
 

 

Ma ASSUMPCIÓ VILÀ VA PARTICIPAR EN LA JORNADA DRETS, 
ACCESSIBILITAT I COMPLIMENT NORMATIU ORGANITZADA PER LA 
FEDERACIÓ D’ENTITATS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I 
ORGÀNICA FRANCESC LAYRET-COCEMFE BARCELONA  I EL CONSELL DE 
L’ADVOCACIA CATALANA 

La Jornada es va celebrar a l’Ateneu Barcelonès, i va ser inaugurada pel 
president del Consell de l’Advocacia  i degà del Col·legi d’Advocats de Girona, 
Carles McCragh i la presidenta de COCEMFE Barcelona, Ma. Pilar Díaz.  

Barcelona, 22 de desembre del 2017. Aquesta setmana es va celebrar a Barcelona la 
Jornada Drets, Accessibilitat i Compliment Normatiu organitzada per COCEMFE 
Barcelona i el Consell de l’Advocacia Catalana. 

La jornada va comptar amb la participació dels principals representants del sector de la 
discapacitat d’Espanya i Catalunya, de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat de Barcelona, advocats experts en discapacitat i Ma Assumpció Vilà,  
Síndica de Greuges de Barcelona. 

Des d’aquestes diverses visions, es va voler abordar, des de l’àmbit social, el marc 
legal existent i com afecta el seu incompliment a les persones amb discapacitat; des 
de l’àmbit jurídic, possibles escenaris per la seva exigibilitat i des de l’àmbit municipal, 
com, d’una banda, aquesta realitat determina les oportunitats i les limitacions a les 
ciutats, i de l’altre, conèixer els trets principals del Pla d’Accessibil itat Universal de 
Barcelona 2018-2026. 

Les diferents entitats i persones participants en la jornada van voler defensar 
l’accessibilitat universal, reconeguda en la Convenció sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat de les Nacions Unides a la qual COCEMFE Barcelona s’hi va sumar 
aquest any impulsant la Declaració de Barcelona, un manifest en defensa de 
l’accessibilitat universal com a contribució al bé comú. 

La síndica de greuges de Barcelona va fer la cloenda de la jornada on va reconèixer 
que malgrat la ciutat de Barcelona havia fet grans passos per l’accessibilitat, encara 
queda molta feina per fer, i va remarcar la necessitat de seguir lluitant per la igualtat, 
l’equitat i la justícia social. 

Vilà va anunciar que s’ha iniciat des de la Sindicatura una col·laboració amb la 
Comissió de persones discapacitades del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per 
sumar esforços en pro del reconeixement de la capacitat de totes les persones a partir 
de la diversitat funcional, i per que la Llei del 2013 de drets de les persones amb 
discapacitat i la seva inclusió social sigui una guia per a la Administració pública en 
tots el àmbits. 

  

http://cocemfe-barcelona.es/declaracio-accessibilitat-universal

