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Quan una persona neix diferent es transforma, almenys fins ara, 
en un objecte social de menyspreu i discriminació i, per tant, està 
condemnada a la incomunicació. Carme Riu (Relat 1)

Resum
Presentem una anàlisi sociohistòrica de la participació de les persones amb diver-

sitat funcional (discapacitat) en les polítiques de dependència desplegades el segle xx 
i la primera dècada del xxi a Catalunya. Tractem de revisar el paper dels subjectes 
que més concerneixen aquestes polítiques, els discursos que construeixen i natura-
litzen el fenomen de la discapacitat i, en darrera instància, les inflexions socials que 
han permès un altre tipus de comprensió històrica d’aquest fenomen. Observem una 
història marcada pel silenci, la invisibilització, l’eugenèsia, l’exclusió, el tancament 
i la segregació. Una persecució que ha comportat, avui dia, un tipus de lluita afe-
rrissada que polititza el cos i la discapacitat per subvertir la mateixa vulnerabilitat. 
Preguntar-nos per la presència activa de les persones amb diversitat funcional en les 
polítiques socials ens planteja reconèixer la seva producció discursiva, des de projectes 
productors de subjectivitat (1900-1939), naixents resistències de teixits socials (1940-
1975), rebel·lions terminològiques i militants (1975-1981), controvèrsies legislatives 
(1982-2000), naixements de noves cosmovisions i organitzacions (2001-2009) fins a 
la revisió recent del pacte social originat pel 15M, en el qual la diversitat funcional re-
sulta determinant (2011). Ens sembla pertinent, doncs, presentar una evolució històrica 
de persecució i eliminació fins a l’actual vindicació i consciència política que prenen 
forma en una lluita ferotge liderada per les mateixes persones que concerneix, sota 
nous tipus d’organització militant que fan efectiva una participació democràtica per 
irrupció avui en extensió.

Paraules clau: Diversitat funcional (discapacitat), polítiques socials, participació, 
lluita encarnada

1. El treball que presentem ha estat redactat en el marc del projecte Controversias 
tecnocientíficas y participación ciudadana en torno a las políticas de atención a la de-
pendencia (2009-2011), de referència CSO2008-06308-C02-02. Una part més àmplia 
d’aquesta recerca ha estat publicada a J. Planella i A. Pie (2012). Militancia y diver-
sidad funcional. Barcelona: Ediuoc.
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Resumen
Presentamos un análisis socio histórico de la participación de las personas con di-

versidad funcional (discapacidad) en las políticas dirigidas a la dependencia aplicadas 
durante el siglo xx e inicios del xxi en Catalunya. Tratamos de revisar el papel de 
los sujetos concernidos por estas políticas y en último término, los cambios sociales 
que han permitido otro tipo de comprensión histórico de este fenómeno. Nuestro aná-
lisis presenta una serie de cortes temporales agrupados del siguiente modo: proyectos 
productores de subjetividad (1900-1939), nacimiento de tejidos sociales de resistencia 
(1940-1975), rebeliones terminológicas y militantes (1975-1981), controversias legis-
lativas (1982-2000), nacimiento de nuevas cosmovisiones y organizaciones (2001-
2009). Todo ello supone recoger la evolución histórica de persecución y eliminación de 
las personas con diversidad funcional hasta la actual vindicación y conciencia política 
que toma la forma de lucha encarnada liderada por el mismo colectivo.

Palabras clave: Diversidad funcional (discapacidad), políticas sociales, participa-
ción, lucha encarnada

Summary
We present a historical socio participation analysis of people with functional di-

versity (disability) on social policies applied to the twentieth century and early twenty-
first in Catalonia. We try to review the role of individuals concerned by these policies 
and ultimately the social changes that have allowed other historical understanding of 
this phenomenon. Our analysis presents a series of temporary cuts grouped as follows: 
subjectivity producing projects (1900-1939), resistance social network (1940-1975), 
terminology and militant rebellion (1975-1981), legal disputes (1982 - 2000), news 
collective awareness and news organizations (2001-2009). We expose the historical 
evolution of persecution and elimination of people with disabilities to the actuality 
vindication, political consciousness and embodied struggle led by functional diversity 
people.

Key words: Functional diversity (disability), social policy, participation, embodied 
struggle. 

