
 

 

 

 

 
 
 
 

CANDIDATURA BARCELONA TAMBÉ ÉS NOSTRA 

 

Us envio les normes de votar a les eleccions del Consell Rector del Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat (IMPD) i la presentació de la candidatura Barcelona També És Nostra, la que encapçalo. 

 

Al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) hi participen 10 persones 

amb discapacitat de Barcelona. Cada 4 anys han de canviar aquestes 10 persones. Aquest 2021 toca 

escollir-ne de noves 

i, per fer-ho, es fan unes eleccions. Les 10 persones més votades passaran a formar part del Consell 

Rector de l’IMPD. 

 

Només es pot votar les persones o persona representant de la pròpia discapacitat: per exemple, les 

persones amb discapacitat física poden votar les 5 persones representants de la seva discapacitat; 

perquè representem el 64% de la població de persones amb discapacitat, que és el cas de la 

candidatura Barcelona També És Nostra, per tant cadascuna podrà votar fins a 5 candidats. 

 

Les eleccions serveixen per escollir les 10 persones amb discapacitat que formaran part del Consell 

Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). Aquestes 10 persones 

representaran la població amb discapacitat de Barcelona.  

 

A Barcelona ciutat hi ha 150.000 persones ciutadanes amb discapacitat, aquestes son les que tenim 

opció a vot.  

 

Si no estàs inscrita a l’ajuntament com persona amb discapacitat (CENS), has de inscrivir-te per poder 

votar fins a cinc candidats. 

 

Si no ets al cens electoral, com t’hi pots inscriure? Abans d’inscriure’t al cens electoral, cal que 

sàpigues:  

1. Que has d’estar empadronat o empadronada a Barcelona.  

2. Que has de tenir preparada la documentació següent:  

- El reconeixement legal de la situació de discapacitat  

- El DNI, NIE o passaport.  
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- El llibre de família, en el cas de persones tutores de menors de 16 anys.  

 

3. Quan tinguis la documentació preparada, clica  aquest enllaç  per inscriure’t i segueix les 

instruccions.  

Una vegada que hàgim comprovat o que ens hàgim inscrit en el cens, només queda VOTAR, l'1 al 16 

de juny per internet i el 17,18 i 19 de juny de Manera presencial.  

  

 

A continuació adjunto: 

 Programa electoral. 

  Pamflet. 

 Links de vídeos de la candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA   COM?   QUINA 

DOCUMENTACIÓ 

PREPARO?   

QUE FAIG?   

1 a 16 de juny   Per internet.    DNI i Certificat de 

discapacitat 

física.   

Espera que t’arribi un correu amb un CODI, 

al correu que has donat quant t’has inscrit al 

cens. Amb aquest CODI podem procedit a 

votar, seguint les instruccions del missatge.   

17, 18 i 19 de 

juny   

Presencialment.   DNI i Certificat de 

discapacitat 

física.   

S’ha de procedir a anar a votar 

presencialment al C/ Valencia 344, 08009 

de Barcelona.   

https://impd.decidim.barcelona/elections-census/voters/new
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BARCELONA TAMBÉ ÉS NOSTRA 

Mª Carme Riu i Pascual. Actualment al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones Discapacitades de 

l’Ajuntament de Barcelona. Presidenta de l’ Associació Dones No Estàndards. Llicenciada en Psicologia i Pedagogia. 
Fundadora de la Coordinadora de Grups de Base de Disminuïts Físics de Catalunya, 1971. Experta al Consell 
d’Europa en persones i discapacitat. Representat del Consell Nacional de Dones de Catalunya a les Nacions Unides. 
Activista compromesa en la defensa de la igualtat dels drets de les persones amb discapacitat. 

 
 

Bertrand de Five Pranger. Fundador i president de la Fundació Privada per a Esportistes Adapta2 2007-2016. 

Fundador i president de la Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics de Catalunya l’any 1969 al 2008. 
Tècnic Oficial de la Federació Nacional de Natació. President de la Federació Catalana de Natació durant 12 anys. 
Vicepresident de la Federació Espanyola d’Esports des de l’any 1996 a l’any 2005. Campió paralímpic des de l’any 
1971 al 1979, guanyador en natació de 25 medalles d’or, 18 medalles de plata i 15 medalles de bronze. 

 
 

Vanessa Fuentes Herrera. Fundació Catalana per a la Paràlisis Cerebral, Llicenciada en Psicologia en clínica i 

intervenció social, Integradora Social; Certificació Universitària en formadora de formadors i en Neuropsicologia de 

l'Educació així com tecnopedagoga amb el màster universitari Educació i TIC (e-learning). Actualment tutora del 

Màster Universitari en Dificultats de l’aprenentatge i Trastorns del Llenguatge en la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC) i membre del Grup de Treball “Psicologia i discapacitat” del COPC. 

 

Angel Urraca Bresciani. Soci de l’Associació Dones No Estàndards, Membre de la Comissió de Platges de 

Barcelona de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat des de fa tres anys. Membre de la comissió de 
participació del Servei de Transport Públic Adaptat de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
Barcelona, l’IMPD per una millor ciutat per a tota la ciutadania. 

 
 

Neus Mora Fernàndez. Sòcia molt activa a l’Associació Dones No Estàndards. Membre de la Comissió de violència 

de gènere de l’Associació Dones No Estàndards. Escriptora de contes des de la seva perspectiva de gènere i 
discapacitat. Destacant el conte “La Bruixeta de Dones No Estàndards” que el Grup de Teatre No Estàndard l’esta 
representant a l’actualitat. 

 
 

SUPLENTS: 

 
 

Sandra Pérez Castillo. Sòcia de l’Associació Dones No Estàndards. Membre de la Plataforma ciutadana de Platges, 

participant en el moviment pel bany assistit Estiu 2020. Membre en la Plataforma ciutadana de Transport Públic 

accessible. Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Professionals. 

 
 

Juan Cabanas Oltra. Actual President de la Unió de Comunitats de Propietaris de Sant martí ( UCPSM), 

Vicepresident del Barri del Clot de Barcelona, Membre del Consell Ciutadà, Mesa de Seguretat, Comissió de obres 
de Glories, Comissió de LAV Sagrera. Treballant 4 anys per PRODIECO fent delegacions, construcció de Centres 
de Rehabilitació. Col·laboració amb la Vocalia de Discapacitats de Sant Martí. Treballo des de el 2015 a Metròpolis 
Centre Especial de treball, com Auxiliar de serveis de seguretat. Agent Comercial Col·legiat Nº 35.000 I Perit 
Judicial. Títols de Riscos laborals i de Seguretat amb Centres Comercials i Laboratoris Mèdics. CEO de 
J.C.O.MANTENIMENT empresa de tot tipus de serveis integrals. 

 
Neus Carbonell Guarch. Administrativa de professió, actualment jubilada, Membre del Consell Rector de l’Institut 

de persones amb discapacitat de Barcelona. Actualment és col·laboradora voluntària amb la CONFAVC 
(Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya) i més en concret en el seu projecte d’Aula Actual dirigit a la 
gent gran, estudiants, joves emprenedors. 

 

VOTA’ NS!     VOTA’ NS!    VOTA’ NS! 
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BARCELONA TAMBÈ ÉS NOSTRA 
Durant aquests darrers quatre anys hem aconseguit augmentar el pressupost 
de l’ IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat), que s’ha traduït en 
un increment del servei d’assistència personal. Hem mantingut i proposat 
que s’augmenti l’horari del servei d’atenció a la platja i aquest any tot i la 
pandèmia hem aconseguit mantenir dues platges obertes. Hem treballat molt per 
mantenir el servei de transport “porta a porta” i millorar-lo. L’ IMPD és una 
estratègia democràtica única perquè les persones amb discapacitat som 
escollides per sufragi universal a l’ Ajuntament de Barcelona. 

Per això, ens proposem: 

•Treballar perquè des de l’Ajuntament es garanteixin els drets de les persones 
amb discapacitat. 

•Que el transport públic sigui totalment accessible per a tothom, autobusos, 
metro, taxis, telefèric, funicular, tramvia, tren, etc. I que es tingui cura del 
funcionament i manteniment adequat tant per Barcelona com per l’àrea 
metropolitana. Garantir mentre el servei de taxi no sigui totalment accessible que 
el servei “Porta a Porta” millori en número de taxis que el temps d’espera es 
redueixi com a màxim a 2 hores i s’ampliï l’ horari del servei a 24h. 

•Elaborar i implementar un pla de parades d’autobusos i aparcament públics 
per persones amb diversitat funcional. 

•Garantirem la pràctica esportiva a tota la ciutadania amb discapacitat que ho 
vulguin. A més promourem l’esport a l’escola. En la participació de les entitats del 
sector. 

•Potenciarem la creació de llocs de treball per compte aliena a pròpia persones 
amb discapacitat implicant els sindicats, les administracions i les empreses. 

•Que les empreses a que licitem a en l’Ajuntament de Barcelona hagin 
d’acreditar per obligat compliment que un 7% del personal tingui el certificat 
de discapacitat. 

•Fomentarem que la formació laboral per adults sigui incentivada i farem 

campanyes de sensibilització per mostrar les capacitats de les persones amb 
diversitat funcional. 

•Exigirem que el greuge econòmic comparatiu es contempli a tots els ens de 

l’Ajuntament, a l’adjudicació d’habitatge i a les ajudes econòmiques. 

• Universalitzarem el projecte de vida independent de l’Ajuntament de 
Barcelona fins a cobrir les necessitats de les persones amb diversitat funcional. 

• Exigirem que s’eradiqui la violència masclista així com el normalisme i el 
discapacitisme a tots els equipaments municipals. 

•Farem que els pressupostos de les diferents àmbits i àrees del grup 
municipal reflecteixin la despesa econòmica que apliquen a les persones 
amb discapacitat. Tenint en compte el percentatge de població que representem 
a la ciutat i el greuge econòmic comparatiu. 

•Treballarem per un urbanisme i habitatges accessibles. Amb la domàtica i els 

recursos humans necessaris. Tota construcció tant pública com privada ha de ser 
accessible així com tots els mitjans tècnics i tecnològics que té la ciutat. I, ho 
farem des de tots els districtes de Barcelona. 



•Garantirem l’accessibilitat a tot el temps lliure i cultural de Barcelona. 

•Promocionarem la creació de comissions de participació de persones amb 
discapacitat dins l’IMPD per treballar diferents temes. 

•Promourem l’accés i divulgació dels recursos als que podem accedir. 

• Proposarem suports econòmics pel lloguer i garantirem que no hi hagi 
persones amb discapacitat, sense llar. 

  Garantir un servei d’atenció a la platges amb calendari des de juny a setembre 
i horari de 9 a 19 hores a totes les platges de Barcelona. 

 Elaborar una eina que controli l’absència de violència als centres i residencies i 
revisar els règims interns. 

VOTA’ NS! VOTA’ NS! VOTA’ NS! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIDEOS CANDIDATURA CONJUNTA: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9iXj1xodyB0 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hKGtUQ1xXnw 
 

 
 
 
 
 
 
 

Salutacions, 
Carme Riu Pascual. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9iXj1xodyB0
https://www.youtube.com/watch?v=hKGtUQ1xXnw


 
 
 
 

  


