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INTRODUCCIÓ  
 
Vivim una situació excepcional provocada per la COVID-19, en la que encara 
no estem en condicions de saber ben bé la transcendència que tindrà a les 
nostres vides. 
 
En alguns debats han tractat les conseqüències socials i econòmiques de la 
pandèmia però en general hi ha la coincidència que la majoria en sortirem 
empobrits. El repte és com encarar aquesta situació ‘nova normalitat’ 
Alguns experts han remarcat la necessitat d’enfortir el sector públic per 
mitigar la desigualtat econòmica provocada per la crisi, la importància 
d’articular una bona política econòmica i el fet que aquesta pandèmia 
podria ser una oportunitat per canviar el model tecnològic, energètic i 
social. 
 
Malgrat les incerteses, durant el confinament vam realitzar un Pla de 
Contingències en tres línies bàsiques: 

1. Pla de contingències per afrontar la situació de confinament sense 
deixar de treballar – ‘teletreball’. Això va representar uns costos per 
l’adaptació dels equips informàtics. 

2. Assessorament jurídic per concretar els protocols d’atenció a 
persones en situació més vulnerables i repartiment de material. 

3. Acomiadament de dues persones: una sociòloga de l’ODF i un 
arquitecte de l’Oficina d’Accessibilitat Universal. 

Ens hem vist obligats a acomiadar dues persones. En el primer cas, hem 
reduït la producció del servei i en el segon, directament hem deixat de 
prestar aquest servei de manera temporal.  
En qualsevol cas, penso que ens haurem de repetir periòdicament la 
mateixa pregunta: Com afectarà la crisi del coronavirus a les nostres 
entitats els pròxims mesos? Quines decisions estan al nostre abast per 
minorar els efectes negatius d’aquesta crisi? La incertesa: l’element central 
 
En primer terme el que més ens preocupa és la salut de les persones de les 
nostres entitats primer i en segon terme les persones amb discapacitat 
física i orgànica. 
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És per això, que hem iniciat un estudi per saber l’impacte del 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”. 
 

 
 
REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 
 
COCEMFE Catalunya és un instrument al servei de les persones amb 
discapacitat física i orgànica i de les entitats a les que representa a 
Catalunya, a través de les seves federacions de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona. 
És també l’òrgan de representativitat  en el territori, que té com a finalitat 
l’exercici de la incidència política per millorar les condicions de vida de les 
persones amb discapacitat, la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
i, un compromís ètic i social que posa per davant de tot la dignitat inherent 
de la persona. Els principals òrgans de representació en els que participa 
COCEMFE Catalunya són: 
▪ Consejo estatal de COCEMFE. 
▪ Vicepresidència COCARMI (Comitè Català de Representants de les 

Persones amb Discapacitat). 
▪ CODISCAT (Consell Discapacitat de Catalunya), taula de participació 

del sector de la discapacitat. 
▪ Consell de Pacients del Departament de Catalunya. 
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▪ Interlocució, representació i participació en debats normatius a la 
Taula de Discapacitat del Parlament de Catalunya. 

▪ Representació i interlocució amb els representants de les diferents 
organitzacions polítiques de Catalunya. 

▪ En general, representació i interlocució davant el síndic de Greuges, 
Col·legis professionals, organismes de segon i tercer nivell i entitats 
del tercer sector. 

▪ Conveni amb PIMEC per afavorir la inserció laboral. 
 
 
PRIORITATS DE LA PROPOSTA DEL PLA D’ACCIÓ 2020 
 

1. Objectius de Desenvolupament Sostenible 
- Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030, 

incorporats a les activitats del dia a dia de les nostres federacions, 
associacions i entitats. 

- Partim de la campanya de COCEMFE estatal “Planeta 10”: 
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. 
Per tant, la nostra proposta és avançar en aquesta direcció i convertir 
amb ‘normalitat’ l’aplicació efectiva dels ODS a les nostres entitats. 

➔ El passat 18 de juny vam dur a terme la primera jornada virtual sobre 
els ODS: “Objectius de Desenvolupament Sostenible en les 
associacions, ajuntaments i a les empreses”.  
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2. Suport associatiu: una aposta per la innovació 
 

- Aquest any 2020, amb la incorporació des de finals de l’any passat, 
de la Zarina Kulaeva, antropòloga, a través de les subvencions del 
tram estatal de l’IRPF, hem guanyat un reforç important per 
coordinar el suport associatiu de COCEMFE Cat. 

- Les vies de finançament tradicionals minven a conseqüència de 
l’impacte del coronavirus. Com hem de preparar-nos per afrontar el 
futur? 

➢ Reduint costos, generant economies d’escala. 
➢ Modernitzant les nostres entitats amb la finalitat que siguin més   

eficients: Multi plataforma de serveis compartida. Inicialment, a 
través dels webs de COCEMFE Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

➢ Noves fonts de finançament a través de campanyes solidàries 
 

- Natsal dap scl, nou instrument al servei de les entitats per millorar el 
suport associatiu, l’eficiència en la gestió, la transparència i enfortir 
l’ecosistema de COCEMFE a Catalunya. 