Introducció

L’objectiu d’aquesta comunicació és oferir els resultats d’una anàlisi 
sociohistòrica sobre les polítiques de dependència i la participació dels 
col·lectius de persones categoritzades com a dependents, a favor o en 
contra d’elles. El procés seguit pels actors que estudiem és un procés 
controvertit en el sentit que ho plantegen J. Swain, S. French i C. Ca-
meron (2003), Marks (1999), Thomas (2007) i Shakespeare (2007), 
entre uns altres.2 La investigació té com a objectiu estudiar el paper 

2. markS, D. Disability: Controversial Debates and Psychosocial Perspectives. 
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dels esmentats col·lectius en les definicions de les polítiques públi-
ques relacionades amb la dependència. És des d’aquesta perspectiva 
que ens disposem a fer anàlisis fragmentàries i transformadores dels 
discursos i constitucions d’aquesta realitat, i que per a Tremain es tra-
dueixen en la pregunta següent: «La discapacitat i la seva materialitat 
són efectes naturalitzats del saber/poder disciplinaris?» (2005).3 Des 
d’aquesta perspectiva podem entendre el desenvolupament del segle 
xx i especialment el paper de les organitzacions de persones catego-
ritzades com a «dependents», és a dir, com una infinitat d’accions per 
«descategoritzar-se» com a subjectes fràgils i dependents, com a re-
ceptors de prestacions caritatives i benèfiques, com a subjectes definits 
pels seus aspectes negatius, «produïts com determinades veritats» per 
part del poder.

Ens centrarem en el paper de les organitzacions en la producció 
de les definicions de les polítiques públiques relacionades amb la de-
pendència, així com els encaixos i desencaixos amb la veu pròpia dels 
grups que concerneix. Podem avançar, però, que cal entendre el desen-
volupament del segle xx i en especial el paper de les organitzacions de 
persones categoritzades com a dependents com un inacabat i persistent 
conjunt d’actes de descategorització com a subjectes fràgils i depen-
dents, receptors passius de prestacions benèfiques, definits més per allò 
que no tenen que per ser productors de sentit i saber sobre la pròpia 
situació de discriminació.

Érase una vez unos seres a los que la naturaleza había tocado 
con el estigma de la diferencia condenándolos al silencio, la su-
misión y la obediencia con categoría de infrapersonas. Con el 
tiempo, esos seres descubrieron que también podían pensar como 
los demás, y entonces optaron por salir de su letargo y se desper-
taron ante la realidad que nunca habían podido tocar. Empezaron 
creando pequeñas células y agrupándose en pequeños núcleos que 
con el tiempo se fueron multiplicando. Sus procedencias eran va-

Londres: Routledge, 1986; thomaS, C. Sociologies of Disability and Illness: Contested 
Ideas in Disability Studies and Medical Sociology. Basingstoke: Palgrave Macmi-
llan, 2007; ShakeSPeare, T. Disability Rights and Wrongs. Londres: Routledge, 2006; 
Swain, J.; FreCnCh, S.; Cameron, C. Controversial Issues in a Disabling Society. Buc-
kingham: Open University Press, 2003. 

3. tremain, Sh. (ed.). Foucault and the Government of Disability. Ann Arbor, MI: 
University of Michigan Press, 2005.
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riopintas, ya que procedían de diferentes asociaciones a las que 
pertenecían; pero estas asociaciones no daban respuesta a sus ne-
cesidades. Se reunían en diferentes sitios; disponían. Eso sí, como 
foro, de la calle, de las plazas públicas, de las asociaciones de ve-
cinos…4

Preguntar-nos per la presència activa de les persones amb depen-
dència en les polítiques socials ens planteja reconèixer que són allà, 
presents en la discussió actual. Així, el col·lectiu, a través de diferents 
mecanismes i presències, és convocat a participar, a crear i discutir 
nous conceptes, noves maneres i posicions.

Història cultural i diversitat funcional. Una crítica a l’eugenèsia

Ens centrarem, inicialment, en un tall situat en l’exacerbació de 
l’eliminació de la diferència. Correspon a aquells períodes (segles xix 
i xx) en els quals l’eugenèsia apareix amb una rotunditat total. Com-
prendre la transcendència de l’eliminació en la història de la diversitat 
funcional és el que permet captar les herències en el present, així com 
la significació que té la persecució sistemàtica i velada sobre aquesta 
diferència. Al capdavall, aquest breu marc històric explica el fenomen 
de la violència contemporània sobre els cossos diversos, la seva invisi-
bilització i el mutisme social que rodeja aquest tema.

