
 
 
 
 
  

Nota important: En cas de que algun/a assistent requereixi d’un suport especial pel seguiment de la 
jornada,  és prega comunicar a l’organització en el moment de la inscripció. 

 

JORNADA 16 de Juny 

 ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

 

 

 

 

 

 
09.45h  RECEPCIÓ ASSITENTS  
 
10:00h -10:15h BENVINGUDA 
  

 Gemma Aristoy, Regidora de Ciutadania, Salut i Via Pública. 

  
10:15h – 12.15h Accessibilitat Universal 
 
Guillermo Hurtado Romero, és tècnic en accessibilitat universal a l'Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Llicenciat en Pedagogia, ha cursat 
estudis de Postgrau en "Accessibilitat Universal i Disseny per a tothom" a l'Escola tècnica 
superior d'arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya, i de Màster en 
"Accessibilitat per a Smart City. La ciutat global" a la Universitat de Jaén. Membre de la junta 
directiva d'ASEPAU, Associació Espanyola de Professionals de l'Accessibilitat Universal.   

Docent al Postgrau "Accessibilitat Universal i Disseny per a tothom" de la UIC Barcelona i al 
Màster "Inclusió social i drets de ciutadania de les persones amb discapacitat" de la UB, 
formador i conferenciant en matèria d'accessibilitat i drets de les persones amb discapacitat. 
President de la "Plataforma Deixem de Ser invisibles" de la ciutat de Badalona. 

12.15h CLOENDA 
 
 

 
L’accessibilitat Universal, és la característica que han de complir els entorns, béns, productes i serveis, 
que permet a totes les persones el seu accés , comprensió, utilització i, gaudir de manera 
normalitzada, còmoda, segura i eficient. Resulta un concepte absolutament contraposat al de 
barreres. 
Aquesta jornada organitzada per l’Oficina d’I+D d´Accessibilitat Universal de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, vol sensibilitzar, conscienciar i donar visibilitat a aquesta realitat i a les possibles alternatives. 
Es possible, des d’una altre mirada social més inclusiva, d’igualtat de drets, de llibertat i autonomia 
personal, d’autoestima, que les persones puguin exercir sense cap tipus de barrera o condició, les 
seves capacitats universals. 
 
 

LLOC DE REALITZACIÓ :  

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT (SALA DE PLENS) 

Pl. de la Vila s/n. Sant Cugat del Vallès 

INSCRIPCIONS i JUSTICANT 

D’ASSISTÈNCIA   

Enviar correu electrònic a 

 accessibitatuniversal@santcugat.cat 


