
 
 

Jornada de presentació de l’espai web IO- Disgital: una comunitat virtual per la 
promoció d’igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat  
 
 
1. Data i lloc 
 
Dia 6 de Novembre 2008 
 
Auditori de la ONCE : Gran Via 400 Barcelona  
 
2. Esquema general de la jornada 
 
9.30 Taula inaugural  

o Representació de la Fundació Pere Tarrés: (per determinar) 

o Representació de l’ONCE: Sra. Teresa Palahí (per confirmar) 

o Sr. Ricard Gomà: Tinent alcalde i responsable d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament 

de Barcelona (per confirmar) 

o Sra. Carolina Homar: Directora General ICASS (per confirmar) 

o Sra. Montserrat Ballarín: Diputada de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona (per 

confirmar) 

 

10.00 10.30- Conferència Plenària: Els nous enfocaments d’atenció a la discapacitat i el marc 

general d’igualtat d’oportunitats. Ponent: Sr. Victor Bayarri (confirmat) 

 

10.30-11.00-  Pausa Cafè 

 

11.00-12.15 - Taula Rodona: Les noves tecnologies, la discapacitat i la promoció de la igualtat 

d’oportunitats.  

o Sr. Fernando Alonso: Expert en accessibilitat. Director del I Plan Nacional de 

Accessibilitat i de l’equip ACCEPLAN (per confirmar). 



o Sr. Jesús María Ruiz de Arriaga en representació de ATADES-HUESCA . 

Referent en la aplicació de les noves tecnologies (confirmat) 

o Sr. Jordi Escoín: Expert i referent en “Assistive Technolgy” i comunicació 

augmentativa. Director del Centre d’Educació Especial Pont del Dragó. 

(confirmat) 

o Sr. Loïc Martínez Normand: Doctor en informàtica i expert en accessibilitat i 

metodologies de desenvolupament de software. (per confirmar)  

 

12.45-13.30: Presentació del projecte IO Disgital: una comunidad virtual para la promoción de la 

igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a càrrec de la directora del projecte 

Elisa Sala i amb la col�laboració d’altres participants en el seu desenvolupament.  

 

13.30-14.00 Cloenda amb conclusions:  

o Sr. D. David Cierco: Director General per al Desenvolupament de la Societat 

de la Informació. Plan Avanza (per confirmar) 

o Sr. Josué Sallent i Ribes: Secretari General de la Societat de la Informació de 

la Generalitat de Catalunya (per confirmar) 

o Representant del Real Patronato sobre Discapacidad (per confirmar) 

o Representant del CEAPAT (per confirmar) 

o Representant de la Fundació Pere Tarrés (per determinar) 

 

 

 

 