Maraña ens diu:

Existe un cordel que anuda la vida de una persona con diver-
sidad funcional con la de otra a lo largo del laberinto de la His-
toria. Es el cordel de la opresión. Un cordel trenzado con el hilo 
del castigo divino, el de la oscuridad del pecado, el del estigma, el 
de la medicalización de los cuerpos, el de la culpa y el de la orga-
nización social del trabajo, y su escrutinio uniformador de la vida. 
Por añadidura, la ideología de la preeminencia machista, y la eco-
nomía y sociedad que esta prima, ha construido un prolífico órgano 
reproductor que engendra, transmite y renueva así la segregación 

4. PéreZ, E. «Radiografía de un cuento de nunca acabar». A: vilÀ, T. (ed.). Crónica 
de una lucha por la igualdad. Barcelona: Institut Guttmann, 1994, pàg. 57-69 (pàg. 
57).
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de las personas discriminadas por su diversidad funcional gene-
ración tras generación. Gran parte de las actuales situaciones de 
discriminación de estas guardan una intensa relación tanto con los 
degradados sistemas políticos de índole socialista, como capitalista 
conocidos, erigidos ambos sobre las ideas de explotación y domi-
nación para un modo de entender la vida y el mundo cimentado 
siempre sobre la producción exhaustiva, el mito del crecimiento 
económico exponencial, la capacidad competitiva y el lucro.5 

Per tant, un llaç doble lligat a l’opressió. Un d’ells, situat en les 
formes històriques de fer ciència, mirar, tractar i reparar els cossos di-
versos. L’altre, situat en el mateix ordre social que produeix i alimenta 
l’explotació i dominació d’aquells que qüestionen aquest ordre.

La concepció eugenèsica

A principi del segle xx es considerava que tots els mals de la so-
cietat estaven relacionats amb les persones amb retard mental. Des 
d’aquí l’eugenèsia estava vinculada a una concepció malèfica de la dis-
capacitat. A l’inici de segle l’extermini s’insinuava, però no es practi-
cava obertament. Fou un moment de controvèrsia que, en certa manera, 
es va resoldre impulsant la segregació en institucions i l’esterilització. 
Veiem aquí que el valor de l’existència de les persones amb diversitat 
funcional era permanentment qüestionat. Òbviament, el desenllaç 
d’aquesta cosmovisió, fins al seu paroxisme, el trobarem en els extrems 
de l’holocaust nazi. El pecat, la falta moral i la degeneració racial van 
ser idees enllaçades, que en els diferents períodes se sumen en forma 
d’herència i es constitueixen com a marc d’intel·ligibilitat fins a la pri-
mera meitat del segle xx.

Los débiles mentales son parásitos, una clase depredadora, 
siempre incapaces de mantenerse a sí mismos u ocuparse de sus 
propios asuntos. Finalmente, la gran mayoría se convierte en algún 
tipo de carga pública. [...] Se dijo correctamente que la debilidad 

5. maraña, J. J. Teoría de incapaces. 2006. http://asoc.ies.org/vidaindepen/docs/
teoriadeincapaces.pdf. [12/02/2012]
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mental es la madre del crimen, la indigencia y la degeneración. 
[...] El punto más importante es que la debilidad mental tiene altas 
probabilidades de transmitirse por herencia. [...] No debería per-
mitirse que ninguna persona con debilidad mental se case o tenga 
hijos. [...] Ciertas familias deberían extinguirse. La paternidad no 
es para todos. (Fernald, 1912. Cit. Pfeiffer, 2008:100)6

El 1924 s’inicia l’experiència sistemàtica d’eliminació de la di-
ferència:

El Estado hará de la raza el centro de su vida. Pondrá buen cui-
dado al conservar su pureza. Pondrá los más modernos adelantos 
de la medicina para la producción en todos los que presentan una 
enfermedad manifiesta en cualquier forma. […] Quienes sean física 
y mentalmente insanos o débiles no tienen derecho a perpetuar sus 
sufrimientos en la carne de sus hijos. […] Si se negase la facultad 
y oportunidad de procrear a los físicamente degenerados y mental-
mente enfermos durante un período tan sólo de 600 años, la huma-
nidad se vería libre de tal desgracia. (Hitler, 1924)

