Andreu, s’ha propor-
cionat suport a l’organització de les Jornades
de Gent Gran, en concret al taller de Sensibilit-
zació de dificultats auditives, amb la col·labo-
ració de l’Associació ACAPPS.

• Altres actuacions: suport al Centre de Musico-
teràpia de Barcelona a Sarrià-Sant Gervasi.

D. Urbanisme, Via Pública, Parcs i Jardins
i Transport

• Amb motiu d’actuacions sobre Urbanisme, Via
Pública, Parcs i Jardins i Transport s’ha con-
tactat amb 176 professionals, 24 de ciutat i
152 de districte.

A nivell de ciutat:
• L’IMD forma part del Grup Municipal de Tre-

ball per a la Millora de l’Accessibilitat que és
l’ens encarregat de fer el seguiment del Pla
d’accessibilitat de Barcelona 1997-2006. La
situació dels principals indicadors és la
següent (gener de 2003):

354 Edificis municipals accessibles 
(totalment o parcialment) o practicables

622,6 km accessibles
284 Cruïlles amb semàfors acústics

1.095 Unitats d’autobusos de pis baix*
172 Reserves d’aparcament públic**
79 Unitats de taxis adaptats 

a la zona metropolitana
* Disposem d’aquestes dades amb data desembre 2003.

** Aparcament: no incloses les zones blaves

• S’ha iniciat l’activitat del grup d’estudi sobre
les parades de bus de la ciutat amb l’objectiu
de fer una proposta per fer-les accessibles.
Aquest grup està format per representants del
Grup de Treball Municipal per a la Millora de
l’Accessibilitat, el Sector d’Urbanisme, Trans-
ports Metropolitans de Barcelona, el Centre de
Recursos per a la Integració de la Diversitat
(CRID) i l’IMD.
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Altres projectes:
• Projecte d’accessibilitat de les platges de Bar-

celona. S’ha fet el seguiment de la temporada i
s’ha col·laborat amb l’Institut Municipal de
Parcs i Jardins en les actuacions dutes a
terme. L’estat de l’accessibilitat és la següent
(estiu 2003):

Passeres estretes fins a l’aigua 7
Lavabos adaptats 22
Dutxes adaptades 8
Reserves d’aparcament 48
Casetes-vestidor 2
Cadires amfíbies-buggy 3
Grues-elevador 2

• Projecte de promoció de l’ús de les platges de
Barcelona (estiu 2003). Aquest projecte, que
es desenvolupa mitjançant un servei d’atenció
i suport al bany amb voluntariat a la platja de la
Nova Icària n’ha ampliat els horaris i també ha
cobert la platja de Sant Sebastià. La campanya
presenta els indicadors següents:

Nombre de persones usuàries 233
Nombre de persones voluntàries 104

S’ha fet un estudi del grau de satisfacció dels
usuaris d’aquesta platja (Nova Icària) el resul-
tat del qual és un increment de la puntuació
mitjana en relació a l’any passant de 3,98 a
4,26 sobre 5. 

A més, s’ha participat a les reunions de treball
amb la Creu Roja i amb el Departament de
Producció del sector de Serveis Personals ja
que el projecte està inclòs en les activitats pre-
vistes dins el conveni de l’Ajuntament de Bar-
celona amb aquesta entitat.

• Promoció d’habitatges de lloguer per a joves i
gent gran amb fill/filla amb discapacitat a
càrrec seu

S’ha col·laborat amb el Patronat Municipal de
l’Habitatge en l’elaboració dels criteris d’accés
a aquesta promoció pública d’habitatges de
lloguer.

• Servei (informàtic) cartogràfic d’accessibilitat

Consultes 122

A nivell dels districtes:
• Seguiment del Pla d’accessibilitat a tots els

districtes.
• Seguiment de l’accessibilitat dels col·legis

electorals de: Ciutat Vella, Eixample, Sarrià-
Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant
Andreu.

• Altres actuacions a Ciutat Vella: seguiment de
l’accessibilitat dels casals d’avis i de l’adapta-
ció de la platja de Sant Sebastià.

• Altres actuacions a l’Eixample: seguiment de
l’accessibilitat dels centres d’ensenyament i
proposta d’instal·lació del bucle magnètic a
diferents espais municipals (centres cívics i a
la sala de plens del districte).

• Altres actuacions a Sants-Montjuïc: seguiment
de les instal·lacions públiques i privades per
l’incompliment de la normativa i proposta
d’instal·lació d’equipament adaptat de joc al
parc infantil de la pl. de la Marina.

• Altres actuacions a les Corts: seguiment i
assessorament de la reserva d’habitatges en
l’actuació del PERI-BACARDÍ.

• Altres actuacions a Gràcia: seguiment i asses-
sorament  sobre l’accessibilitat en l’elaboració
del mapa ecològic.
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• Altres actuacions a Nou Barris: Assessorament
i seguiment de la tramitació de guals.

• Altres actuacions a Sant Andreu: S’ha asses-
sorat els comerciants del districte sobre les
subvencions per fer accessibles els seus esta-
bliments. En concret, s’ha elaborat un tríptic
informatiu i s’ha presentat la campanya a l’Es-
pai Comercial, organisme de concertació del
districte amb la xarxa comercial. També s’ha
fet el seguiment i la proposta d’instal·lació del
bucle magnètic a 3 equipaments municipals,
la proposta de Pla de semàfors sonors i s’ha
informat els representants de l’AVV de Con-
grés sobre la supressió de barreres en el tea-
tre.

• Altres actuacions a Sant Martí: Seguiment de
l’inventari dels guals pendents de construcció i
de l’adjudicació dels habitatges adaptats de la
Via Trajana.

E. Comunicació i Qualitat

• Amb motiu d’actuacions sobre Comunicació i
Qualitat s’ha contactat amb 25 professionals,
10 de ciutat i 15 de districte.