-  
- DODISNAT plataforma per fer incidència sobre els drets de les dones 

amb discapacitat, guanyar visibilitat i avançar cap a la plena igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. Donant prioritat al treball en 
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xarxa i el treball col·laboratiu amb altres entitats. Coordinació amb 
les altres entitats ‘germanes’ de caràcter confederal: CEMUDIS 
(Confederación Española de Mujeres con Discapacidad) i la 
Fundación CERMI Mujeres. Amb aquesta finalitat anem avançant, de 
manera participativa, en la Plataforma de Dones amb Discapacitat de 
COCEMFE a Catalunya (DODISNAT), encapçalada per Montserrat 
Pallarès. 

- Observatori de la Discapacitat Física i Orgànica (ODF) 
o Constitució del Consell d’Experts sobre el dret a l’autonomia 

personal. 
o Estudi sobre l’impacte del COVID-19 en les persones amb 

discapacitat i malalties cròniques de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. 

o Impulsar i definir l’arquitectura de l’ecosistema de la 
discapacitat física i orgànica de Catalunya (Mapa d’Actius). 
 

- Formació: l’Escola de vida per a la salut i l’autonomia personal 
(EVISAP)’ 
Volem posar les bases per a la creació de l’EVISAP, un concepte 
d’escola que s’inspira en la CDPD i la xarxa d’escoles per a la salut 
d’Europa, anomenada Red SHE, organitzacions de suport i 
professionals de l'àmbit 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, i dissenyi una estratègia de Lifelong learning i 
envelliment actiu. 
 

- Pla estratègic COCEMFE Catalunya 2021-2023 
Com volem encarar els pròxims anys? A partir de com som. 
Proposem fer un treball previ, en el que cada entitat construeixi la 
seva pròpia DAFO: fortaleses, amenaces, febleses i oportunitats. Una 
reflexió estratègica amb les entitats de COCEMFE a Catalunya, però 
també oberts a la participació d’experts de la Universitat, 



 

                                       
                                                          

 

7 

 

l’Administració, l’empresa, la tecnologia i el tercer sector...cap el mes 
d’octubre-novembre. 
 

3. El dret a l’autonomia personal 
- De l’anàlisi de les conclusions del primer congrés dap 2019, estem 

treballant tres àmbits principals per a les persones amb discapacitat:  
El primer és el de l’educació per (l’empoderament) que ja l’hem 
comentat en l’apartat anterior. 
 

- Centre d’Innovació Tecnològica (CIDAP)  
El punt de partida és l’enquesta que vam fer sobre tecnologia i 
discapacitat que en síntesi, ens deia que dues de cada tres persones 
amb discapacitat confien que les tecnologies els ajudin a millorar les 
condicions de vida en el seu dia a dia. En el dap 2019 també es va 
afirmar que les tecnologies podien ser un instrument necessari per 
portar una vida més autònoma i independent. 
En aquest sentit, estem tractant amb l’IMSERSO, la renovació del 
conveni de col·laboració del dap 2019, en el que volem incloure 
aquest recurs. L’IMSERSO té el centre estatal de referència 
anomenat,  CEAPAT de tecnologies de suport aplicades a l’autonomia 
personal. En el cas de Catalunya, la Generalitat disposa del SIRIUS. 
Aquest centre ofereix informació i orientació sobre solucions 
personalitzades, productes de suport i recursos disponibles amb 
l'objectiu d'impulsar i millorar l'autonomia personal i l'accessibilitat a 
l'entorn, així com afavorir la integració social de les persones amb 

           discapacitat i de la gent gran. 
           A diferència del SIRIUS (Sra. Maria Gemma Pifarré i Matas, 
           responsable del Centre per a l'Autonomia Personal):  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones
_amb_discapacitat/accessibilitat_intern/accessibilitat_i_autonomia/
sirius/ 
el centre que proposem ha de ser de caràcter interactiu, 
multiplataforma de serveis, posant la persona en el centre, atenent 
les seves necessitats, en cada etapa del seu cicle vital. Aquesta 
iniciativa està pensada per fer propostes d’accessibilitat universal en 
l’àmbit laboral, de l’empresa, orientació i assessorament als 
ajuntaments així com a l’envelliment actiu. 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/accessibilitat_intern/accessibilitat_i_autonomia/sirius/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/accessibilitat_intern/accessibilitat_i_autonomia/sirius/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/accessibilitat_intern/accessibilitat_i_autonomia/sirius/
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- La mobilitat accessible i sostenible una prioritat 

 
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 a la inclusió i l’autonomia tal i com 
es va posar de manifest en el 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. 

 
➔ I Congrés internacional en format telemàtic sobre el dret a 

l’autonomia personal 
- Aliança amb Mayores UDP, la UOC, Instituto 17 y Centro de Estudios 

Avanzados (CEA). Pendents de renovar conveni amb l’IMSERSO,... 
- Oficina Tècnica Grup Congrés 
- Comitè Científic: encapçalat per Manuel Armayones 
- Data: 15/06/2021 Dia Mundial de la conscienciació sobre els abusos 

i maltractaments a les persones grans 
- 5 EIXOS: 
1. LA GARANTÍA DELS DRETS AL LLARG DEL CICLE DE LA VIDA 

 
2. LA CIUTAT COM A ESPAI DE VIDA I CONVIVÈNCIA 

 
3. TECNOLOGIA PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA. DE LES TIC A 

LES TEP 
 

4. LES DADES COL·LECTIVES COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
 

5. L’IMPACTE DE LA COVID-19 EN EL SISTEMA D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES 
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JUNTS HO ACONSEGUIREM. MOLTES GRÀCIES! 


