Coordinadora d’entitats, centres, ciutadans i ciutadanes del Garraf per una Societat
Inclusiva

““Totes les persones SUMEM per fer del món un espai més igualitari i divers”

XIX FESTA PER UNA SOCIETAT INCLUSIVA 2022

ESPAI DE DEBAT
LA NOVA LEGISLACIÓ CIVIL EN MATÈRIA DE CAPACITAT
JURÍDICA. BALANÇ DESPRÉS D’UN ANY D’APLICACIÓ
El 3 de setembre de 2021 van entrar en vigor els canvis de la legislació civil en matèria
de capacitat jurídica de les persones amb discapacitat. Aquests canvis es van fer a
instàncies del Comitè Internacional que fa el seguiment de la implementació de la
“Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat” en els estats que la van
signar. Un any desprès volem saber què ha canviat en la pràctica i quins són els
reptes presents.
I necessitem tenir resposta a moltes preguntes que ens fem.
Justament els dies 14 i 15 de setembre tindrà lloc a la Universitat de Barcelona el I
Congrés Internacional sobre l'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb
discapacitat i els suports la prestació dels quals assumeix l'administració com a dret
públic subjectiu. Per això hem demanat a una de les persones organitzadores i a un
dels ponents que ens informin quina és la realitat avui i que ens contestin els nostre
dubtes.

DIA, HORA, LLOC
Dimarts 27 de setembre
De les 18 a les 20 hores
(En format virtual)
https://us02web.zoom.us/j/87657407684?pwd=cUFXemdnUTNsTDZjYWZjcWVHN2tUdz09
Codi accés: 059861
ID reunió: 876 5740 7684

OBJECTIUS
1. Conèixer quina és la realitat avui en l’aplicació dels canvis legislatius en matèria
de capacitat jurídica desprès d’un any de vigència.
2. Aclarir molts dels dubtes que tenim les persones amb discapacitat, les famílies i
les persones professionals sobre els canvis incorporats, sobre els procediments
que hem de seguir i quan convé posar-los en marxa, quina funció tenen les noves
figures de suport, com instar de manera voluntària la revisió dels expedients
d’incapacitació, i moltes preguntes més.
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ESPAI DE DEBAT ADREÇAT A
 Persones amb discapacitat.
 Familiars i amistats de persones amb discapacitat.
 Professionals del dret i de l’àmbit de la justícia i de la judicatura.
 Centres i serveis educatius: docents (educació ordinària, educació especial i
USEE), altre personal educatiu dels centres, equips directius, EAP, Centres de
Recursos, etc.
 Formació post-obligatòria.
 Serveis d’inserció laboral.
 Serveis Socials: professionals i responsables dels serveis.
 Entitats, Plataformes i Moviments Ciutadans.
 Representants polítics.
 I tothom que estigui interessat en participar-hi.

DINÀMICA
18 a 19 hores

•

Presenta i modera l’espai de debat:
Margarida Saiz Lloret, membre del grup motor de la XIX Festa
per una Societat Inclusiva, i portaveu del Moviment Vida
Independent Garraf.

•

Ponents:
Anna Grañana Sancho
Advocada.
Investigadora en Drets i Discapacitat.
Doctoranda en Dret. Està realitzant la seva investigació sobre
“Els serveis de suport a l’exercici de la capacitat jurídica“.
Voluntària de Fundació Support-Girona.
Josep M. Solé Chavero
Advocat i Director de la Fundació Support-Girona.

19 a 20 hores

Debat obert per part de totes les persones assistents
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