L’1 de setembre de 1939, Hitler autoritzava Reichsleiter Bouhler i 
el Dr. Brandt a:

[...] acrecentar las responsabilidades de los médicos que hayan 
de asignarse, de suerte que los pacientes cuya enfermedad, según 
el más estricto criterio humano, sea incurable encuentren la libera-
ción por vía de la eutanasia. (Scheerenberger)7 

Inicialment, es deixava morir de fam les persones amb diversitat 
funcional, posteriorment s’implementen l’Aktion T4 (programa sis-
temàtic d’identificació i eliminació de persones amb malaltia mental, 
epilèpsia, encefalitis i altres malalties) i l’Aktion 14f13. Malgrat això, 
el clima eugenèsic venia de lluny. El 1920 l’advocat Karl Binding i 
el psiquiatre Alfred Hoche ja propugnaven l’assassinat de persones 

6. PFeiFFer, D. «Eugenesia y discriminación en el ámbito de la discapacidad». A: 
Barton (comp.). Superar las barreras de la discapacidad. Madrid: Morata, 2008, pàg. 
100.

7. SCheerenberGer, R. C. Historia del Retraso Mental. San Sebastián: SIIS, 1984, 
pàg. 306.
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amb diversitat funcional. Cinc anys més tard, Meltzer plantejarà di-
rectament la seva aniquilació. En síntesi, es va tractar d’eliminar un 
grup humà definit com a biològicament erroni, inferior i insultant per 
a la mateixa espècie humana. Aquestes accions no són un fet puntual, 
encarnat per alguns monstres, sinó que representen l’emblema de la 
concepció contemporània de la diversitat funcional. Aquest pes històric 
que significa l’eliminació és el que ens obliga a parlar de la mort com 
una epistemologia de la discapacitat. Els intents subtils de genocidi es 
repeteixen en cada una de les proves prenatals, en les mirades d’horror, 
en els condols silenciats després del naixement d’un infant amb diver-
sitat funcional, en les esterilitzacions forçades, en la manca de suport 
social. Si l’humanisme, reduït a una idea ideal del que és humà, va 
conduir fins aquest desenllaç, calia revisar els mateixos fonaments que 
el van engendrar. Es produirà successivament, per tant, un canvi epis-
temològic que arribarà, fins als nostres dies, en forma de militància ac-
tiva i lluita aferrissada.

Fins a final del segle xx les controvèrsies assenyalen que la majoria 
de les polítiques socials sobre la dependència s’han caracteritzat per 
construir models d’atenció paral·lels a les ofertes de serveis existents 
en la comunitat. A continuació reconstruïm els cinc períodes en què 
podem agrupar les diferents concepcions de la dependència i els rols 
dels experts en les polítiques socials.

1900-1939: Projectes productors de subjectivitat

És en el primer terç del segle xx que podem començar a parlar d’un 
intent sociopolític de deixar enrere el model de la prescindència (en les 
seves versions d’eugenèsia i marginació) per passar a un model psi-
corehabilitador. És un període que protagonitzen diferents figures me-
dicopedagògiques. A Madrid (1909) Pereira, a Barcelona (1915) José 
Córdoba Rodríguez, (1914) Lluís Folch i Torres, (1917) Joan Alzina i 
Melis, (1935) Emili Mira, Jeroni de Moragues i Alfred Strauss. 

Així, aquestes figures representen un canvi de paradigma, una 
transició cap a allò que progressivament consolidarà les tècniques de 
rehabilitació i correcció com a eixos centrals de la nova cosmovisió. 
Però es tractarà d’experiències liderades per metges i/o pedagogs, de 
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manera que haurem d’esperar més temps per veure la irrupció de les 
organitzacions i les mateixes persones amb diversitat funcional. Tot i 
això, com que es tracta d’un període de forta carestia, la importància 
d’aquestes experiències i projectes encara resulta més rellevant. Poste-
riorment, durant la dictadura, les aportacions innovadores van ser po-
ques fins als anys seixanta.8

1940-1977: Resistència i teixit social en el camp de la depen-
dència

Durant aquest període, especialment a través del moviment asso-
ciatiu, els pares d’infants amb diversitat funcional impulsen xerrades 
informatives i sensibilitzadores per diferents llocs. Aquest moviment 
dels pares es va iniciar a partir de la publicació d’un article a La Van-
guardia a la darreria del 1959, en el qual es convocava a una reunió els 
pares que tenien fills amb diversitat funcional. De la reunió van sortir 
esperances, il·lusions i desitjos per fer quelcom diferent amb els fills 
que, fins al moment, estaven tancats i aïllats als domicilis.

