La Sindicatura de Greuges de Barcelona i la Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, en ocasió del desè aniversari de l’entrada en vigor a Espanya de la Convenció internacional
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, es complauen a convidar-vos a la taula rodona

DIGNITAT, IGUALTAT, DISCAPACITAT I DRET

L’acte tindrà lloc a la seu de l’ICAB, carrer de Mallorca, 283, de Barcelona, Pati de Columnes,
el 30 de maig de 2018, a les 17 hores, segons el programa adjunt

Assistència lliure amb inscripció prèvia On-line (LINK) o al correu sindicab@icab.cat

Jornada de cooperació entre la Sindicatura de Greuges
de Barcelona i la Comissió dels Drets de les Persones
amb Discapacitat del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona en ocasió del desè aniversari de l’entrada en
vigor a Espanya de la Convenció internacional sobre els
Drets de les Persones amb Discapacitat

Dignitat, igualtat, discapacitat i dret
El propòsit de la present Convenció és promoure, protegir i assegurar
el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i
llibertats fonamentals a totes les persones amb discapacitat,
i promoure el respecte de la seva dignitat inherent.
Las persones amb discapacitat inclouen aquelles que tinguin
deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en
interactuar amb barreres diverses, poden impedir llur participació plena i
efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.
CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT Art.. 1

PROGRAMA

17.00 Recepció i acreditació de les persones assistents
17.15 INAUGURACIÓ DE LA JORNADA. Sessió conduïda pel senyor Adrià Bas Forns, periodista:
o senyoraNúria Flaquer Molinas, Diputada de la Junta General de l’ICAB
o senyoraM. Assumpció Vilà Planas,Síndica de Greuges de Barcelona
17.45PONÈNCIA GENERAL INTRODUCTÒRIA:
o Dignitat, capacitat de les persones i dret:senyor Xavier PuigdollersNoblom, president
de la Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ICAB
18.15Torn lliure de paraulesde les personesassistents
18.30Pausa i cafè

o

18.45TAULA RODONA:
o VISIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA. Marc administratiu de la responsabilitat pública:
senyorAntoni Galiano Barajas, secretari delegat de l’IMPD de Barcelona
o VISIÓ PROFESSIONAL TÈCNICA.Mètodes d’inserció social de les persones amb
discapacitat intel·lectual:
senyorJosep Moya Ollé,psiquiatra. Centre de Salut Mental del Parc Taulí
o VISIÓ DE DUES ENTITATS REPRESENTATIVES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I LLURS
FAMÍLIES.Les necessitats no ateses i les propostes de les entitats:
-senyorAntonio Guillén Martínez,president de COCARMI
-senyoraCarme Guinea Comas,presidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats
Tutelars
20.00DEBAT OBERT. 2n torn de paraulesde les personesassistents

o

20.30 RELATORIA DE LA SESSIÓpel senyorAdrià Bas Forns, periodista
20.40CLOENDA.Com seguir treballant des de laComissiódels Drets de les Persones amb
Discapacitatde l’ ICAB i laSindicatura de Greuges de Barcelona.
1/2

Dades de l’organització:
- Destinataris: col·legiats de l’ICAB, persones discapacitades i altres persones
interessades.
- Lloc: ICAB, Mallorca, 283, Barcelona,sala Pati de Columnes.
- Inscripció:gratuïta fins al 25 de maig, per correu electrònic a sindicab@icab.cat,cal
posarcom a assumpte“JORNADA DISCAPACITAT 30M” i com a text, elnom i cognom
de la persona que assistirà i,si escau,l’organització a què pertany i la indicació de si
té necessitat d’alguna mesura específica d’accessibilitat.
- Hi haurà traducció al llenguatge de signes (LSC).
- Altres informacions: tel. 934 132 900.
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