A nivell de ciutat:
• Projecte Informació Barcelona Accessible

(IBA) per garantir l’accés de les persones amb
disminució a la web municipal i a la informació
dels equipaments urbans i municipals. Al
febrer de 2003 es va presentar la pàgina web
B Accessible: http://www.bcn.es/accessible/
on es pot consultar la relació d’equipaments i
d’instal·lacions accessibles. Aquesta pàgina
permet navegar sense problemes a persones
amb discapacitats motrius o visuals. Es tracta
d’un exemple dels treballs que es faran exten-
sibles a la totalitat de la web municipal abans

de l’any 2006. D’altra banda, s’ha dissenyat
l’estructura bàsica de desenvolupament de la
pàgina B Accessible que es constituirà com a
portal temàtic de les persones amb disminució
a l’Ajuntament de Barcelona.

Als districtes:
• Les Corts: activitats preparatòries de les jorna-

des Un futur per a la igualtat.
• Gràcia: col·laboració en l’edició adaptada de

la Guia d’entitats del districte i treball sobre les
mesures d’accessibilitat de la comunicació als
consells plenaris de districte.

• Sant Andreu: adaptació sonora del butlletí Bar-
celona Informació, tramesa per correu electrò-
nic, a persones cegues, de la programació
cultural i de Festa Major del districte, adquisi-
ció d’emissores de FM per a l’accessibilitat de
comunicació als actes públics municipals de
districte i campanya de sensibilització sobre
accessibilitat als comerços.

F. Altres: Equipaments de serveis socials
especialitzats 

A nivell de districtes s’ha participat i s’ha asses-
sorat a 25 professionals en els projectes
següents:

• Eixample: demandes de cessió d’espais muni-
cipals de les associacions Tàndem i Associa-
ció d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties
Infantils de Catalunya (AACIC).

• Sants-Montjuïc: aportacions tècniques al Pla
d’equipaments de Sants-Montjuïc i elaboració
de propostes vinculades a les demandes de:
l’Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc i
l’Associació Esclat per a una residència per a
disminuïts físics; l’Associació de Disminuïts de
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Sants-Montjuïc i la Fundació Pere Mitjans per a
un centre ocupacional i l’Associació l’Artesà
per a una demanda de cessió de sòl/local.

• Les Corts: col·laboració en el conveni de
col·laboració per a la implementació d’un cen-
tre ocupacional al local d’Entença/Montnegre i
reubicació de l’escola de l’Associació Esclat.

• Sarrià-Sant Gervasi: sol·licitud d’un centre resi-
dencial de l’Associació Auxilia.

• Horta-Guinardó: col·laboració en l’elaboració
del Pla d’equipaments d’Horta-Guinardó i
seguiment de la cessió del solar del c. de
Berruguete.

• Nou Barris: seguiment de la demanda de l’As-
sociació GESIS al districte de Nou Barris.

• Sant Martí: col·laboració en l’elaboració del Pla
d’equipaments del districte, assessorament
sobre les necessitats per a persones amb dis-
minució dins el Pla d’equipaments Clot-Camp
de l’Arpa i assessorament sobre la demanda
d’apartaments tutelats per a persones amb
disminució .

3.7. PLANIFICACIÓ I PROSPECTIVA

L’objectiu d’aquest servei és conèixer la realitat
de les persones amb disminució que viuen a la
ciutat de Barcelona, cosa que ha de permetre
l’elaboració de propostes d’actuació a mig i llarg
termini. A més, aquest servei també és l’enca-
rregat de dissenyar nous serveis i de fer anàlisi
dels serveis actuals de l’IMD.

Per tant, les tasques que té encomanades són el
disseny de projectes innovadors, la promoció
d’aliances amb centres d’investigació, el plane-
jament de nous reptes a partir de la col·labora-
ció amb altres ciutats, la divulgació
d’experiències, la validació d’indicadors i l’ela-
boració d’estudis.

A. Projectes europeus

Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a
Tothom

• Aquest Observatori és un projecte promogut
per l’IMD que pretén : 
1.- Potenciar la participació ciutadana  i treba-

llar per aconseguir que la ciutat  sigui l’en-
torn en el qual totes les persones puguin
conviure, formar-se, treballar i desenvolu-
par-se personalment amb un total respecte
a la diversitat.

2.- Conèixer la situació de les ciutats en relació
amb l’accessibilitat
• Reconèixer i analitzar la informació sobre

l’estat de les ciutats
• Observar l’evolució de cada ciutat.  

3.- Promoure l’intercanvi d’experiències per tal
d’afavorir  el desenvolupament de les polí-
tiques més adients.
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• Difondre les bones pràctiques que des-
envolupen les ciutats en els diferents
àmbits d’actuació.

• Crear espais de debat per a les adminis-
tracions i per a les entitats implicades.

Es troben inscrits a l’Observatori els ajuntaments
i entitats següents:
- Ajuntaments de la província de Barcelona:

Badalona, Barcelona, Guardiola de Berguedà,
l’Hospitalet de Llobregat, Rubí, Sabadell, Sant
Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet,
Vic i Vilafranca del Penedès. 

- Ajuntaments europeus: Copenhaguen, Dublín,
Hèlsinki, Leeds, Lisboa, Newcastle i Estocolm. 

- Entitats: European Concept for Accessibility
Network (EuCAn), European Disability Forum,
Federació ECOM, National Disability Authority
of Ireland, Nordic Cooperation on Disability i la
Design for All Foundation.

Les actuacions que s’han dut a terme l’any
2003, són:
• Jornada sobre l’Observatori Ciutats per a

Tothom el 17 de març de 2003. Hi van assistir
representants de les organitzacions següents:
Diputació de Barcelona; Ajuntaments de la
província de Barcelona: Badalona, Barcelona,
Guardiola de Berguedà, l’Hospitalet de Llobre-
gat, Igualada, Rubí, Sabadell i Santa Coloma
de Gramenet; Ajuntaments europeus: Esch-
sur-Alzette (Luxemburg), Hèlsinki (Finlàndia),
Leeds (Regne Unit), Lisboa (Portugal) i New-
castle (Regne Unit); Entitats: Comitè Català de
Representants de Minusvàlids – CERMI Cata-
lunya (COCARMI), Design For All Foundation,
European Institute for Design and Disability
(EIDD), European Concept of Accessibility
Network (EuCAN), National Disability Authority
(NDA) i la  Nordic Coordination for Disability.