Successivament es van anar creant associacions i organitzacions 
que acabaran articulant i estructurant tot el sector de la discapacitat. 
L’objectiu inicial d’aquestes associacions de pares era crear recursos 
(tallers, residències, serveis d’oci...) per als seus fills i filles. Per tant, 
es tractarà d’un període de generació de serveis i de forta implicació 
familiar per consolidar-los.

Durant la dictadura franquista coincideixen un doble moviment de 
resistència (protagonitzat per grups de persones amb diversitat fun-
cional) i de submissió (fruit de les polítiques socials de dependència del 
franquisme). Val a dir que el fort component paternalista i catòlic del 
període franquista va evitar, en certa manera, que el clima eugenèsic 
d’Europa es practiqués obertament a Espanya. Així, el règim franquista 
va anul·lar alguns projectes promoguts en el període polític anterior 
i va desenvolupar models d’acció social fortament paternalistes. Però 
és cert que serà als anys seixanta quan el moviment associatiu prendrà 
més força. Després de la Segona Guerra Mundial, Europa dóna la con-

8. Planella, J. Subjectivitat, dissidència i discapacitat. Barcelona: Claret, 2004.
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signa de protegir els subnormals (segons la terminologia de l’època). 
Moments difícils, en qualsevol cas, ja que si els fills eren incompresos, 
els pares també ho eren. Però el fet que els pares es comencin a mobi-
litzar ja no tindrà marxa enrere. Es tractarà d’una pràctica reivindica-
tiva pura. Algunes entitats voluntàries pressionaran els poders públics 
perquè assumeixin àmplies responsabilitats de protecció econòmica, 
educativa, sanitària, ocupacional i assistencial. Per tant, podem dir 
que amb la imatge de les persones dependents com a subjectes pas-
sius receptors d’assistència comencen a aparèixer les primeres associa-
cions que a través del treball organitzat lluiten per canviar radicalment 
aquesta imatge. El plantejament de l’atenció pública dels deficients 
mentals (segons la terminologia de l’època) durant les dècades dels 
seixanta i setanta es basava en la subvenció per a la creació de cen-
tres o beques per a l’escolarització. És en aquest context que algunes 
organitzacions prenen la paraula i se situen de manera crítica davant 
l’Administració i la societat. El 1960 es crea la Federación Española 
pro Personas Subnormales (FEAPS), que, en aquella època, agrupava 
vint associacions. A l’inici dels setanta hi havia moltes persones afec-
tades per l’epidèmia de la poliomielitis que progressivament s’aniran 
organitzant al voltant del que es va conèixer com la Coordinadora de 
Persones amb Discapacitat Física. Al cap de poc temps, però, un cop 
aconseguits recursos per als fills, els pares van deixar de militar a les 
organitzacions i va emergir la idea que les solucions havien de venir de 
les administracions. Tot aquest teixit associatiu es va consolidar, per 
tant, en la generació d’un model d’atenció paral·lel a la resta de la co-
munitat que va acabar tenint, a la llarga, una pèrdua progressiva de 
politització i reivindicació.

1975-1981: La rebel·lió dels coixos

Aquest és un període en què, de nou, es reactiven els actes polítics 
i militants. S’observa una certa radicalització del moviment associatiu 
que respon a la necessitat vital d’actuar davant l’incompliment reiterat 
de responsabilitats del Govern espanyol i la poca legislació vigent. Es 
mantenia una política paternalista i benèfica que continuava ubicant les 
persones amb diversitat funcional lluny del dret a la ciutadania. La re-
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cerca de solucions per a uns ciutadans com la resta i la necessitat de 
legislar problemes que ja es coneixien són dues qüestions que resu-
meixen les intencions reivindicatives d’aquest període. En aquell mo-
ment les lleis generals no eren suficients i es veien desplaçats cap a 
vies especials i lleis pròpies com la LISMI. Fins a l’arribada d’aquesta 
Llei, la persona amb diversitat funcional no era subjecte de drets, sinó 
objecte de caritat. Serà en aquest clima que el 1976 l’APPS elabora un 
document que enviarà al rei d’Espanya per manifestar el seu descon-
tentament pel clima paternalista i el requeriment de justícia i igualtat 
per al col·lectiu.9 Aquesta carta deia el següent:

