
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Benvolgudes i benvolguts,
 
Des de l'1 de juliol he tingut l'honor de ser nomenat com a gerent de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat. Assumeixo aquesta funció amb moltíssima il·lusió i un 
enorme sentit de la responsabilitat. 

Des dels anys vuitanta treballo per garantir els drets de les persones amb discapacitat des 
de la societat civil i, també, com a professional dels serveis socials. La meva relació amb 
l'IMPD ve de llarg, ja que fins i tot vaig formar part de la Junta Directiva com a 
representant de les persones amb discapacitat. Per això, sóc conscient de la potencialitat 
de l'Institut, i també dels reptes que enfronta en una societat cada vegada més complexa i 
envellida.

Per a encarar-los, compto amb un equip professional dedicat i enèrgic que s'esforça cada 
dia per trobar-hi solucions innovadores per a les diverses realitats de les persones amb 
discapacitat i per incorporar-les en tots els àmbits de la gestió municipal. 

Enguany es compleixen quinze anys de la Convenció sobre els drets de les persones amb 
discapacitat. Un marc normatiu que ha impulsat les polítiques públiques i ha convertit la 
nostra ciutat en un referent de l'accessibilitat, però encara ens queda molt per fer. 
Treballar cada dia per la inclusió, la diversitat i l’accessibilitat és comprometre's per 
millorar la vida de totes les persones de la ciutat, no només de les persones amb 
discapacitat. 

Ara bé, són les persones amb discapacitat, les seves famílies i les entitats qui amb la seva 
empenta i fortalesa ens marquen el camí. Elles són el nostre principal actiu i és amb el 
treball en xarxa i la corresponsabilització en la presa de decisions que podrem avançar en 
la igualtat i l'ampliació de drets.

En aquest temps d'incerteses, hem d'esforçar-nos més que mai per tornar a posar la 
inclusió, l'accessibilitat i les cures, al centre. Per recuperar la vida i la comunitat. 
Personalment vetllaré perquè ho fem i seguim construint una ciutat on tothom tingui els 
mateixos drets i oportunitats.

Agraeixo la confiança que l'Ajuntament de Barcelona i la Regidoria d'infància, joventut, 
persones grans i persones amb discapacitat han dipositat en mi, i confio a correspondre 
amb dedicació i encert. 

Jordi Tudela 
Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat


