
La República Catalana, 
una oportunitat per a la discapacitat?

Dissabte 10 de juny, de les 10 a les 14 h.
Centre Cívic Drassanes de Barcelona

Carrer Nou de la Rambla, 43

Organitza: 

J O R N A D A

capacitats

DIVERSES

L’objectiu d’aquesta jornada és disposar d’un espai obert de debat sobre la 
situació actual –complexa i diversa- de la realitat de les persones amb 
discapacitat a Catalunya i apuntar, si la voluntat popular del país així ho 
decideix- quins són els eixos fonamentals que haurien de definir la política 
sobre l’àmbit de la discapacitat en el context d’un nou marc polític de país. 
Sense pretendre abraçar tots els sectors i els diversos àmbits de la realitat 
de les persones amb discapacitat, volem debatre amb profunditat sobre 
uns àmbits concrets però amb la voluntat de confegir una mirada trans-
versal i articulada en el marc general de la societat.
Les entitats organitzadores treballen per la realització del projecte polític 
de la nova República catalana. Però aquest acte no es planteja com un 
acte de campanya sinó que vol endinsar-se en la reflexió ‘necessària sobre 
una realitat que cal millorar, sigui en el context de la nova 
República catalana o en la continuïtat del marc polític actual.
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Horari de la jornada

10.00 h. Obertura de portes

10.15 h. Presentació de la Jornada. 

10.30-11.00 h. Intervenció de la Sra. Mireia mata, 
Directora general d’igualtat de la Generalitat de Catalunya.

11.15-13.00 h. Taules de debat. Tres taules paral·leles amb diversos ponents que faran una 
intervenció de 10 minuts i debat obert posterior.

13.00 h. Posada en comú de les conclusions de les tres taules.

13.30 h. Clausura.
Organitza: 

capacitats

DIVERSES

La República Catalana, una oportunitat per a la discapacitat?
J O R N A D A

 
Taula 1. De la inclusió educativa a la integració laboral.
Mercè Esteve. Subdirectora General d’Ordenació i d’Atenció a la Diversitat, 
psicopedagoga i mestra d’educació especial
José Ángel Carrey. Llicenciat en dret i president de l’Associació Catalana per la 
Integració del Cec.
Ricard López. President de l’Associació Catalana Pro Persones amb sordcegue-
sa i expert en accessibilitat i sordceguesa.
Alba Mestres. Graduada en farmàcia i presidenta d’Assemblea per la Diversitat.

Taula 2. Pensions i règim de prestacions.
José Ramón Carrillo. Advocat, coordinador de Súmate del baix Llobregat i 
membre de la sectorial de Capacitats Diverses de l’ANC.
Manel Martí. President de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya.
Pepe Ruíz. Activista en diversos àmbits, Membre de la sectorial de jubilats de 
l’ANC i de Súmate. 

Taula 3. L’accessibilitat universal.
Mireia Mata. Directora General d’Igualtat, regidora a Figueres per ERC entre els 
anys 2007 i 2015 i vinculada a l’associacionisme cultural.
Josep Maria Llop. Alcalde de La Palma de Cervelló durant sis anys, diputat al 
Parlament per CiU del 2011 al 2012 i actualment assessor de la Diputació de 
Barcelona en l’Àrea de Benestar Social.
Teresa Amat. Presidenta de l’Associació Europea d’Usuaris d’Implant Coclear i 
Coordinadora de la Federació d’Associacions d’Implantats Coclears d’Espanya
Mayte Ruíz. Presidenta de l’Associació per la Sensibilització envers la Discapaci-
tat Nou Barris
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