En el marc d’aquestes jornades, els municipis i
les entitats associades van prendre els acords
següents:
- Canviar la denominació actual per la d’Obser-

vatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom.
- Redefinir l’àmbit dels indicadors recollits per la

de tots els serveis que reben els ciutadans i les
ciutadanes en l’àmbit local i no solament els
que siguin de competència municipal.

- Aprovar el Reglament de funcionament de
l’Observatori, que inclou fer una assemblea
anual de socis, crear un Consell Assessor amb
l’objectiu prioritari de validar bones pràctiques
i l’existència d’una secretaria que vetlli per l’o-
perativa diària de l’Observatori. Els socis pre-
sents també acorden que la ciutat de
Barcelona n’assumirà la secretaria durant els
propers quatre anys.

- Potenciar la participació a les activitats de
l’Observatori de les entitats locals de persones
amb disminució.

• Posada en funcionament de la web de l’Obser-
vatori (http://www.bcn.es/europeforall). Aques-
ta eina d’informació i comunicació permet:
- El coneixement de la situació de les ciutats i

dels pobles en relació amb l’accessibilitat en
sentit ampli. Cada ajuntament pot introduir-hi
les seves dades i modificar-les.

- Intercanvi de bones pràctiques. Permet intro-
duir-hi les bones pràctiques que cada ciutat
vulgui, consultar-hi les de les altres ciutats i
estudiar les que ha distingit el Consell
Assessor. Aquests anys, s’hi han introduït les
5 primeres.

- Organitzar debats entre les administracions i
les entitats implicades.
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• Vinculació de l’Observatori Europeu Ciutats i
Pobles per a Tothom a l’Observatori Barcelo-
na, com a secció específica dedicada a les
persones amb disminució. L’Observatori Bar-
celona està promogut per la Direcció de Plani-
ficació, Recerca i Desenvolupament del sector
de Serveis Personals.

ELDA (e-Learning Disability Access) 

• Projecte europeu promogut per l’Institut Muni-
cipal d’Educació de Barcelona per a la creació
d’una comunitat virtual d’aprenentatge electrò-
nic, especialitzada en formació adaptada per
a persones amb discapacitat. 
(vegeu: http://www.eldanet.org)

S’ha conformat una comunitat virtual d’apre-
nentatge electrònic d’àmbit europeu, basada
en el desenvolupament i la validació d’un
entorn amb tres llengües. El projecte ha estat
desenvolupat per una associació transnacional
constituïda per organitzacions de persones
amb discapacitat física i autoritats locals d’Es-
panya, Alemanya, Àustria i el Regne Unit. El
projecte va especialment adreçat a alumnes
amb discapacitat física i sobretot a aquells
afectats amb problemes motrius severs, que
tenen seriosos problemes d’accés a l’educació
i als recursos formatius existents a la Unió
Europea.

L’IMD hi ha col·laborat aportant-hi 3 dels 30
alumnes que han pres part en la prova pilot de
formació. Aquest curs es va iniciar el 22/04/03
i els seus continguts han estat de fonament d’i-
matge digital: digitalització, tractament i sorti-
des de la imatge digital fixa. Els alumnes que
hi van participar mitjançant l’IMD, ho van fer
des de l’Aula Oberta de Formació. Aquests

continguts es presenten des d’una metodolo-
gia deductiva, en què s’aprèn a poc a poc i
segons l’interès de l’alumne ja que se’l col·loca
en una situació real pràctica. La informació es
troba fraccionada en unitats didàctiques i hi ha
diferents nivells de continguts els quals s’a-
dapten a l’alumne.

També s’ha col·laborat en el desenvolupament
de continguts de l’àrea de recursos, en l’ava-
luació de l’experiència i en la divulgació de
resultats publicats al Full informatiu de l’IMD.

Passarel·les cap a l’ocupació (Iniciativa comu-
nitària EQUAL)

• Projecte de l’Ajuntament de Barcelona elabo-
rat per Barcelona Activa que pretén eliminar
les barreres que obstaculitzen l’accés de per-
sones aturades a ofertes de treball vacants
amb demanda habitual. 

L’IMD és membre de l’Agrupació de Desenvo-
lupament del projecte a través de l’Equip d’As-
sessorament Laboral (EAL) i ha participat en
les reunions del Comitè Executiu i les activitats
del Fòrum Equal, el grup de treball Guies per a
l’ocupació i el grup de treball d’Identificació de
barreres en els col·lectius.

També s’ha participat com a docent en les
sessions de formació dels guies per a l’ocupa-
ció i com a ponent en les jornades EQUAL que
van tenir lloc a l’illa de Gran Canària a l’octu-
bre del 2003 amb el títol Nuevos enfoques
para la inserción profesional de las personas
con discapacidad. 

En relació a les activitats d’inserció laboral de
persones amb discapacitat incloses al projec-
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te, aquest any s’ha acordat el programa del
curs que s’ha d’impartir dins el projecte
EQUAL el proper 2004.

Projecte de difusió de la Declaració de Barcelo-
na La ciutat i les persones amb disminució

• Durant l’any 2003 hem rebut 9 noves adhe-
sions a aquesta Declaració, totes d’Alemanya:
Neubrandenburg, Artern, Solingen, Greifswald,
Dortmund, Rossleben, Wuppertal, Velbert i
Oldisleben. Actualment, hi ha un total de 351
ciutats adherides.

B. Estudis i documentació tècnica

• Desenvolupament del Pla d’equipaments de
serveis socials per a persones amb disminució
a la ciutat de Barcelona.

- Signatura del conveni de col·laboració entre
el Departament de Benestar Social, l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Coordinadora d’Enti-
tats pro Persones amb Disminució del
districte de les Corts per a la creació i per a
la posada en funcionament d’un centre ocu-
pacional per a persones amb disminució físi-
ca en edat laboral. Aquest tipus d’acord és
innovador ja que s’obre una via per a la crea-
ció d’equipaments basada en l’entesa entre
la Generalitat de Catalunya que finança l’ade-
quació del local i es compromet a fer-se
càrrec del manteniment de les places, l’Ajun-
tament de Barcelona que cedeix l’ús del solar
o local i l’entitat sense finalitat de lucre que
es compromet a finançar part de les obres, a
executar-les i a gestionar-ne el servei amb
posterioritat. El conveni també recull la crea-
ció d’una Comissió de Seguiment i una

Comissió Tècnica que vetllaran per fer un
seguiment del funcionament del centre inclo-
ent-hi les memòries i els plans anuals.

