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Barcelona rep Pietro Rosenwirth, una persona amb  
discapacitat que està recorrent Europa en una moto 
adaptada 
 
 

» L’acció del motorista italià, que presideix l’associació Viaggiare per un 
Sogno,  vol conscienciar sobre la necessitat de fer accessibles les ciutats a les 
persones amb mobilitat reduïda 
 

Demà divendres està previst que arribi a Barcelona Pietro Rosenwirth, un motorista amb 
discapacitat que està recorrent tota Europa amb una moto adaptada, en una acció en favor de 
la sensibilització vers el col·lectiu i per a l’accessibilitat de les ciutats. EL motorista és el 
president de l’associació Viaggiare per un Sogno-oltre le barriere, i serà rebut a Barcelona per 
la regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, Irma Rognoni, que li donarà la 
benvinguda a la ciutat, i per la Guardia Urbana, que li informarà sobre on aparcar. 
 
És la tercera vegada que Rosenwirth, afectat per una discapacitat física motriu, recorre Europa 
amb aquesta iniciativa amb el primer scooter-trike homologat a tota Europa. Resident a Trieste, 
el motorista ja ha recorregut Gènova, el Principat de Mònaco i Marsella. Després d’aturar-se a 
Barcelona, el seu itinerari passarà per València, Madrid, Saragossa, Toulouse, Burdeus, 
Poitiers, París, Brusel·les, Ròterdam, Amsterdam, Hamburg, Praga, Salzburg, Camporosso in 
Valcanale i Trieste. 
 
El viatge de Rosenwirth preten mostrar la superació de les dificultats que encara avui pateixen 
les persones amb mobilitat reduïda a les ciutats, i vol llançar un missatge de difusió de la 
Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per l’ONU 
al 2006. Durant la seva estada de tres dies a Barcelona, el senyor Rosenwirth es trobarà amb 
diverses organitzacions i associacions de persones amb discapacitats.  
 
Barcelona, accessible per a tothom 
 
L’Ajuntament de Barcelona esta duent a terme una diversitat d’actuacions a través de molts 
departaments i serveis, ja que la seva línia de treball per aconseguir la igualtat d’oportunitats de 
les persones amb discapacitat es basa en considerar i donar atenció a les persones amb 
discapacitat des d’una visió transversal i integradora, tot reconeixent i donant valor a la 
diversitat i a la diferència i alhora fomentant l’autonomia personal i la vida independent. 
 
Aquesta visió tranversal permet que les persones amb discapacitat facin ús i gaudeixin dels 
mateixos serveis i instal·lacions que la ciutadania amb els ajustos necessaris perquè puguin fer-
ho de la manera més autònoma possible. Això significa que tots el àmbits i els agents 
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responsables han de prendre el compromís i la implicació per fer-ho possible, i només quan 
això no es possible cal articular actuacions complementaries als serveis regulars o ordinaris 
que fa servir la població en general.  

 
La Convenció  Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,  ratificada per 
l’Estat espanyol el 2008, va significar un canvi de paradigma en l’enfocament de les polítiques 
per a les persones amb discapacitat, superant la perspectiva assistencial per assumir la 
perspectiva dels drets humans.  
 
L’Ajuntament de Barcelona va encarregar una avaluació sobre l’acompliment de la ciutat, sent  
el primer ajuntament que s’autoavalua. L’informe, elaborat per la Fundació AEquitas, conclou 
que la ciutat “es troba en línia i compromesa amb els preceptes que proclama La Convenció”, 
que té com a propòsit fonamental que els poders públics  assegurin el gaudi ple i en condicions 
d’igualtat dels drets humans i llibertats fonamentals de totes les persones. 
 
A Barcelona ciutat hi ha 118.004 persones amb certificat de discapacitat, el que significa el 
7,3% de la ciutadania. Per tipologies, la discapacitat més nombrosa és la física, seguida de la 
malaltia mental, la visual, la intel·lectual i l’auditiva, per aquet ordre. (Font: Base de dades de 
persones amb certificat de discapacitat del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat 
de Catalunya, desembre 2011). 
 
 


