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1. PLA ESTRATÈGIC DE LA FUNDACIÓ
Durant el transcurs de l’any 2010 les accions que hem dut a terme s’han desenvolupat tenint
en compte el marc conceptual de la Fundació següent:
 Missió i Visió (ratificades pel Patronat de la Fundació)


Missió: "Treballem perquè totes les persones puguin gaudir d’uns entorns,
productes i serveis que respectin la diversitat humana per mitjà del ‘Design for
All’."



Visió: "La Fundació es convertirà en un referent mundial en el camp del Disseny
per a Tothom, per mitjà de:
− Coneixement: Tenint un equip professional preparat al més alt nivell i
compartint en xarxa els treballs d’investigació que realitzi per tal de
demostrar els beneficis que aporta el Disseny per a Tothom i millorar la
manera d’aplicar-lo.
− Participació i Difusió: Arribant a tothom en més idiomes, tot situant-nos al
centre de les xarxes socials que es relacionen amb el Disseny per a Tothom.
− Compromís: Aconseguint que empreses i administracions interioritzin el
Disseny per a Tothom i l’apliquin en benefici dels ciutadans i ciutadanes.

 Valors: Com resultat del debat realitzat amb tot l’equip de la Fundació, es van
establir com prioritaris els valors següents:


Lideratge: La Fundació pretén servir de guia en el desenvolupament i l’aplicació
del Disseny per a Tothom al món.
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Innovació: La Fundació aposta pel increment de coneixement i la innovació en el
camp del Disseny per a Tothom com a instruments per arribar cada dia a més
persones.



Cooperació: El coneixement generat i/o centralitzat per la Fundació no ha de
quedar-se captiu, sinó ser difós i aprofitat al màxim per les institucions que li
puguin treure el màxim benefici, multiplicant els seus efectes beneficiosos en la
societat.



Independència: La Fundació actuarà sempre guiada pels seus principis i en
benefici de tota la societat, mantenint-se al marge de la política, les modes i
altres influències que puguin pertorbar las seves finalitats.



Respecte: En tots els seus projectes, el respecte per tots els essers humans i per
els seus drets serà un eix comú i fonamental. La Fundació no tindria raó d’ésser
sense aquest valor.



Altres valors que també són rellevants i que la Fundació aplica en els seus
projectes i actituds en la feina són la receptivitat, la solidaritat, la justícia, la
coherència, la utilitat, l’ambició, el dinamisme, la transparència i la qualitat
en la gestió.
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2. ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ
PATRONAT