- Per regularitzar la cessió del solar del carrer
de Montnegre per fer-hi l’esmentat centre
diürn, s’ha col·laborat amb la Direcció d’In-
versions i Administració del Patrimoni. Aques-
ta relació també s’ha establert per a la
regularització de la cessió d’espai a la resi-
dència Sant Medir.

- S’han rebut 15 demandes -de creació (13) i
de reubicació (2)- d’equipaments de dife-
rents entitats de persones amb disminució:
per a persones amb disminució física (9), psí-
quica (4), visual (1) i malaltia mental (1).
Alguna d’aquestes demandes inclouen la
presentació de projectes de creació de nous
equipaments. Concretament hi trobem: 5 pro-
jectes de creació de serveis residencials i 1
un projecte de creació d’un centre de dia.

- Col·laboració amb els districtes d’Horta-Gui-
nardó i de Sant Martí per a l’elaboració del
Pla d’equipaments de persones amb dismi-
nució dels respectius districtes.

- Per últim, també s’han elaborat 7 informes
relatius a la cessió de solars o locals per ubi-
car-hi equipaments per a persones amb dis-
capacitat.

• Estudi sobre les demandes i el perfil de les
persones amb disminució als serveis socials
d’atenció primària municipal a la ciutat de Bar-
celona l’any 2002.
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• Estudi de la demanda i de la previsió del ser-
vei que ha de dur a terme l’any 2003-2004, el
servei de transport especial fix.

• Col·laboració amb l’Entitat Metropolitana del
Transport per l’elaboració del document Servei
de transport especial per a persones amb
mobilitat reduïda severa al municipi de Barce-
lona: model Barcelona, presentat per Trans-
ports Metropolitans de Barcelona al premi
Inclusió i accés dels serveis i infraestructures
de transport convocat pel Consell Europeu de
ministres de Transport i el Fòrum Europeu de
Persones amb Disminució i que va obtenir la
quarta posició.

• Estudi del grau de satisfacció de l’ús de les
platges de la Nova Icària i de Sant Sebastià.

• Inici del procés participatiu per a l’elaboració
del Programa d’actuació municipal 2004-2007
i del Programa d’actuació 2004 de l’IMD.

C. Control de producció

• Memòria corporativa 2002 i Memòria justificati-
va del conveni marc Ajuntament de Barcelona-
Generalitat de Catalunya any 2003 pel que fa
als serveis següents: EIPI, EAL, pisos tutelats
a la Casa Bloc i servei residencial experimen-
tal Vila Olímpica-Paralímpica.

• Elaboració dels resums o extractes de la
memòria de l’IMD 2002 per a la memòria d’em-
preses, del sector de Serveis Personals, per al
plenari de la Comissió de Benestar Social i per
a l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona.

• Memòria justificativa del conveni amb la Dipu-
tació que recull els resultats dels  projectes
següents: Observatori Europeu Ciutats i
Pobles per a Tothom, guia de recursos per a
persones amb disminució, informació i asses-
sorament sobre recursos i serveis per a perso-
nes amb disminució, assessorament sobre
accessibilitat i mobilitat.

D. Projecte Usuari

• La base de dades del Projecte Usuari té
17.767 registres actius, 313 registres menys
que l’any 2002 ja que s’ha produït un procés
d’actualització postal. S’han fet 20 explota-
cions postals de les dades (llistes, trameses).



4
Administració 
i recursos humans
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4.1. PERSONAL,  FORMACIÓ 
I ALTRES GESTIONS 
ADMINISTRATIVES 

Personal
El nombre total de persones que configuren la
plantilla de l’IMD en acabar l’any 2003 és de 68
persones. L’estructura és la següent:

Gerència 1 1%

Tècnics superiors 12 18%

Tècnics mitjans 23 34%

Administratius d’administració general 1 1%

Tècnis auxiliars d’administració especial 3 4%

Auxiliars pràctics d’Administració especial 27 40%

Subalterns 1 1%

Total 68

• S’ha gestionat la tramitació de 3 processos de
selecció. 

• S’han tramitat un total de 95 contractes  labo-
rals per a cobrir les necessitats  temporals de
contractació.

Formació del personal
Durant l’any 2003, 36 treballadors i treballado-
res de l’Institut han accedit a les 33 accions for-
matives segons la distribució següent:

Organització que Total
proposa l’acció accions

Formació de personal 
de l’Ajuntament de Barcelona o IMD 20
Externa 13
TOTALS 33

De les activitats de formació i de reciclatge que
s’han organitzat externament destaquem:

• Conferència de la Dra. C. Pallás sobre el tema
Serveis de neonatologia a Dinamarca que es
va organitzar al Servei de Neonatologia de
l’Hospital de la Vall d’Hebron.

• Jornada sobre La prevenció i l’atenció precoç
en l’any europeu de les persones amb disca-
pacitat, organitzades per l’ACAP.

• Curs L’atenció global a la infància i a la seva
família, organitzat per l’ACAP.

• Conferència Psicoanàlisi en la intervenció d’a-
tenció precoç, a càrrec de Josep Maria Panés.

• Jornada sobre Estrès familiar, organitzada per
l’ACAP dins el programa formatiu Infància i
família.

• Jornades del Real Patronato de Prevención y
de Atención a Personas con Minusvalía que es
van fer a Madrid amb el tema Prevención e
intervención en el año europeo de las perso-
nas con discapacidad.

• Taller Metodologia de la intervenció del perso-
nal fisioterapèutic en atenció precoç, organit-
zat pel Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya.

• Curs Avaluació del nen i de la família, a càrrec
del Dr. Peterander, organitzat per la Facultat
de Psicopedagogia i Ciències de l’Educació i
de l’Esport de la Universitat Ramon Llull.

