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Barcelona tria en un concurs públic la imatge per 

commemorar el Dia Internacional de les Persones 

amb Discapacitat 
 

» La proposta guanyadora, titulada ‘Sumem’, és obra d’un grup de professionals del 

disseny que han treballat en col·laboració amb la Fundació Ludàlia 

 

» Barcelona celebra enguany 40 anys de compromís amb les persones amb 

discapacitat, després de la creació l’any 1979 dels primers patronats pensats per 

atendre la diversitat funcional 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha lliurant aquest dilluns els premis corresponents al segon 

concurs públic d’idees per dissenyar la imatge del Dia Internacional de les Persones 

amb Discapacitat 2019, una jornada que se celebrarà el proper 3 de desembre amb el 

lema ‘Sumem capacitats, sumem diversitats’. La imatge seleccionada, escollida entre 

28 propostes diferents, serà la imatge oficial que s’utilitzarà en tots els actes al voltant 

d’aquesta jornada. La proposta guanyadora, titulada ‘Sumem’, és obra de Jordi 

Santamaria, Alberto Chinchilla, Belén Sanz i Alberto Anda, que van desenvolupar la 

seva proposta en contacte amb la Fundació Ludàlia. 

 

 

El programa d’activitats en motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones 

amb Discapacitat s’organitza cada any amb l’objectiu de sensibilitzar l’opinió pública 

sobre la necessitat de continuar treballant per una societat per a tothom, així com dels 

beneficis i la riquesa d’una ciutadania amb capacitats diverses. L’Institut Municipal de 
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Persones amb Discapacitat (IMPD) prepara conjuntament amb les entitats de persones 

amb diversitat funcional i trastorn de salut mental i els deu districtes de la ciutat aquest 

programa d’esdeveniments obert a tota la ciutadania, que també són descentralitzats. 

El concurs per triar la imatge de la jornada representa el tret de sortida d’aquest conjunt 

d’activitats. L’acte de lliurament dels premis s’ha celebrat aquest dilluns amb presència 

de la presidenta de l’IMPD i regidora de l’Ajuntament, Marga Marí-Klose. 

El segon premi de la convocatòria d’enguany ha sigut per ‘Inevitable’, obra de l’estudi 

creatiu i de disseny de la Fundació Topromi i el Far Cooperatiu. L’accèssit s’ha atorgat 

al cartell ‘Signa més’, de Josep Escalé. 

 

                  

 

El concurs d’enguany coincideix amb el 40è aniversari de la creació dels dos primers 

patronats municipals que són l’origen de l’actual IMPD, la qual cosa certifica que 

Barcelona porta quatre dècades treballant per l’accessibilitat, la inclusió i la diversitat. 

Des de llavors s’han desenvolupat multitud de projectes en favor de les persones amb 

diversitat funcional, que han tingut en els Jocs Paralímpics del 1992 o el Fòrum de les 

Cultures del 2004 dos dels moments històrics més importants. 

En els últims anys la transversalitat, la cooperació amb les entitats i la innovació social 

han marcat la manera de treballar, com demostren projectes singulars com són L’hort al 

terrat, el Banc del Moviment o la creació de la Xarxa per a la Inclusió Laboral o la Xarxa 

d’Accessibilitat i Vida Independent. La recent aprovació l’any 2017 de la mesura de 

govern per l’elaboració del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 

defineix l’itinerari per fer de Barcelona una ciutat 100% accessible i inclusiva durant els 

propers anys. 