El deficiente mental, como persona y ciudadano, tiene los 
mismos derechos fundamentales que los demás ciudadanos del 
país, que se resumen en una vida digna y a disponer de los medios 
necesarios para poder conseguir un desarrollo de su personalidad 
y llegar a ser, en lo posible, un miembro útil e independiente de 
la colectividad. […] Ante todo ello, nos vemos obligados a mani-
festar que estamos cansados de esperar, de palabras, de normas 
ineficaces, de estudios que no aportan nada nuevo, en fin de recibir 
muchas promesas y muy pocas realidades. No deseamos piedad ni 
pedimos caridad. Pedimos igualdad de oportunidades, queremos 
justicia. (APPS, 1976)

Manifestacions al centre de Barcelona, encadenaments, cadenes hu-
manes, ocupacions d’edificis oficials són només algunes de les moltes 
accions que es van dur a terme per fer-se escoltar. Aquestes reivindica-
cions es tradueixen en el que l’activista Carme Riu va plantejar com:

 - La llibertat i el respecte.
 - Poder dir no a la dependència.
 - Poder dir no a la humiliació personal i cridar fort que tots som 
dignes de ser qui som i com som.

 - El respecte a tots els drets humans de totes les persones del món.

9. APPS. «Carta a Juan Carlos I», 1976. Aquesta carta figura reproduïda a APPS. 
Les associacions pro persones amb disminució psíquica a Catalunya. Història Oberta. 
Barcelona: APPS, 1994, pàg. 123-124. També a «Parlamento pronunciado por la pre-
sidente de APPS, Doña Mercedes Carbó, al presentar al rey los doce volúmenes con 
más de 100.000 firmas de apoyo a nuestras peticiones». (Reproduïda a APPS, op. cit., 
pàg. 125.)
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 - El dret a sortir de casa i no estar empresonat entre quatre parets 
per no poder baixar les escales o perquè no es passa per les portes.

 - El dret a fer les necessitats al WC i no en qualsevol lloc perquè no 
s’hi pot entrar.

 - El dret a anar pel carrer sense la necessitat de fer una expedició 
alpinista.

 - El dret d’anar a veure els amics en cases on es pugui entrar.
 - El dret a poder entrar a les botigues a comprar.
 - El dret a anar en transport públic.
 - El dret a tenir l’oportunitat de ser amic d’altres persones.
 - El dret a treballar, ser útil a la societat i gaudir d’un sou.
 - El dret a ocupar el temps lliure.
 - El dret a estimar i ser estimat.
 - El dret al reconeixement personal.
 - El dret a promocionar-se dins del treball.
 - El dret a tenir unes relacions sexuals plenes.
 - El dret a tenir fills i que aquests siguin considerats normals.
 - El dret a ser reconegut com un fill amb orgull exemplar.
 - El dret a néixer.
 - El dret a pertànyer a organitzacions polítiques i tenir càrrecs im-
portants de responsabilitat.

 - El dret a ser considerat com una persona atractiva i bonica.
 - El dret a tenir una atenció sanitària adequada, sense tortures ni 
proves inútils.