La composició dels membres del Patronat a 31 de desembre del 2010 és la següent:
Sr. Francesc Aragall, Fundador i President de la Fundació
Sra. Imma Bonet, Patrona Executiva i Secretaria del Patronat
Vocals:
Sr. José Amor, Director de Microarquitectura, SL.
Sr. Josep Mª Milà, Vicepresident de Santa & Cole, SA,
Sr. Pau Herrera, President de la Comissió Executiva de la Fundació Barcelona Centre de
Disseny.
Sr. Joan Gimenez, Director General de Moventis-Grup Sarbus i Transports Ciutat Comtal
Sr. Victor Bayarri, President de la Fundació Koine-aequalitas
Patrons Honorífics:
Sr. Sergi Pastor, Director general de Tecnitoys.
Sr. Ferran Alberch, Ex-president de la Comissió Executiva de la Fundació Barcelona Centre
de Disseny.
La reunió anual d’aquest òrgan de govern es va celebrar el 25 de Maig amb el següent ordre
del dia
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 9 de setembre de
2009.
2. Presentació dels Comptes Anuals (Balanç de Situació, Compte de Resultats i Memòria)
de l'exercici 2009.
3. Breu descripció de les activitats de la Fundació durant l’any 2009 i part de 2010.
4. Presentació de les línies estratègiques, propostes de projectes i pressupostos per
2010 i 2011. Aprovació si s'escau.
5. Precs i preguntes.
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CONSELL ASESSOR
El Consell Assessor de la Fundació és l’òrgan consultiu i no deliberant a qui correspon
assessorar al patronat en quant a la consecució de les finalitats fundacionals, els objectius i
plans d’acció. Durant aquest any no va haver-hi necessitat de convocar una reunió ja que
per temes puntuals s’han anat comunicant via Internet.
El Consell Assessor actualment esta format per les següents persones:
Sr. Nestor Sangroniz, Gerent d’ADIR, SL.
Sr. Sebastià Duatis, Gerent i dissenyador de Duatis Disseny.
Sr. José Amor, Director de Microarquitectura, SL.
Sr. Josep Mª Milà, Vice-President de Santa & Cole, SA.
Sr. Joan A. Giménez, Director General de Moventis-Grup Sarbus i Transports Ciutat Comtal.
Sr. Antonio Masa, President de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) i
de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (COEBA).
Sr. Juan Manuel Arribas, Secretari General de la Confederación Regional Empresarial
Extremeña (CREEX) i de COEBA.
Sra. Rosa Ortiz, Directora del Parc D’atraccions Tibidabo, SA.
Sr. Pau Herrera, President de la Comissió Executiva de la Fundació Barcelona Centre de
Disseny.
Sr. Joan Torres, president de Ferrocarrils de La Generalitat de Catalunya (FGC)
Sr. Francesc Aragall, President de la Design For All Foundation.
Sra. Imma Bonet, Patrona Executiva de la Design For All Foundation.
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3. FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ
 Del 6 al 8 d’Abril, Seminari de Disseny Urbà dins del Màster en Intervenció i
Gestió: Persona i Societat, 20ª edició, Universitat de Barcelona.
Creat l'any 1988, el programa del present màster ha posat l’èmfasi, des dels seus
inicis, en la importància decisiva del comportament humà i social com a factor
fonamental per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el medi natural com en
l'urbà, en la gestió pública o en l'empresa privada.
El màster està dirigit a professionals de les ciències socials, ambientals, de la salut i
de l’educació; de la planificació urbana i territorial, així com teòrics superiors de la
indústria i de l’administració.
Francesc Aragall va presentar els principis del Disseny per a Tothom, la seva aplicació
pràctica en els entorns urbans i la seva influència en la societat actual que envelleix
i canvia a una gran velocitat.
 12 d’Abril, Conferència sobre “Design for All Concept” -Projecte LOCUS a Ibiza.
El projecte “Let Us Open Cities for US”
(LOCUS),

