
 Acte 2 de desembre 
Presentació de l’Estratègia Barcelona 
per a l’Accessibilitat Universal

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i Barcelona se 
suma a la celebració, com cada any, per reivindicar els drets de les persones amb discapacitat i 
destacar la riquesa de la diversitat a l’hora de construir una ciutat justa i igualitària. 

Des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, posem el focus en el dret a 
l’accessibilitat i a la plena inclusió del col·lectiu de persones amb discapacitat i organitzem 
aquest acte per presentar el diagnòstic i l’Estratègia Barcelona per a l’Accessibilitat Universal.



Programa 

12.00 h - Presentació de la jornada

A càrrec de la conductora de l’acte, la Sra. Anna Barrachina Sala, actriu amb 36 anys 
de trajectòria en arts escèniques i, des de fa 5 anys, dedicada a la docència i la creació 
d’espectacles amb persones amb discapacitat juntament amb Vero Cendoya  

12.02 h - Paraules de benvinguda

A càrrec del Sr. Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones 
amb Discapacitat i president de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona

12.10 h - Taula rodona: “L’accessibilitat universal és cosa de tots i totes”

Hi participen: 

• Sr. Antonio Guillén Martínez, president del COCARMI, Comitè Català de Representants 
de Persones amb Discapacitat

• Sra. Encarna Muñoz Chamorro, membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat

• Sr. Joan Cambronero Fernández, gerent del Districte de l’Eixample

• Sra. Sandra Bestraten i Castells, presidenta de la Demarcació de Barcelona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya

• Sr. Joan Martínez León, vicepresident del Consell Assessor de la Gent Gran

Ho modera:  Sra. Anna Barrachina Sala 



12.40 h - Presentació del diagnòstic del Pla d’accessibilitat universal 
de Barcelona 

A càrrec de: 

• Sr. Guillermo Hurtado Romero, tècnic en accessibilitat del Departament de Promoció i
Suport de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

• Sr. Sergi Morera Vizcaíno, cap de secció del Departament de Planificació i Avaluació de
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

12.50 h - “La participació, peça clau per avançar en l’accessibilitat universal” 

Hi participen: 

• Marta Romero Solsona, representant de l’Associació Aprenem Autisme, membre de la
Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent, que ha participat en el disseny de solucions
tipus d’habitatges accessibles per al Pla d’accessibilitat universal de Barcelona

• Romà Javierre Pérez, representant de Dincat Federació, membre de la Xarxa
d’Accessibilitat i Vida Independent, que ha participat en el disseny de solucions tipus de
mercats municipals per al Pla d’accessibilitat universal de Barcelona

• Ània Bech Vilaseca, que ha format part de l’equip professional del Pla Diversem de 
revisió de les àrees de joc infantil per al diagnòstic del Pla d’accessibilitat universal 
de Barcelona

• Victor Benavides Portillo, que ha format part de l’equip professional del Pla Diversem de
revisió de les àrees de joc infantil per al diagnòstic del Pla d’accessibilitat universal de
Barcelona

Ho modera: Sra. Anna Barrachina Sala 

13.00 h - Paraules de la gerent municipal

Intervenció de la Sra. Sara Berbel Sánchez.

13.10 h - Presentació de l’Estratègia Barcelona per a l’Accessibilitat Universal

A càrrec del Sr. Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones 
amb Discapacitat i president de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona

13.30 h - Refrigeri a la Galeria Gòtica
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