• Curs Protecció a la infància, organitzat per la
Facultat de Psicopedagogia i Ciències de l’E-
ducació i de l’Esport de la  Universitat Ramon
Llull. 

• Tallers sobre Infància, família i comunitat,
organitzats per l’ACAP, la Fundació Vidal i
Barraquer i l’Escola Universitària de Treball
Social.

• Jornada Protecció a la infància: aspectes con-
ceptuals, etiologia, factors de risc i estratègies
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d’intervenció, organitzada per la Universitat
Ramon Llull (Psicologia i Ciències de l’Educa-
ció), el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya i l’ACAP. 

• Conferència Transport accessible com a
model de transport sostenible per part del Sr.
J.A. Juncà, al Col·legi d’Enginyers.

• Jornades sobre Dones amb discapacitat,
organitzades per l’IMSERSO a València.

• Congreso sobre Vida independiente, organit-
zat per l’IMSERSO a Tenerife.

Altres indicadors d’activitat
• S’han tramitat un total 96 expedients d’ingres-

sos i de despeses.
• S’han dut a terme 46 accions administratives

relacionades amb la gestió de compres i de
subministraments.
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4.2. ESTATS FINANCERS I LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST

Balanços de situació a  31 de desembre de 2003 i 2002
(euros)

ACTIU 31/12/03 31/12/02 PASSIU 31/12/03 31/12/02

IMMOBILITZAT: FONS PROPIS: 
Immobilitzacions immaterials 300.374 352.458 Patrimoni 843.412 843.412
Immobilitzacions materials 556.661 588.710 Resultats pendents d´aplicació (24.457) (80.075)
Immobilitzacions financeres - 19.859 Resultat de l´exercici (guanys) 197.167 55.618
Total immobilitzat 857.035 961.027 Total fons propis 1.016.122 818.955

SUBVENCIONS DE 
CAPITAL REBUDES 442.740 480.877

ACTIU CIRCULANT:
Deutors:
Deutors per drets reconeguts CREDITORS A CURT TERMINI:
de l’exercici corrent 1.227.099 1.339.944 Creditors per obligacions
Deutors per drets reconeguts  reconegudes 490.193 349.522
d’exercicis anteriors 349.971 336.305 Administracions públiques 130.195 130.100
Provisions per operacions de tràfic (84.228) (28.639)

Total deutors 1.492.842 1.647.610 Préstecs rebuts - -
Altres creditors 430.166 830.345

Altres deutors 2.170 38.959 Despeses diferides 150.506 142.556
Altres provisions de deutors - (11.223)
Tresoreria 207.801 147.846 Partides pendents d´aplicació 21.536 21.536
Ajustaments per  periodificació 121.610 - Ajustaments per  periodificació - 10.328

Total actiu circulant 1.824.423 1.823.192 Total creditors a curt termini 1.222.596 1.484.387

TOTAL ACTIU 2.681.458 2.784.219 TOTAL PASSIU 2.681.458 2.784.219
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Comptes de resultats
corresponents als exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2003 i 2002 
(euros)

DEURE Exercici 2003 Exercici 2002 HAVER Exercici 2003 Exercici 2002

DESPESES: INGRESSOS:
Despeses de personal 2.275.419 2.150.306 Ingressos per transferències 3.946.055 3.678.764
Dotacions per amortitzacions d’immobilitzat 83.221 91.418 Altres ingressos 79.844 76.073
Variació de les provisions 55.589 38.965 -

Treballs, subministraments i serveis
exteriors 893.806 866.825
Transferències corrents 530.271 662.776

Total despeses d’explotació 3.838.306 3.810.290 Total ingressos d’explotació 4.025.899 3.754.837

Resultats positius d’explotació 187.593 - Resultats negatius d’explotació 55.453

Despeses financeres 5.510 11.971 Ingressos financers 1.030 435

Resultats financers positius - - Resultats financers negatius 4.480 11.536

Resultats positius de les activitats ordinàries 183.113 - Resultats negatius de les activitats ordinàries - 66.989

Subvencions de capital
traspassades a resultat 38.137 38.335

Despeses i pèrdues extraordinàries 20.771 - Ingressos extraordinaris  - 15.155

Despeses d’altres exercicis 3.313 Ingressos d´altres exercicis 1 69.117

Resultats extraordinaris positius 14.054 122.607 Resultats extraordinaris negatius - -

Resultats positius de l’exercici 197.167 55.618 Resultats negatius de l’exercici - -
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Estat de liquidació del pressupost d’ingressos i despeses 
corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2003
(euros)

Previsions Modificacions Previsions Drets Drets Drets
PRESSUPOST D’INGRESSOS inicials Augments Disminucions definitives reconeguts pendents reconeguts

nets cobrament cobrats

Transferències de l’Ajuntament 1.781.816,58 39.157,69 1.820.974,27 1.820.974,69 33.157,69 1.787.817,00
Altres transferències públiques 1.749.331,05 182.663,37 1.931.994,42 1.866.816,10 1.164.949,54 701.866,56
Transferències UE 6,01 0,00 6,01 1.440,00 0,00 1.440,00
Transferències Entitats privades 6,01 135.213,80 135.219,81 135.213,80 2.670,50 132.543,30
Altres ingressos 49.515,34 0,00 49.515,34 79.844,75 26.321,59 53.523,16
Ingressos Patrimonials 6,01 6,01 1.029,97 0,00 1.029,97
Romanents de tresoreria 0,00 10.328,05 10.328,05 0,00 0,00 0,00

TOTALS 3.580.681,00 367.362,91 0,00 3.948.043,91 3.905.319,31 1.227.099,32 2.678.219,99

Previsions Obligacions Romanents de crèdit Obligacions
PRESSUPOST DE DESPESES inicials Modifcacions Definitius reconegudes No pendents

netes Compromesos Compromesos de pagar

Personal 2.173.322,31 78.486,07 2.251.808,38 2.251.487,86 320,52 9.399,15
Transferencies corrents 658.870,85 48.938,75 707.809,60 530.271,35 177.538,25 131.366,06
Arrendaments 8.294,82 8.294,82 2.794,55 5.500,27 0,00
Reparacions, mant., conserv. 18.799,93 39.839,39 58.639,32 56.899,17 1.740,15 16.570,58
Material, subm., i altres 695.647,96 208.698,70 904.346,66 858.603,05 45.743,58 180.840,46
Indemnit. .per motiu de servei 10.719,83 10.719,83 13.041,67 (2.321,81) 1.196,91
Despeses financeres 15.025,30 (8.600,00) 6.425,30 5.510,04 915,26 1.280,22

