
 

‘DIGNITAT, IGUALTAT, DISCAPACITAT I DRET’, LA SESSIÓ QUE HA POSAT EN RELLEU 

LA IMPORTÀNCIA DE L’ACCESSIBILITAT PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 

Barcelona, 31 de maig del 2018 - El Pati de Columnes de la seu de l’Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha acollit la jornada ‘Dignitat, igualtat, discapacitat i 

dret’, organitzada conjuntament per la Sindicatura de Greuges de Barcelona i la 

Comissió dels Drets de les persones amb Discapacitat del col·legi. L’acte, que ha 

comptat amb la presència de més de 60 persones, s’ha dut a terme en el marc del desè 

aniversari de l’entrada en vigor a Espanya de la Convenció internacional sobre els  

Drets  de  les  Persones  amb  Discapacitat. 

El periodista Adrià Bas, conductor i moderador de la jornada, ha donat la benvinguda 

als assistents i ha presentat les dues primeres ponents: Núria Flaquer, diputada de la 

Junta General de l’ICAB, i Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona. 

Flaquer ha destacat el compromís de l'ICAB envers les persones vulnerables i 

susceptibles de rebre discriminació, i la implicació de l'Advocacia envers els drets 

fonamentals d'aquestes persones. 

D’altra banda, la síndica ha començat la seva intervenció fent una referència als 

assistents de la sessió: “Som un grup molt divers en aquesta sala i això m’enorgulleix. 

Anant junts aconseguirem els objectius d’igualtat que ens proposem”. Vilà ha explicat 

quina és la tasca de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i ha ressaltat les diferents 

vies d’actuació: “Estem atents a les discriminacions que s’hi produeixen. Si veiem una 

discriminació, podem actuar d’ofici encara que no tinguem cap petició concreta de la 

ciutadania”. La defensora del poble ha exemplificat algunes de les queixes que li han 

arribat pels impediments que pateixen les persones amb discapacitat: “Cal que les 

persones amb discapacitat i els seus familiars puguin gaudir plenament dels seus 

drets i en igualtat de condicions”.  

Xavier Puigdollers, president de la Comissió dels Drets de les Persones amb 

Discapacitat de l’ICAB, ha introduït la ponència ‘Dignitat, capacitat de les persones i 

dret’. Ha començat amb un agraïment a la Síndica de Barcelona: “Gràcies per escoltar 

les queixes i les peticions i trobar les solucions necessàries per a cada situació”. 

Puigdollers ha relacionat la normativa relacionada amb aquest àmbit i l’aplicació real 

de la mateixa: “Si bé és cert que la normativa té en compte les necessitats de les 

persones amb discapacitat, en l’aplicació pràctica no es garanteixen molts d’aquests 

drets”. 



Tot seguit, Adrià Bas ha obert un torn de paraula en què els assistents han manifestat 

les seves preocupacions, com la inexistència de lliteres hidràuliques en alguns centres 

públics de salut, la incapacitat per entrar a una ambulància com a acompanyant si vas 

en cadira de rodes, trobar obstacles quan surts d’un cotxe estacionat en una plaça per 

a persones amb mobilitat reduïda, o el rol de l’assessor jurídic, entre altres. 

Després d’una breu pausa, la sessió ha reprès l’activitat amb una taula rodona en què 

s’ha tractat la discapacitat des de diferents punts de vista i en què han participat 

diversos experts: Antoni Galiano, secretari delegat de l’Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat (IMPD); Josep Moya, psiquiatre del Centre de Salut Mental del Parc 

Taulí; Pilar Díaz, vicepresidenta del Comitè Català de Representants de Persones amb 

Discapacitat (COCARMI), i Carme Guinea, presidenta de la Coordinadora Catalana 

d’Entitats Tutelars.  

Galiano ha obert la taula rodona amb l’explicació del marc administratiu de la 

responsabilitat pública i els instruments municipals existents per lluitar contra la 

desigualtat. Josep Moya ha aportat la visió professional i tècnica i ha detallat quins són 

els mètodes d’inserció social de les persones amb discapacitat intel·lectual. Moya ha 

concretat la distribució de la tipologia de la població amb discapacitat a Catalunya 

(2015), segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 590.360 

persones amb discapacitat física; 102.185 persones amb discapacitat mental; 53.147 

persones amb discapacitat intel·lectual; 33.091 persones amb discapacitat visual; 

29.330 persones amb discapacitat auditiva, i en 6.773 casos no consta la tipologia.  

Per tancar la taula rodona, Pilar Díaz i Carme Guinea han donat el punt de vista de 

dues entitats representatives de persones amb discapacitat i llurs famílies. Díaz i 

Guinea han aprofundit en les necessitats no ateses i han presentat les propostes de les 

entitats. La vicepresidenta de COCARMI ha afirmat que “nou de cada deu persones 

amb alguna discapacitat no neixen amb ella, sinó que l’adquireixen al llarg de la seva 

vida” i ha afegit que “l’accessibilitat no és només per una persona amb discapacitat. 

La gent que va amb el carro de la compra, el cotxet del bebè, en crosses perquè s’ha 

trencat un peu o amb una maleta, també necessita una rampa, per exemple”.  

La jornada ha acabat amb un altre torn obert de paraula i un resum del contingut de la 

sessió a càrrec del periodista Adrià Bas.  