1982-2000: Legislar la dependència

El 1982 comença amb un canvi radical: s’aprova la LISMI (Llei 
d’integració social dels minusvàlids) ja esmentada. Aquesta Llei conti-
nuava sent discriminatòria, i malgrat les aportacions positives que feia, 
en realitat, moltes mai no es van arribar a aplicar. Per aquest motiu, 
molts grups de persones afectades s’hi van oposar. Qualsevol llei espe-
cífica per a un col·lectiu de persones és marginadora, i el que es requeria 
era, en síntesi, recollir en les diferents legislacions existents totes les 
temàtiques que la mateixa LISMI plantejava. El problema fonamental 
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era que, des de les diferents organitzacions, es tenia la sensació que 
les polítiques socials estaven més dirigides a legislar que a informar i 
educar la població. El 1991 la Generalitat de Catalunya aprova, com a 
part del desplegament anunciat de la LISMI, la Llei 20/1991, de pro-
moció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Però, al capdavall, el que els legisladors plantejaven s’allunyava molt 
de la realitat. El discurs final d’aquestes organitzacions tenia molt clara 
la necessitat que les mateixes associacions, enteses com a grups de 
pressió i de canvi social, no fossin absorbides per les administracions. 
Fet i fet, es tracta d’un període en el qual no s’aconsegueix calmar els 
ànims i malestars de moltes organitzacions. La majoria d’aquelles rei-
vindicacions continuen sent vigents després de l’aprovació i el desple-
gament de la LISMI.

2001-2009: Vida independent i diversitat funcional

El segle xxi porta aires nous en tot allò relacionat amb les concep-
cions teòriques que constitueixen la mateixa essència de la depen-
dència, la discapacitat, etc. Descobrim que els moments decisius en el 
gir sobre la concepció de la dependència apareixen quan els subjectes 
prenen la paraula (l’exigeixen, no la demanen) i es posicionen críti-
cament davant la societat. En aquest període es produeix un altre gir 
epistemològic que ja s’anava gestant en el període anterior. Passem, 
doncs, del model rehabilitador anterior al social, crític i emancipador. 
Es tracta d’una cosmovisió originària dels EUA en la qual les anàlisis 
crítiques amb relació als processos de medicalització de la discapacitat, 
la seva institucionalització, entre altres aspectes, acabaran posant el sòl 
epistemològic del model social de la discapacitat. Aquestes posicions 
prenen un aire molt més radicalitzat que el que podien tenir les orga-
nitzacions que «parlaven per ells». No serà fins aquesta radicalització 
que els discursos sobre la dependència i la discapacitat avançaran amb 
passos de gegant. El naixement del Foro de Vida Independiente (FVI) 
és una d’aquestes fites. Parteix dels antecedents existents en diferents 
punts geogràfics, però, com dèiem, en especial de l’experiència dels 
EUA. L’FVI neix a mitjan 2001 com una comunitat virtual de persones 
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de parla hispana. Està compost per persones amb tot tipus de diversitat 
funcional, i el seu objectiu fonamental és la lluita a través de la reflexió 
i l’acció contra tot el que representen situacions de discriminació per 
raó de la diversitat funcional. Pocs anys més tard de la seva creació, 
dos membres actius desenvolupen, en l’aspecte teòric i pràctic, el con-
cepte de diversitat funcional (que hem utilitzat fins aquí). Per a Lobato 
i Romañach:

[...] las mujeres y los hombres con diversidad funcional somos 
diferentes, desde el punto de vista biofísico, de la mayor parte de 
la población. Al tener características diferentes, y dadas las condi-
ciones de entorno generadas por la sociedad, nos vemos obligados 
a realizar las mismas tareas o funciones de una manera diferente, 
algunas veces a través de terceras personas [...]10 

L’FVI té un caràcter militant i reivindicatiu. Prova d’això són ocu-
pacions de l’IMSERSO, xarxes de marxes pels drets de les persones 
amb diversitat funcional anuals que es duen a terme des del 2007, tan-
caments, performances al carrer, compareixences parlamentàries au-
tonòmiques i estatals, anàlisis de diferents textos legals que es con-
sideren discriminatoris fins al naixement actual de SOLCOM (entitat 
dedicada a la lluita jurídica pel compliment dels drets de les persones 
amb diversitat funcional). L’objectiu central de l’FVI és la promoció 
dels drets de les persones, en clau de drets humans, davant la seva 
vulneració constant. Les idees d’idealització, control de l’entorn i les 
variables que afecten les vides, la capacitat d’elecció, la llibertat per 
organitzar-se i la igualtat d’oportunitats són alguns dels punts clau de 
la seva filosofia.

