
Jornada  
“El dret a l’autonomia 
personal en temps

 de coronavirus”
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat, el 3 de desembre. 

L’objectiu és crear un espai de conferències i reflexió sobre l’impacte de la Covid-19 
i el paper de la tecnologia al servei dels drets en les persones amb discapacitat 
amb la intervenció de persones expertes procedents del món associatiu, 
universitari i de l’administració. A més, es presentarà la Càtedra per a l’Autonomia 
Personal i Salut Digital de la Universitat Oberta de Catalunya amb la col·laboració 
de COCEMFE. 

La jornada l’ha organitzat l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMPD) amb la col·laboració de la Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) i la Universitat Oberta  
de Catalunya (UOC).



10.30 hores - Presentació de la jornada 
A càrrec de Sra. Míriam Aguilera, performancer diversa i conductora de l’acte.

10.32 hores - Paraules de benvinguda
• Sr. Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones  

amb Discapacitat i president de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  
de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Sra. Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona.

10.42 hores - Presentació i projecció del vídeo 
 La Paula té dret a una vida independent

10.45 hores - 1a taula: L’impacte de la Covid-19 en les persones  
 amb discapacitat
Moderadora i presentadora de la taula: Sra. Assumpta Soler, cap del Departament de Coordinació 
i Estratègia de l’IMPD. 

• Presentació de l’estudi de l’Observatori de la Discapacitat Física (ODF) sobre l’impacte 
del coronavirus en les persones amb discapacitat i patologies cròniques. 
A càrrec del Sr. Daniel López, sociòleg i tècnic de l’ODF.

• L’atenció de les persones amb discapacitat a Barcelona durant la pandèmia. 
A càrrec del Sr. Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones 
amb Discapacitat i president de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  
de l’Ajuntament de Barcelona.

• Presentació de la diagnosi de les necessitats de les persones amb discapacitat física 
i orgànica als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
A càrrec del Sr. Guillem Espriu, coordinador de Programes de Polítiques Socials de l’Àrea  
de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Espai de participació de les persones assistents a través del xat. 

11.25 hores - Presentació i projecció del vídeo  
 La Ruth té dret a una vida independent



11.30 hores - 2a taula: La tecnologia al servei de l’autonomia   
 personal i el benestar de les persones
Moderadora i presentadora de la taula: Sra. Rosa Alemany, cap del Departament de Promoció 
i Suport de l’IMPD. 

• La salut digital com a eina per millorar i transformar el sistema sanitari posant la persona 
al centre. 
A càrrec del Dr. Albert Barberà, director de l’eHealth Center de la UOC.

• La tecnologia al servei de l’autonomia personal i el benestar de les persones. 
A càrrec del Sr. Lluís Torrens, director d’Innovació Social de l’Ajuntament de Barcelona.  

• Tecnologia solidària. 
A càrrec de la Sra. Liliane Gallamini, coordinadora del Banc del Moviment, xarxa solidària 
de productes de suport.

Espai de participació de les persones assistents a través del xat. 

12.10 hores - Presentació i projecció del vídeo  
 El Roger té dret a una vida independent

12.15 hores - 3a taula: Presentació de la Càtedra UOC-COCEMFE 
 per a l’Autonomia Personal i Salut Digital,  
 en el marc del “Pacte per Barcelona. Un nou impuls  
 per a la ciutat”
Moderador i presentador de la taula: Sr. David Camps, director de comunicació de la Fundació 
Integralia, responsable d’Innovació Social de DKV i membre del Consell Assessor de la Càtedra.

• El respecte a la dignitat de les persones i a l’autonomia individual per prendre decisions. 
A càrrec de la Sra. Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas. 

• Les càtedres de la UOC com a eina per potenciar la recerca amb impacte social, millorar 
la transferència del coneixement i el servei de la societat.  
A càrrec de la Dra. Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC.

• La recerca en salut digital al servei de la societat. 
A càrrec del Dr. Manuel Armayones, investigador de l’eHealth Center de la UOC i director 
de la Càtedra d’Autonomia Personal i Salut Digital. 

Espai de participació de les persones assistents a través del xat. 



13.00 hores - Cloenda de la Jornada
• Sr. Antonio Guillen, president de COCARMI.

• Sra. Montserrat Ballarín, regidora i vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social 
i Econòmic de l’AMB. 

• Sra. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi i diputada provincial de Benestar Social. 

• Sr. Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones 
amb Discapacitat i president de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona.






