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Accessibilitat a la informació general
Apropiació i autogestió de l’espai col·lectiu  

per part de la gent del barri
Entorn interactiu amb la ciutadania

Ciutat llegible_codis d’accessibilitat
Mobiliari urbà adaptat

Telèfons intel·ligents per a tothom
Aplicacions per a smartphones

Tècniques augmentatives de Comunicació
Xarxa de robots per tasques d’assistència

Accessibilitat ampliada
Laboratoris amb participació de la ciutadania  
com a instrument de confrontació propedéutica  
per la redacció i elaboració del projecte urbà integral

Garantir el gaudir plenament i per igual
Stock de capital social

Espais urbans per a tothom
Alfabetització digital

Vehicles elèctrics plegables i compartits
Ciutat intel·ligent

Aprenentatge i formació per a la mobilitat
Autonomia personal

Senyalització accesible i comprensible
Il·luminació intel·ligent

…



09.00h Ponència 
 La integració de les noves demandes socials  

en l’espai públic
 eloi juvillà, Arquitecte. Servei d’equipaments  

i espai públic. Diputació de Barcelona
 Xavier matilla, Professor del Departament d’Urbanisme 

i Ordenació del Territori, UPC. Col·laborador en Jornet-
LlopPastor arquitectes, Redactors del “Manual de criteris 
per al projecte i la gestió integral de l’espai públic”

10.30h Ponència 
 Projectes d’espai públic- smart city 
 a la Regió Emilia Romana
 michele zanneli, Arquitecte, Responsable del Servei  

de Qualitat Urbana, Regione Emilia-Romagna, Italia 

11.30h pausa café

12.00h Taula de presentació d’experiències 3 
 Noves actuacions i projectes per construir una ciutat 

accessible per a tothom: instruments i accions
 cristina tartari, Membre del laboratori internacional 

acces_SOS, Bologna, Italia
 anna bordes, Responsable dels programes socials  

del PII a les Planes (Sant Cugat del Vallès)
 Àlex giménez, Creador i director de Racons Urbans. 

Soci col·laborador de l’associació ADI- FAD 
 jordi bellmunt, Arquitecte-Paisatgista. Professor  

del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori  
i director del Màster d’Arquitectura del Paisatge (UPC)

 zaida muxí, Arquitecta i Urbanista. Professora  
del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori 
i codirectora del Màster Laboratori de l’Habitage segle 
XXI (UPC). Membre de Col·lectiu.6.

 esteve pont, Professor Titular de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada. 

 Membre del consell tècnic de la Fundació Ictus
Modera toni puntí, Director i presentador del programa  

Ànima de TV3

13.30h taula rodona final de ponents i representants  
de les taules d’experiències

14.30h cloenda

08.30h acolliment i benvinguda

09.00h Presentació
 joan Fuster, Director acadèmic del CUIMPB- Centre 

Ernest Lluch
 
09.15h Ponència Introductòria 
 Per a tothom! Viure l’espai plenament, sense obstacles
 Diàleg entre toni puntí, Director i presentador del 

programa Ànima de TV3; i carles llop i bet alabern, 
Arquitectes i directors del curs

 Noves territorialitats, noves mobilitats:  
per una accessibilitat ampliada

 carles llop i bet alabern, Directors del curs 

10.00h Ponència 
 City Protocol i mesures smart city
 Vicente guallart, Arquitecte en cap de l’Ajuntament  

de Barcelona 

10.45h pausa café

11.15h Ponència 
 La millora de les mobilitats habituals, 
 la gestió des de l’acció pública
 jean-pierre orfeuil, Enginyer i doctor en Estadística, 
 professor a l’Institut d’Urbanisme de Paris, Université 
 Paris-Est Créteil, president del Comité científic de la Chaire 

de l’Institut pour la ville en mouvement, France

12.00h Ponència 
 La mobilitat de les persones fràgils a la ciutat
 mireille apel-muller, Delegada General de l’Institut 

pour la Ville en Mouvement, Paris

12.30h Taula de presentació d’experiències 1 
 Problemes, oportunitats i reptes de les ciutats  

per una accessibilitat integral i ampliada
 joan escolar, Director Tècnic de la Fundació ASPROS
 carles de ahumada, Director de la cooperativa L’OLIVERA
 jordi gusi, Soci fundador de la cooperativa TANDEM SOCIAL
 alejandro goñi, President PIMEC Comerç
 
14.15h pausa dinar

16.00h Ponència 
 La ciutat de les persones, la intel·ligència al servei 

de la regeneració de les ciutats vs. Smart Cities
 salvador rueda, Director de l’Agència de Ecologia  

Urbana de Barcelona

17.00h  Ponència 
 Condicionaments i efectes de l’accessibilitat integral 

i ampliada dins un nou marc socioeconòmic
 enrique rovira-beleta, Arquitecte. Director del “Postgrau 

en Accessibilitat i Disseny per a Tothom”, Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura- ESARQ, Universitat Internacional 
de Catalunya- UIC

18.00h  Taula de presentació d’experiències 2 
 Utilitats, tecnologies i nous dispositius per millorar 

l’accessibilitat integral i ampliada
 david nogué, Director de PLANOL INFO
 antoni abad, Creador projecte Canal ACCESSIBLE
 javier nieto, President de SANTA&COLE
 ana torrorredemer, Presidenta de la Federació  

Espanyola per la Lluita contra l’ Esclerosis Múltiple
 rosana ramirez, Psicopedagoga de la Fundació ASPROS
 representant de la once
Modera toni puntí, Director i presentador del programa  

Ànima de TV3

Dimecres, 28 de novembre

Programa

Dijous, 29 de novembre

directors curs Carles Llop, Bet Alabern
coordinació Maria Camila Acosta, Lorena Rius
assessoria i comunicació Pati Núñez Agency 
disseny gràfic uoiea.info


