
SESSIÓ DE TREBALL SOBRE EL MODEL DE 

PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 

A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
La jornada comptarà amb la presència de la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, i la regidora Irma Rognoni  

 

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMD) acollirà el 6 de juny 

una sessió de treball sobre el model de participació del sector de persones amb 

discapacitat a l’Ajuntament de Barcelona. La jornada comptarà amb la presència, entre 

d’altres, de la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà; la regidora de 

Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, Irma Rognoni; el comissionat de 

Participació Ciutadana, [Carles Agustí, i la gerent de l’IMD, Ester Capella.  

Vilà exposarà la valoració i les recomanacions que s’han fet des de la Sindicatura sobre la 

participació a través del sistema electoral de l’IMD. En concret, fa uns mesos, la síndica 

va dictar una resolució en la qual considerava que les eleccions per escollir els 

representants del Consell Rector de l’Institut no van garantir satisfactòriament la igualtat 

d’oportunitats, la participació i la transparència. En opinió de Vilà, el fet que el 77 % de les 

persones amb discapacitat física de Barcelona no tingués accés a la informació directa del 

procés va restar oportunitat de participar en les eleccions. 

En el seu informe, la síndica va defensar la necessitat que la ciutadania participi en els 

assumptes públics. Es tracta d’un dret democràtic imprescindible que s’ha de potenciar. I 

va recomanar obrir un espai de debat i reflexió per analitzar el procés i comptar amb la 

col·laboració de les diferents entitats del sector i de diferents experts per no excloure a 

ningú. 

La sessió de treball començarà, a les quatre de la tarda, amb la benvinguda i presentació 

de la regidora. Després de la intervenció de la síndica, el president del Comitè Català de 

Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), Francesc Pérez, farà una 

valoració de la participació del sector associatiu de les persones amb discapacitat a 

l’Ajuntament; el Comissionat de Participació, Carles Agustí, exposarà el Pla director 



municipal de participació, i la directora de Participació Social de l’Àrea de Qualitat de Vida, 

Igualtat i Esports, Emi Pallàs, proposarà la incorporació del sector de les persones amb 

discapacitat al Consell Municipal de Benestar Social.  

La cloenda de l’acte serà a càrrec de la gerent de l’IMD, Ester Capella.  

 

 

 

 

 

 