TOTALS 3.580.681,00 367.362,91 3.948.043,91 3.718.607,69 0,00 229.436,22 340.653,38
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Liquidació del pressupost de l’exercici comprès entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2003

ROMANENT DE TRESORERIA
(euros)

1. DEUTORS PENDENTS DE COBRAR 1.473.476,28

(+) Pressupost  d’Ingressos. Exercici Corrent 1.227.099,32
(+) Pressupost d’Ingressos. Exercicis Tancats 349.970,64
(+) D’altres Operacions no Pressupostaries 2.169,98

(-) Dubtós cobrament 84.228,27
(-) Ingressos pendents d’aplicació 21.535,39

2. CREDITORS 1.050.553,91

(+) Pressupost  de Despeses. Exercici Corrent 340.653,38
(+) Pressupost de Despeses. Exercicis Tancats 149.539,88
(+) D’altres Operacions no pressupostaries 560.360,65

51  Altres creditors no pressupostaris 417.173,41
52  Fiances i diposits rebuts 12.991,85
475 Hisenda Pública creditora concep. fiscal 75.275,18
477 Seguretat Social creditora 54.920,21

3. FONS LIQUIDS 207.800,74

4. (-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 630.723,11
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Liquidació del pressupost de l’exercici comprès entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2003

RESULTAT PRESSUPOSTARI
(euros)

(+) DRETS RECONEGUTS NETS 3.905.319,31

(-) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 3.718.607,69

RESULTAT PRESSUPOSTARI 186.711,62

(-) DESVIACIONS POSITIVES  DE FINANÇAMENT

(+) DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT 131.183,69

(+) DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS DE TRESORERIA

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 317.895,31
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Evolució de les fonts de finançament (milers d’euros)
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5
Activitat institucional
i altres
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5.1. RELACIONS INSTITUCIONALS

L’IMD ha participat, com a membre, dels orga-
nismes següents:

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

• Consell Escolar Municipal: plenari i comissió
de treball de mapa escolar, matriculació i
seguiment de l’aplicació de la reforma.

• Consell de coordinació territorial de l’Àrea de
Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

• Consell Municipal de Formació Professional i
Ocupacional.

• Consell Municipal de Benestar Social: plenari i
grup de treball d’habitatge social

• Pla estratègic metropolità de Barcelona: con-
sell general i subcomissió de prospectiva,
habitatge, transport i model metropolità.

• Comissió executiva de seguiment del conveni
interadministratiu EMT-Ajuntament de Barcelo-
na - IMD.

• Comissió de Treball de Transport Adaptat a
l’Àrea Metropolitana. 

• Comitè organitzador de la Fira Minusval a Llei-
da.

• Comissió interdepartamental, Comissió tècnica
intersectorial de joventut del Pla Jove i Comis-
sió per a la inclusió de clàusules socials en els
processos de contractació pública municipal.

• Comissió de seguiment del Pla de neteja
• Centre Gestor del Parc de Montjuïc.
• Grup de treball de persones amb discapacitat

de la Federació de Municipis de Catalunya.

Atenció a representants de ciutats i entitats

S’han atès personalment representants de les
entitats i de les ciutats següents: 

• Asociación para la Integración del Niño (AIN),
Alcoi 

• Instituto de Capacitación Los Álamos de Ita-
güí, Medellín (Colòmbia)

• Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
• Ajuntament de Reus
• Association des Paralysées de France (APF),

Limoges
• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
• Delegació de l’Agència Nacional d’Ocupació i

del Treball Indepenedent de la República de
Tunísia (ANETI).
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5.2. CONVENIS I PACTES 
DE COL·LABORACIÓ    

L’any 2003, l’IMD ha signat els convenis i els
acords següents :

• Amb l’Institut de Cultura de Barcelona, el
Comitè Català de Representants de Minusvà-
lids (COCARMI) i el Foment de les Arts Deco-
ratives (FAD), per al foment del disseny
accessible.

• Amb la Fundació Mercè Fontanilles per a l’a-
colliment d’alumnes en pràctiques a la Resi-
dència Valldaura.

• Conveni amb l’Entitat Metropolitana del Trans-
port per al finançament de la jornada El trans-
port especial adaptat, model actual i futur.

• Conveni amb el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, el dis-
tricte de les Corts i la Coordinadora d’Entitats
pro Persones amb Disminució del districte de
les Corts, per a la creació d’un centre ocupa-
cional al carrer de Montnegre.

Es mantenen o es renoven els acords o els con-
venis següents: 

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

• Subvenció del Departament de Treball de la
Generalitat per dur a terme accions integrades
per a la formació i per a la inserció laboral de
persones amb disminució. 

• Conveni amb el sector de manteniment i ser-
veis de l’Ajuntament de Barcelona, l’ONCE i
les federacions ECOM, FESOCA, APPS i
FECAFAMM en relació al Pla de neteja i recolli-
da selectiva i per a la utilització de serveis
municipals de recollides especials.

• Conveni amb el Departament de Treball i amb
la Fundació Trinijove pel que fa al període de
pràctiques de treballadores familiars a la resi-
dència Amílcar.

• Convenis amb l’Escola Universitària de Treball
Social de l’ICESB (Universitat Ramon Llull) i
amb l’Escola Universitària d’Educació Social
de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon
Llull) per al període de pràctiques als serveis
de l’IMD.

• Conveni amb el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística (CNL Barcelona), per a la for-
mació en llengua catalana dins de l’Aula
Oberta de l’IMD.