s’emmarca

dins

l’àmbit

de

l’arquitectura per tal d’aconseguir viure i
construir ciutats accessibles, que s’adaptin a
la diversitat humana i les característiques
tan canviants i variades de la societat
actual.
Un cop més , el president de la Fundació, Francesc Aragall, va participar donant una
xerrada sobre el concepte del Disseny per a Tothom, i com s’apliquen els seus
principis en els diversos camps de l’arquitectura, urbanisme i disseny de la ciutat.
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 7 de Juny, Istituto Europeo di Design de Barcelona
Donat que l’IED és membre de la nostre Fundació varem colaborar en impartir una
classe magistral al IED per tal que els futurs professionals tinguin en compte en el
procés de disseny i avaluació dels productes i serveis les necessitats, desitjos i
expectatives de tots els usuaris i clients i que per portar-ho a terme es necessari la
implementació del Design for All.
 19 de juny, Postgrau sobre Accessibilitat i Disseny per a Tothom a la Salle,
Madrid
Com a títol propi de la Universitat Autònoma de Madrid, es va impartir durant el curs
acadèmic 2009-10 la quarta edició d’aquest postgrau que ofereix la Salle de Madrid.
Francesc Aragall va participar un any més amb el tema: “Diseño para Todos:
conceptualización, bases y principios”.
 7 de octubre, Inauguració del Curs-2010-2011 a l’Istituto Europeo di Design de
Barcelona
El IED de Barcelona organitza casa any un Màster en Disseny Sostenible de Producte,
que està cotitulat amb IL3-UB, per tal de proporcionar a l'alumne les capacitats
necessàries per a idear i desenvolupar productes que sobresurtin en el mercat pel seu
caràcter innovador i de qualitat. A més també forma a l'alumne en la gestió completa
de producció de venda, guiat per professionals del mercat laboral que imparteixen
algunes de les classes.
En aquesta edició en Francesc Aragall va participar en l’obertura del curs presentant
el Disseny per a Tothom i la seva implementació per tal que els dissenyadors vagin
més enllà dels criteris formals per donar les solucions correctes respectant la
diversitat humana d'acord amb criteris complexes i tenint en compte les implicacions
socials de la seva feina. Amb la seva presentació “Just do It”, Francesc Aragall va
explica a la nova generació de professionals del disseny com la implementació del
Disseny Universal no és una feina feixuga, sinó creativa, innovadora i essencial en la
societat actual.
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 12 de novembre, Màster sobre Accessibilitat i Entorn físic, Universitat
d’Arquitectura de Granada
El Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat de Granada va
organitzar la primera edició del postgrau “Experto en Accesibilidad y Entorno físico”
a Granada, organitzat conjuntament per l’Escola de Postgrau i la Fundació General
Empresa, amb el patrocini de la Conselleria de Benestar i Igualtat Social.
Francesc Aragall va oferir una xerrada titulada “El Disseny per a Tothom en el context
Europeu” centrada en l’accessibilitat en l’entorn físic i els entorns urbans.
 1 de desembre, Màster en Design Management, ESADE, Barcelona.
Law and Business School ESADE a Barcelona organitza cada any un màster de Design
Managament per els seu grup de MBA-FT . Amb aquest curs es pretén donar una
formació més profunda i complerta en la nova figura del Design Managament.
Aquesta és una figura clau en el si de les empreses però també d’organitzacions i
administracions per tal de planificar, organitzar, desenvolupar i controlar els
recursos del disseny i dels departaments de planificació urbana i urbanisme.
Aquest any va ser convidat Francesc Aragall a participar com a ponent per la seva
experiència en Design for All i va exposar un cas d’estudi relacionat amb el sector del
Turisme: els Hotels Melià i com s’han anat adaptant per una banda a la diversitat
humana i les seves característiques i per l’altre als canvis que s’estan produint en el
sector turístic seguint els principis del Disseny per a Tothom.
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VISITES D’ESTUDI
La Design for All Foundation ha vingut organitzant visites d’estudi per a estudiants i
professionals, així com administracions, que desitgen conèixer i aplicar els mètodes,
plans i models d’accessibilitat de la ciutat de Barcelona.
Per aquest motiu durant aquest any s’ha establert les següents accions:
7 de setembre - Visita del Council for Nordland (Noruega)
Durant 2 dies, la Fundació va organitzar a un grup de 10 professionals de
l’Ajuntament de Nordland, un seguit d’accions: reunió amb l’Institut Municipal de
Persones amb Disminució de Barcelona, una visita guiada per la ciutat de Barcelona,
on van poder veure exemples arquitectònics, de disseny, productes i serveis
accessibles que poden servir de model per a la seva regió i localitat. Tambè, en
Francesc Aragall va oferir a la seu de la Fundació una xerrada al grup, on va explicar
en què consisteix el Disseny per a Tothom, i els seus reptes i funcionalitats en la
societat i mon actuals .
 8 de setembre - Visita de polítics de Bergen (Noruega)
Com en la visita anterior, la Fundació va rebre al grup de 16 membres de
l’Ajuntament de Bergen, a la seva seu, on va tenir lloc una conferència sobre el
Disseny per a Tothom i projectes d’interés per les administracions com el de la
“Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom”.
La Fundació també els hi va organitzar una visita guiada per la ciutat amb l’objectiu
de mostrar exemples pràctics sobre la teoria exposada durant la conferència.
 15 d’octubre - Visita de delegats polítics de la KS de Noruega.
Durant el 2010 l’Associació Noruega d’Autoritats Locals i Regionals (KS) ha centrat
les seves accions en el Disseny Universal/Design for All i per aquest motiu va
organitzar entre el 18 i 20 d’octubre una visita d’estudi a Barcelona per tal d’estudiar
els elements, metodologia i implantació del Disseny Universal/Design for All en
l’entorn i serveis que ofereix la ciutat.
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Els líders polítics i administratius del KS de Noruega que van venir a la nostre ciutat
van demanar a la Fundació, una presentació i coloqui amb en Francesc Aragall,
reconegut expert en temes d’accessibilitat i Disseny per a Tothom als països
escandinaus, i l’organització d’un tour per la ciutat de Barcelona on van poder
observar i aprendre models i exemples de bones pràctiques i innovació en l’àmbit del
disseny urbà.
 20 d’octubre - Visita del Handisam Group.
L’Agència Sueca per la Coordinació de les polítiques sobre limitació funcional–
Handisam- va organitzar un viatge d’estudi els dies 19 al 21 d’octubre per conèixer
les polítiques i metodologies d’implementació sobre el Disseny per a Tothom en la
Vía Pública, Edificació i Transports de la ciutat de Barcelona i la teoria-practica de
l’accessibilitat i mobilitat.
 Del 21 al 25 de novembre - Visita d’Östersund
El municipi d’Östersund va envia a 6 representants de diversos departaments, com
accessibilitat, afers socials, etc, amb l’objectiu d’aprendre i recopilar informació
sobre les solucions pràctiques d’accessibilitat en diversos entorns i àmbits
municipals com la planificació del trànsit, edificis públics, espais de lleure, etc.
També es varen interesar de como la ciutat de Barcelona resol la cooperació entre els
diferents departaments de la ciutat i les associacions i els requeriments del nostre
projecte internacional de la “Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom”.
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4. DIFUSIÓ I PUBLICACIONS
PUBLICACIONS
Durant el 2010 s’han escrit diversos articles en revistes i publicacions, participat en
enquestes, Newsletters i fòrums d’opinió de diverses entitats, administracions i empreses
per tal de difondre el concepte del Disseny per a Tothom/Disseny Universal i les bones
pràctiques que s’han dut a terme en empreses, administracions i centres de formació tant a
nivell local com internacional.