Reflexions finals

Els últims cinquanta anys del col·lectiu de persones dependents ha 
estat un recorregut de lluites, d’emparaulaments, d’ocupació de deter-

10. lobato, m.; romañaCh, J. Diversidad funcional, nuevo término para la lucha 
por la dignidad en la diversidad del ser humano. Madrid: FVI, 2005.
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minats espais i contextos vedats a ells i reservats a experts i profes-
sionals. Per a Palacios i Romañach, «la societat segueix sense tenir 
respostes efectives per a l’acceptació de la diferència dels membres 
que formen aquest col·lectiu, tot i que gradualment es va adonant que 
aquesta diferència és inherent a la pròpia existència de l’ésser humà i 
que, amb l’envelliment dels seus ciutadans, ha d’afrontar de manera 
massiva la realitat de la diversitat funcional. Les dones i homes amb 
cossos o òrgans que funcionen de manera diferent a l’habitual se’ls 
segueix classificant com a herois o pàries sense acabar d’acceptar-los 
plenament com a individus diferents a la majoria estadística de la so-
cietat, alhora que com a ciutadans de ple dret».11 Des del col·lectiu 
de persones «afectades» s’han dut a terme esforços descomunals per 
fer-se presents, per fer escoltar les seves veus. Aquests esforços poden 
ordenar-se en les categories següents:

1. Reivindicació de drets traduïts en: escoles, tallers i residències 
2. Reivindicacions de caràcter ontològic relacionades amb les seves 

maneres de ser definits i/o categoritzats 
3. Reivindicacions de caràcter terminològic i sobre les maneres de 

ser denominats 
4. Reivindicacions de caràcter topològic: sobre les maneres de ser 

situats o resituats en diferents institucions 
5. Reivindicacions de caràcter psicomèdic: sobre les maneres de 

«ser intervinguts» 
6. Reivindicacions de caràcter econòmic 

En definitiva, es tracta de tenir present el que ens expliquen Tubert 
i Viella: 

Cal mentalitzar el disminuït? Sí, perquè no se serveixi de la seva 
disminució. Fa falta que lluiti fins a on li permetin les seves pròpies 
limitacions. Cal mentalitzar la societat? Sí, perquè s’obri al món 
del disminuït, adapti els llocs públics, gestioni les tramitacions ne-
cessàries i comprengui que el disminuït físic és una persona amb 
les mateixes necessitats que la resta. (R. 9) 

11. romañaCh i PalaCioS. El modelo de la diversidad: la Bioética y los Derechos 
Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad fun-
cional. Santiago de Compostela: Diversitas, 2006, pàg. 29.
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Amb tot el que hem aportat fins ara, tal vegada no sigui del tot im-
prudent saltar al buit (igual que les vides de moltes persones) per anun-
ciar de viva veu que hi ha vida més enllà de la dependència. Aquestes 
vides no són vides que hagin de provocar mirades i desitjos paterna-
listes, reaccions a l’estil Gorgona. La vida mereix la pena de ser vis-
cuda sota qualsevol circumstància, i per descomptat que la diversitat 
funcional comporta altres situacions més enllà de la idea peregrina de 
«pobrets-quina-vida-més-penosa-que-tenen». Cansats de tantes pa-
raules miserables, entre polítics deshonestos i ciutadans precaris, hem 
d’alçar la veu per dir prou a tanta mediocritat, a tanta imposició de 
criteris i de camins predeterminats.

La discapacitat pot i ha d’«impensar-se», pensar-se d’una altra ma-
nera, des d’altres posicions, guiats per altres cartografies en territoris 
diversos. L’exercici de trencar epistemologies, d’entrar en el paradigma 
posthandicap (més enllà de la discapacitat) ha de servir-nos per recons-
truir les denominacions que fem, i aquest exercici ha de fer-se des de la 
base. No val, ni és ètic, seguir pensant el món des d’estructures dicotò-
miques subjacents i arbitràries; l’àgora de la vida és d’accés lliure; ser 
ciutadà no hauria de ser un luxe o un estat permanent d’excepcionalitat. 
Els processos històrics dels últims cinquanta anys han configurat un de-
terminat model d’atenció que necessita de manera urgent ser renovat, i 
les veus, les històries de vida de les persones amb diversitat funcional 
han de servir per sostenir i provocar aquest gir radical.12

12. Sobre aquesta temàtica ens remetem al llibre de Pie, a. (coord.). Reconstru-
yendo la dependencia. Propuestas para una vida independiente. Barcelona: Ediuoc, 
2012.