• Conveni interadministratiu entre l’Entitat Metro-
politana del Transport (EMT), l’Ajuntament de
Barcelona/IMD, pel que fa a l’estructura, al
finançament i a la gestió del servei de trans-
port adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda

• Amb la Universitat de Barcelona per millorar el
servei a estudiants, en concret de la borsa de
treball, pel que fa a estudiants amb disminució
(signat el 1993), i amb la Universitat Politècni-
ca de Catalunya per a la investigació i per a la
docència (signat el 1991).
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• Amb diverses entitats com: la Federació
ECOM,  la Fundació Institut Guttmann i la Fun-
dació Tutelar ASPANIAS per col·laborar en
accions de formació, informació, divulgació i
elaboració de propostes; amb l’Institut de Tre-
ball i Serveis Socials (INTRESS) per a la
col·laboració en temes d’inserció laboral amb
el Centre de Formació Professional Ocupacio-
nal Jaume Cuspinera; amb l’Associació Cata-
lana per a la Promoció de les Persones Sordes
(ACAPPS) per col·laborar en el foment de la
integració laboral de les persones amb dismi-
nució auditiva i amb l’Associació ESCLAT per
a l’estudi, promoció i desenvolupament d’ini-
ciatives per fomentar l’autonomia personal i la
millora de la qualitat de vida de les persones
amb disminució, en especial d’aquelles perso-
nes amb greus afectacions.

Finalment, encara que l’Institut no n’és signant,
participa en altres convenis o acords, com és el
cas de: 

• Conveni marc de l’Ajuntament de Barcelona
amb el Departament de Benestar Social de la
Generalitat. Annexos relatius als Equips Inter-
disciplinaris per a la Petita Infància, l’Equip
d’Assessorament Laboral, les llars-residències
dels Pisos Casa Bloc i el centre residencial
experimental Vila Olímpica/Paralímpica. 

• Amb l’ONCE i la Fundació ONCE 2001-2003
pel que fa a la col·laboració en qüestions de la
via pública i de la mobilitat, accessibilitat física
i de la comunicació, treball, cultura i esports.
Dins aquest conveni s’han fet tasques de
seguiment, coordinació i justificació dels pro-
jectes del curs 2002-2003 i d’elaboració de les
propostes per al nou conveni.

• Conveni amb el Federació de Sords de Cata-
lunya (FESOCA) per fomentar l’eliminació de
les barreres de comunicació als actes públics
significatius de participació ciutadana que
organitzi l’Ajuntament. Aquest conveni ha faci-
litat el servei de traducció al llenguatge de sig-
nes en 37 actes municipals.

• Conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb la
Diputació de Barcelona.

• Conveni entre la Creu Roja de Barcelona i l’A-
juntament pel foment del voluntariat.

• Convenis entre l’Ajuntament (patrimoni) i diver-
ses entitats (Fundació Pere Mitjans, Institució
Sant Medir, Escola Taller Barcelona...) per al
seguiment de la cessió de solars o locals
municipals.

• Conveni amb la Fundació Autònoma Solidària.
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5.3. RELACIÓ AMB ENTITATS

Amb l’objectiu de conèixer i tractar diferents
aspectes de les entitats  de persones amb dis-
minució s’han fet 38 entrevistes, reunions o visi-
tes a 35 entitats: Federació de Sords de
Catalunya FESOCA, Federació Catalana d’As-
soc. de Familiars de Malalts Mentals FECA-
FAMM, Assoc. ASPACE, Assoc. FEMAREC,
Assoc. ESCLAT, Assoc. de Pares de Can Carre-
ras, Assoc. de Pares de Deficients Visuals amb
Problemes Associats, Associació d’Ajuda als
Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya,
Assoc. de Familiars de Malalts Mentals amb
Esquizofrènia ACFAMES, Assoc. TEREM, Assoc.
d’Amputats Sant Jordi, Club Esportiu Totsport,
Fundació Catalana Síndrome de Down, Funda-
ció Catalana de la Tartamudesa, Fundació
Ludàlia, Assoc. de Professionals de Salut Men-
tal, Assoc. ASEM, Associació Síndrome X Fràgil,
Associació Catalana la Llar de l’Afectat d’Escle-
rosi Múltiple, Assoc. Catalana Nabiu, Nadís
SCCL, l’Associació Catalana per a la Promoció
de les Persones Sordes (ACAPPS), Assoc. Auxi-
lia, Grup Serveis Iniciativa Social, S.C.C.L.,
Patronat de Sant Medir, Fundació per a l’Assis-
tència, Docència i Estudi de les Discapacitats
(FADED), Coordinadora d’Entitats de Disminuïts
de les Corts, Federació Catalana pro Persones
amb Retard Mental (APPS), Grup Promoció Defi-
cient Mental SCCL (GRUPDEM), Escola d’Edu-
cació Especial Concha Espina, Assoc. de
Familiars i Afectats de Patologies del Creixe-
ment, Assoc. de Familiars del Centre Ocupacio-
nal Sínia, Federació de Centres de Treball de
Catalunya, Confederación Nacional de Centros
Especiales de Empleo i Centre de Recursos
Educatius Joan Amades.

També s’ha assistit als actes següents organit-
zats per les entitats:

- Gala de l’esport, ONCE.
- Inauguració nova seu de la Fundació Catalana

Tutelar ASPANIAS.
- Lliurament de medalles a esportistes amb dis-

minució psíquica, ACELL.
- Cloenda de les jornades sobre Discapacitat:

comunicació i participació en la societat de la
informació, ASPACE.

- Sopar de l’Associació de Disminuïts de Sants-
Montjuïc.

- Inauguració de la seu de CERECUSOR.
- Jornada sobre Accessibilitat i eliminació de

barreres de la comunicació de les persones
sordes, ACCAPS i FESOCA.

- Inauguració de la seu de Design For All Foun-
dation.

- Lliurament de premis Roc Boronat, ONCE.
- Exhibició dins la II Paragility World Cup, Club

d’Agility Ciutat Comtal.
- Jornades sobre educació bilingüe, FESOCA.
- Obra de teatre Metamorfosi, FEMAREC.
- Jornades d’ASEM.
- Actes del Dia internacional de la tartamudesa,

Fundació Catalana de la Tartamudesa.
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5.4. COMUNICACIÓ

Les actuacions d’aquesta àrea s’agrupen en
dues tipologies: d’informació (treball i interven-
ció en els mitjans socials de comunicació) i
actes (relacions públiques i  protocol).

