
 
 
LA SÍNDICA DE BARCELONA I L’ICAB PRESENTEN EL MONOGRÀFIC 
‘DIGNITAT, IGUALTAT, DISCAPACITAT I DRET’ 
 

 L’acte ha comptat amb la participació de Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges 
de Barcelona; Xavier Puigdollers, president de la Comissió dels Drets de les 
Persones amb Discapacitat de l’ICAB, i Marino Villa, jurista i exadjunt de la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona. 

 
Barcelona, 21 de juny del 2019 – Un any després de la jornada ‘Dignitat, igualtat, 
discapacitat i dret’ en què van participar nombrosos experts en la matèria des de diferents 
punts de vista, la Síndica de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
han presentat el monogràfic nascut d’aquell acte. 
 
L’esdeveniment ha començat amb la intervenció de la síndica de greuges de Barcelona, 
Maria Assumpció Vilà, que ha presentat als ponents que l’han acompanyat. La defensora de 
la ciutadania barcelonina ha destacat la voluntat de la institució en defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat: “Sempre he recordat en els plens del Consell Municipal la 
necessitat de preservar els vostres drets. És necessari que els programes i les iniciatives 
municipals es portin fins al final i es compleixin”.  
 
Tot seguit, Marino Villa, exadjunt de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, ha dut a terme 
la ponència ‘Evolució normativa i dèficit de garanties’. Durant el seu discurs, el jurista ha 
remarcat que tot i que va creant-se nova normativa, aquesta no queda garantida per altres 
termes. “Totes les normes relacionades amb la discapacitat s’han de revisar i s’han d’exigir 
els drets subjectius davant dels tribunals. No pot ser que els drets d’aquest col·lectiu 
estiguin supeditats a l’aprovació d’uns pressupostos”, ha expressat Villa.  
 
Les ponències han finalitzat amb la intervenció de Xavier Puigdollers, president de la 
Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de 
Barcelona (ICAB). El representant de l’ICAB ha conclòs que “estem tots implicats en el 
mateix compromís: aconseguir una societat amb un dret que asseguri la dignitat i la 
igualtat del col·lectiu de persones amb discapacitat". 
 
L’acte ha acabat amb un torn obert de paraula, en què ponents i assistents han generat un 
espai de debat i coneixement. Entre altres, s’ha tractat el concepte de ‘discapacitat’ segons 
una perspectiva lingüística, el dret a l’habitatge digne a pisos tutelats, l’acompanyament a 
les persones amb discapacitat, o la importància d’estar present mediàticament.  
 
 


