
 
 
 
 

 

Com treballar i comunicar l’accessibilitat? 
Jornada d’accessibilitat comunicativa, estratègies i disseny universal 

 

Dijous 1 de desembre | De 9h a 14h     Al Gran Teatre del Liceu 

L’accessibilitat és un dret que implica fer possible la igualtat d’oportunitats entre totes les 

persones de la societat. Per fer realitat aquest dret, cal que els nostres equipaments 

estiguin preparats per incorporar determinades necessitats especials al disseny de 

l’activitat o exposició, programes de mà, comunicacions,  sistemes de venda,  web....  

L’accessibilitat, però, va més enllà d’adaptacions i canvis per a les persones amb necessitats 

especials. Esdevé una oportunitat per oferir un millor servei també al gran públic, cada dia 

més divers i exigent. Però per on es comença? Com millorar? 

La societat evoluciona cap a l’envelliment i cap al respecte de la diversitat. Ens volem 

preparar o volem que ens sorprenguin les lleis que ja s’estan elaborant?  

La jornada d’accessibilitat serà un espai de coneixement, de reflexió i d’aproximació a casos 

pràctics. 

S’adreça a: 

El concepte d’accessibilitat és estratègic i transversal, la jornada s’adreça a professionals 

d’equipaments culturals dels següents àmbits:  

 Responsables de Comunicació i Màrqueting 

 Responsables d’Exposicions i Museografia 

 Responsables de Programes de Públics 

 Directors/res 

Pels continguts a reflexionar, recomanem l’assistència de vàries persones de diferents 

departaments del mateix equipament cultural. 

Objectius 

 Aplicar els principis de Disseny Universal als diferents productes de comunicació. 
 Conèixer i aprofundir en estratègies de comunicació per comunicar l’accessibilitat. 
 Entendre tots els àmbits de l’accessibilitat i la necessitat d’impregnar tota 

l’organització d’aquest coneixement. 
 Participar i posar en comú els coneixements i experiències dels assistents i aprofitar 

l’experiència d’experts per a fer consultes. 
 Disposar d’eines, metodologia, recursos, contactes i referències, per començar a millorar 

l’accessibilitat del nostre equipament. 



 
 
 
 

 
 

Inscripcions 

Entrada Gratuïta (aforament limitat),  prèvia inscripció a través del següent formulari (fes click aquí 

per accedir) 

 

Programa Jornada 1/12 al GTL  Com treballar l’accessibilitat i la comunicació? 

 

9.00h  Acreditacions. 

9.10h  Inauguració i benvinguda. 

9.15h  Les claus del disseny universal: 

Connecta amb el 100% del teu públic real i potencial 

 

Ens endinsarem en la comunicació i el desenvolupament de nous públics en 

la societat de la diversitat. Ens aproximarem al Design For All Thinking, la 

metodologia que respon a les necessitats de comunicació en el model Social 

de la Diversitat i desenvolupament de nous públic ens espais culturals, 

turístics i de patrimoni.   

La Basílica de la Sagrada família, el Vilamuseu o el Mercat de les Flors, són 

alguns exemples que treballarem a la sessió. 

Àlex Dobaño, director creatiu i fundador d’Avanti Studio.   

 

11.15h Pausa 

11.45h  Com comuniquem l’accessibilitat? 

 Repensarem la comunicació de l’esdeveniment cultural des de l’accessibilitat: 

l’abans, el durant i el després.  

Determinarem la tipologia i necessitats de grups que hem de tenir en compte 

en el disseny i comunicació de les nostres activitats, així com quins agents ens 

poden ajudar.  

Estudiarem casos internacionals de bones pràctiques d’accions i 

comunicacions d’equipaments culturals. 

 

Mònica Surís, experta en accessibilitat comunicativa i fundadora de 

ComAccess 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Rf54ZEvD8hwQmzMlC8BwA2Nv7ZqwD4kwAGMK5atdusZ1AQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Rf54ZEvD8hwQmzMlC8BwA2Nv7ZqwD4kwAGMK5atdusZ1AQ/viewform


 
 
 
 

 

12.45h Taula rodona d’experiències.   

Com des de la direcció d’un museu s’impregna d’accessibilitat totes les 

accions i departaments? 

 Antonio Espinosa, director del Vilamuseu de Vilajoiosa i coautor del Manual 

de accessibilidad e inclusión publicat per Ediciones TREA  

Conèixer la figura del responsable d’accessibilitat en un equipament cultural: 

interlocutor amb el públic de necessitats especials i aliat per fer avançar l’ 

organització.   

Irene Calvis, servei de Relacions Públiques i Responsable del Projecte Social 

del Gran Teatre del Liceu 

Modera: Maria José Anía, periodista i autora del Manual de Criteris per 

eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l’accés als continguts 

recentment publicat per l’Ajuntament de Barcelona. 

Fila 0 Ariadna Miquel, tècnica d’accessibilitat del Dept. Educatiu del MACBA, 

així com representants de les entitats de persones amb discapacitat visual, 

auditiva i intel·lectual.  

13.30h Espai de reflexió conjunta. Preguntes, aportacions i debat amb els 

assistents a la Jornada  i els ponents.  

14h Finalització 

 

Aquestes jornades han estat organitzades per: 

Apropa Cultura 

 

c/ Lepant 150 

08013 Barcelona 

www.apropacultura.cat 

apropa@apropacultura.cat 

 

Ajuntament de Barcelona 

Àrea de Drets Socials 

 

Servei de Promoció i Suport 

València, 344, 1ª planta 

08009 Barcelona 

Tel. 93 413 28 08 

www.bcn.cat/imd 

sap@bcn.cat
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