Informació (mitjans de comunicació
social)

• S’han fet 64 intervencions o emissions de
notícies a la ràdio, a la televisió i a la premsa
(Ràdio Metro, Ràdio Estel, Com Ràdio, Ràdio
4, Cadena Cope, Ràdio Salut, Barcelona
Televisió, La Vanguardia, El Periódico de
Catalunya, Avui, Diari de Barcelona, El País,
Metro, El Punt, Butlletí del Casal d’Associa-
cions Juvenils de Barcelona, Barcelona Infor-
mació, Catalunya Municipal, La Municipal,
Vol, Taxi, Barcelona Educació, La Veu del
Carrer, Butlletí 50 Plus, 20 minuts, PunTmb,
Citysport i Sport) sobre celebracions Any
Europeu de les Persones amb Discapacitat
(20), accessibilitat urbanística i a les platges
(12), polítiques municipals per a les persones
amb discapacitat (11), accessibilitat a la
comunicació (6), Observatori Ciutats i Pobles
per a Tothom (4), signatura conveni FAD-
COCARMI-Ajuntament de Barcelona/IMD (3),
accessibilitat al transport (3), lleure i esports
(2), equipaments per a persones amb dismi-
nució (2) i inserció laboral (1).

• S’han publicat 13 articles, notícies i notes a la
premsa especialitzada (Comunicar, El Tras-
piés, butlletí Informa-Federació Ecom, Sobre
Ruedas, Tebmàtica, Il·lusió, Integración i but-
lletí Assoc. Disminuïts Sants-Montjuïc) sobre
accessibilitat a la comunicació (4), celebra-
cions Any Europeu de les Persones amb Dis-
capacitat (3), accessibilitat al transport (2),
Observatori Ciutats i Pobles per a Tothom (1),
lleure i esports (1), equipaments per a perso-
nes amb disminució (1) i inserció laboral (1).

• Difusió per Internet 

S’han introduït missatges de difusió de l’exposi-
ció municipal Barcelona, ciutat per a totes les
persones, a tres llocs virtuals (Polibea, IMSER-
SO i Diari de Barcelona).

Els acords de coordinació amb el servei 
Barcelona Informació han permès mantenir
actualitzada la informació de l’IMD en el web 
de l’Ajuntament de
Barcelona:http://www.bcn.es/imd.

Pel que fa a les pàgines web que depenen de
projectes de l’IMD, cal destacar la del projecte
La ciutat i les persones amb disminució que es
pot consultar a:
http://www.bcn.es/ciutat-disminucio 
i la web de l’Observatori Europeu Ciutats i
Pobles per a Tothom:
http://www.bcn.es/europeforall.
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5.5. ACTIVITATS DE DOCÈNCIA

Docència impartida en cursos, jornades i
seminaris
• S’ha supervisat la formació en pràctiques de 4

persones del curs de treballadores familiars
que organitza TRINIJOVE.

• L’EIPI de Nou Barris ha supervisat la formació
en pràctiques de 1 estudiant del Màster d’A-
tenció Precoç i Família organitzat per la Uni-
versitat Ramon Llull (Facultat de
Psicopedagogia i Ciències de l’Educació i l’Es-
port).

• Conferència de l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques, secció de Psicologia de  Terrassa amb
el títol Significat dels símptomes en la petita
infància.

• Curs: L’atenció global als infants i a la seva
família, organitzat per l’Associació Catalana
d’Atenció Precoç, amb 5 hores lectives

• Docència al Màster d’Atenció Precoç i Família
que organitza la Universitat Ramon Llull
(Facultat de Psicopedagogia i Ciències de l’E-
ducació i l’Esport).

• Xerrada sobre l’IMD als pares de l’escola Jero-
ni de Moragas.

• Ponència a la taula rodona Experiencias y
retos en el desarrollo de programas de coope-
ración en el tema de discapacidad en les I
Jornadas de Cooperación y Discapacidad,
organitzades per l’IMSERSO a Santander.

• Ponència a la jornada Per unes ciutats acces-
sibles a totes les persones, organitzades pel
CRID Barcelona.

• Ponència en el marc de la Conferência Distrital
de Setuval (Portugal) O Desafio da acessibili-
dade.

• Ponència sobre El Paper dels serveis d’inte-
gració laboral i les persones amb disminució,
al 10è Aniversari d’ACAPPS que se celebra
amb les VIII Jornades Internacionals de For-
mació 10 anys treballant per a la integració i
l’educació de les persones sordes en modali-
tat oral, organitzada per ACAPPS.

• Ponència a la taula rodona Un futur per a la
igualtat. Valoració de l’Any Europeu, organitza-
da pel districte de les Corts.

• Ponència L’accés al transport públic a la ciutat
de Barcelona, organitzat per l’Ajuntament de
Roma i la Direcció General de Transports i
Energia de la Comissió Europea.

• Ponència sobre el Servei d’ajuda a domicili de
l’Ajuntament de Barcelona, organitzat per l’A-
juntament de Tudela.

• Ponència en el marc del Congrés Nacional de
Salut en el Treball organitzat per la Mútua Uni-
versal a Barcelona sobre Los equipos de inte-
gración laboral, una herramienta al servicio de
las personas con discapacidad y las empre-
sas.

• Ponència L’aula oberta i la teleformació, a les
Jornades de Teràpia Ocupacional, Desenvolu-
pament i Aplicació, a Elx.

• Ponència sobre L’experiència del Servei resi-
dencial experimental Vila Olímpica-Paralímpi-
ca, a les jornades organitzades per la
Federación Española de Municipios y Provin-
cias, a Donosti.

• Xerrada sobre El mercat ordinari de treball i
les pensions contributives, al districte de Sant
Martí.
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• Ponència sobre Itineraris d’inserció de perso-
nes amb discapacitat, a les Jornades EQUAL
de Gran Canàries.

• Ponència a la jornada Construir una ciutat
accessible per a les persones sordes, organit-
zades per l’Assoc. ACAPPS i la FESOCA.
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