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RESUM APORTACIÓ DE COCEMFE BARCELONA A LA 3a SESSIÓ DE LA
TAULA DE MODEL URBÀ DEL PACTE PER BARCELONA.
Data: 22 de juny de 2020

Aquest document tracta de sintetitzar les aportacions que COCEMFE BCN està
planificant desenvolupar alineades amb els eixos consensuats en el marc de Pacte
per Barcelona, des de l’òptica de l’entitat que defensa el drets de la Convenció de les
persones amb discapacitat (CDPD) i representa les entitats de la discapacitat física i
orgànica

(Forma part de Cocemfe estatal, amb 1.600 entitats federades, que

representa 2.500.000 persones de les que 1.326.000 participen en projectes actius).
En clau estatal es va dissenyar la campanya anomenada PLANETA 10. Té
com a objectiu promoure la transversalitat de les necessitats de les persones amb
discapacitat en el compliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
de l'agenda de les Nacions Unides 2030, destacant el paper del moviment associatiu
en la construcció d'una societat inclusiva. D’aquesta manera, l’AGENDA 2030 a la
llum de la CDPD provoca un “efecte mirall” que fa néixer els drets del planeta.
La CDPD i el marc normatiu internacional de l’ONU i del Consell d’Europa és
prou conegut per a la defensa dels drets humans. Tot i això, el seu grau de compliment
i adaptació normativa interna són una assignatura pendent, per donar pas al nou
model social de la discapacitat que supera el model mèdic o assistencial.
Per tal de donar compliment als eixos fixats a les dues sessions anteriors de la
Taula de Model Urbà, els tres paral·lels (emergència climàtica, dret a la ciutat i salut,
i mobilitat sostenible) i els dos transversals (visió metropolitana i model quàdruple
hèlix), es comparteixen les següents propostes:
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1. Consell d’Experts
Fruit del I Congrés sobre el dret a l’autonomia personal celebrat a Barcelona el
mes d’octubre 2019, per tal desenvolupar els 4 eixos (drets, ciutats, tecnologia i big
data), dirigit pel Dr. Manuel Armayones, investigador del eHealt Center de la UOC, es
configura un equip permanent d’investigadors que, des d’una mirada transversal,
desenvolupen les propostes per a la materialització de les línies estratègiques a través
de tres eines orgàniques.
2. Centre d’Innovació Tecnològica (CIDAP)
En base a les conclusions del Congrés i a la falta d’un espai de referència en
matèria de tecnologies de suport aplicades a l’autonomia personal a la ciutat de
Barcelona, s’està elaborant el full de ruta i el mapa d’agents i valor d’aquest futur
centre, prestant especial atenció a les conseqüències de la pandèmia de la COVID19, i les repercussions que ha tingut sobre els col·lectius en situació de major
vulnerabilitat per cronicitat i envelliment. S’està realitzant en col·laboració als
principals agents de l’atenció social i amb l’entorn emprenedor de la ciutat. L’objectiu
final és la creació d’un centre de generació i difusió de coneixement i solucions de
forma oberta, per les persones i pels professionals.
En aquest sentit és pertinent indicar que des de finals del passat mes de maig, estem
treballant en un estudi sobre: L’impacte de la Covid-19 en les persones amb
discapacitat i amb patologies cròniques a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
detecció de necessitats i elaboració de propostes per fer front a la “nova normalitat”.
3. Escola de vida per a la salut i l’autonomia personal
Aquest concepte d’escola, s’inspira en la xarxa d’escoles per a la salut a
Europa, anomenada Red SHE

[1]

, organitzacions de suport i professionals de l'àmbit
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de l'Educació sanitària, en el desenvolupament i manteniment de la promoció de la
salut a l'escola a tots els països, facilitant una plataforma Europea comuna per a la
promoció de la salut. Partint d’aquesta iniciativa, entenem que cal ampliar la mirada i
l’autonomia personal ha de ser l’eix vertebrador d’una escola adaptada a totes les
etapes de la vida, que aprofiti les tecnologies, per no deixar ningú enrere tal i com
planteja el principi Leave no one behind [2], i dissenyi una estratègia de Lifelong
learning i envelliment actiu.

4. Barcelona Open Lab for Accessible & Sustainable Mobility
Hem dut a terme dues sessions de treball els dies 7 i 14 de maig per establir
les bases de ‘l’Open Lab Barcelona’ que fa possible l’articulació de les 4 hèlix (Sectors
públic, privat, comunitari i acadèmic) per tal de generar coneixement i fer experiments
de camp i monitoritzar els resultats d’aquests en l’àmbit de la mobilitat i sostenibilitat,
eixos troncals per la inclusió i l’autonomia tal i com es va posar de manifest al Congrés
DAP 2019.
És fonamental generar noves aliances i espais de trobada de governança compartida
i que posin el seu focus d’atenció en les persones.
El laboratori centrarà tota la seva línia d’acció en l’escalabilitat de les solucions i
projectes i en el compliment dels ODS.

[1]
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/188173/Red+SHE+Objetivos,%20Principios,%2
0Historia/b271813e-2ed9-4ecc-b067-137da3378557
[2]

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/leaving-no-one-behind
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5. El dret a la longevitat
Hem iniciat les primeres passes per organitzar el II Congrés sobre el dret a
l’autonomia personal de caràcter internacional i en format virtual: envelliment,
cronicitat i discapacitat, en el que volem posar l’èmfasi en la longevitat com a motor
de transformació social. La previsió amb la que treballem és dur a terme aquesta
iniciativa el 15 de juny de 2021 en el marc del Dia Mundial de la lluita contra els abusos
i maltractaments a les persones grans.
6. “Objectius de Desenvolupament Sostenible
Realització de la jornada sobre el paper de les institucions, associacions i
empreses, entorn els ODS.
COCEMFE Barcelona i l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB han
celebrat aquest dijous 18 de juny la jornada “Objectius de Desenvolupament
Sostenible en les associacions, ajuntaments i a les empreses”. Més d’una
seixantena de persones han pogut participar i assistir telemàticament a les diferents
ponències sobre què són i com implementar els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’Organització de Nacions Unides.
La jornada s’ha desenvolupat en tres taules temàtiques. Primer de tot, s’ha reflexionat
sobre “El paper de les institucions”, amb ponències de Pere Navarro, Delegat
Especial de l’Estat en el Consorci Zona Franca Barcelona; Baltasar Pozuelo,
president d’AEPedrosa i Director General de l’Associació empresarial Àrea8; Guillem
Espriu, Coordinador de Programes de Polítiques Socials de l’AMB; i Núria Parlon,
alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i diputada delegada per les Polítiques de
Participació, l’Agenda 2030 i els ODS.
S’adjunta un mapa conceptual. Annex 1.
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https://www.autonomiapersonal.org/

Foto de família del I Congrés sobre el dret a l’autonomia personal: discapacitat física i orgànica, envelliment i cronicitat

Junts ho farem possible!!!
Xarxa d’Entitats de COCEMFE Barcelona i Catalunya:
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Entitats singulars de COCEMFE Catalunya:

Federacions de COCEMFE Catalunya:
Federació de COCEMFE Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

Xarxa d’organismes, empreses i administracions col·laboradors dels projectes de
COCEMFE esmentats:
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