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Barcelona, ciutat de capacitats 
 
A Barcelona hi viuen 132.133 persones amb discapacitat: 
el 53’9% són dones i el 46’1% són homes. 
Barcelona ha de ser una ciutat inclusiva amb totes elles. 
 
Des del PSC defensem un model social de la discapacitat. 
Segons aquest model, creiem que la discapacitat no defineix una persona. 
La discapacitat és una situació que viuen algunes persones 
quan l’entorn no s’adapta a les seves capacitats.  
Aquestes persones queden aïllades i excloses de la participació 
i de la societat per culpa del seu entorn.  
 
També creiem que per combatre aquesta exclusió  
calen solucions col·lectives, no compensacions individuals. 
 
El model social de la discapacitat es basa en: 

 Els Drets Humans: la societat ha de valorar totes les persones  
per igual, com a éssers humà.  

 La Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat  
de les Nacions Unides (2006): les persones amb discapacitat  
tenen els mateixos drets que la resta de la ciutadania. 

 
Per fer possible la igualtat entre tota la ciutadania,  
aplicarem polítiques de no discriminació i mesures d'acció positiva,  
per defensar la vida digna, inclusiva i plena  
de les persones amb discapacitat. 
 
Treballarem per combatre i reduir les males pràctiques  
per avançar i conscienciar la societat sobre les capacitats. 
 
Durant els governs socialistes,  
Barcelona era una ciutat capdavantera en inclusió.  
Amb el govern conservador es van aturar les polítiques inclusives. 
Quan va entrar a governar un moviment d’esquerres  
Pensàvem que tornaria a impulsar-les. Però no ha sigut així.  
 
Barcelona necessita tornar a ser capdavantera. 
Cal fer accions i propostes concretes.  
No només jornades i processos participatius  
que no es concreten en accions 
 
Les entitats i el sector reclamen més acció. 
L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMPD)  
ha entrat en decadència. Necessita renovar-se.  
Cal debatre com es gestiona, perquè acompanyi a totes les entitats, 
no només a aquelles que són “amigues” del govern. 
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Proposem: 
 
Promoure un enfocament integral, posant en valor les capacitats 
 

 Elaborarem un Pla d’Inclusió de les Persones amb Discapacitat 
Les persones amb discapacitat i/o trastorn mental 
han de tenir els mateixos drets  
i han de poder accedir a tots els serveis de la ciutat. 
 

 Adaptarem la normativa municipal al que diu la Convenció Internacional 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,  
per prevenir i eliminar la discriminació  
cap a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 
 

 Impulsarem el Pla Local de Promoció de la Formació i l’Ocupació  
de les Persones amb Discapacitat i/o trastorn mental. 
junt amb les entitats. Les dones hi tindran una atenció preferent  
i es promourà l’autoocupació.  
 

 Defensarem que es contractin persones amb discapacitat 
i que es compleixin les lleis i normatives sobre contractació. 
Analitzarem si les empreses municipals compleixen la quota  
de persones amb discapacitat a les seves plantilles. 
Si no és així, ens comprometem a aconseguir-ho  
durant el proper mandat.  
 

 Garantirem l’escola inclusiva per atendre els alumnes  
amb necessitats educatives especials (NEE).  
 

 Crearem un Fons Local contra l’Exclusió Social i la Pobresa.  
Hi destinarem un 5% del total del pressupost municipal, com a mínim. 
 

 Potenciarem l’Oficina Local de Vida Independent  
i els Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal,  
en col·laboració amb les associacions.  
 

 Garantirem que es compleixin les lleis i normatives  
sobre igualtat d’oportunitats i accessibilitat  
als museus, centres culturals i instal·lacions esportives  
que gestioni o depenguin de l’Ajuntament  
 

 Incorporarem en totes les polítiques, estratègies, programes  
i accions municipals, la igualtat de gènere i discapacitat  
i promourem els seus drets. 
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Garantir que les persones amb discapacitat i/o trastorn mental 
participin a la vida social i política 
 

 Crearem el Consell Municipal de Persones amb Discapacitat  
i/o trastorn mental. 
Serà un òrgan consultiu i de participació. 
 

 Impulsarem campanyes continues per sensibilitzar la ciutadania 
sobre la realitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 
 

 Treballarem amb els mitjans de comunicació  
sobre com tractar de forma inclusiva les notícies sobre discapacitat. 

 
 
Fer de l’accessibilitat de nou un dret a la ciutat  
 

 Implantarem el Pla Municipal d’Accessibilitat Universal 2018-2026, 
consensuat amb les entitats. 
 

 Modificarem la funció social i l’organització  
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 
 

 Crearem un Fons Local de Promoció de l’Accessibilitat. 
amb ajuts per l’accessibilitat als comerços i serveis. 
Hi destinarem un 1% del total de la inversió anual de l’Ajuntament. 
 

 Impulsarem que el transport públic “porta a porta”  
sigui un servei metropolità. 
Hi destinarem els recursos necessaris per garantir aquest servei  
a totes les persones que ho necessiten. 
Ens comprometem a assolir la reserva de taxis accessibles  
del 5%, com a mínim. 
 

 Revisarem els carrils bicis perquè permetin l’accessibilitat  
i la mobilitat: poder accedir als contenidors d’escombraries,  
que no desapareguin places d’aparcament reservat, etc. 
 

 Reduirem tot el que puguem els impostos, taxes i preus públics 
que gestiona l’Ajuntament, per a les persones amb discapacitat. 
 

 Promourem cedir sòls i locals o altres mesures similars  
per construir-hi o habilitar centres d’atenció i habitatge social. 
 

 Incorporarem el concepte de “Smart Human City”:  
el més important és el benestar de totes les persones d’una ciutat.  
 

 Ampliarem els espais dels parcs i les àrees de jocs  
per a nens i nenes amb discapacitat.  
 

 Crearem un servei de suport a entitats que realitzin  
classes extraescolars per a nens i nenes amb discapacitat. 
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