Newsletter.
Hem editat una Newsletter cada mes, menys l’agost en motiu de vacances, animant als
nostres colaboradors i membres a contribur de manera activa en el seu contingut aportant
notícies sobre els seus projectes i experiències o suggerint notícies o temes d’interès
relacionats amb el Disseny per a Tothom.
El disseny s’ha actualitzat, incorporant els logos diferenciats de les empreses i entitats
col·laboradores, de manera que puguin enllaçar més directament en les seves webs,
integrant dos seccions noves: una fixa d’agenda i un altre per informar sobre les aliances
amb altres organitzacions. Al mateix temps hem diversificat el contingut per donar-li més
perspectives, amb alguns monogràfics i entrevistes amb experts internacionals de
l’Accessibilitat, Turisme i Disseny per a Tothom.
El resultat d’aquets canvis han esdevingut en un increment del 12% de incrispcions a la
nostre Newsletter.
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Pàgina Web.

Durant el 2010 s’han dut a terme millores en l’eina d’autoedició de noticies vinculant-la a la
Newsletter. També s’han fet canvis i actualitzacions de la imatge, format i maquetació de la
nostra Web, per fer-la més interessant, lògica, fàcil i atractiva, mostrant la informació de la
manera més accessible i eficaç possible, a la vegada que també resulti amena i variada, al
mateix temps que s’han realitzat insercions de banners per a la promoicó dels diversos
esdeveniments que s’han produït referents al Design for All i en els que la Fundació està o
ha estat col·laborant més o menys directament i dels projectes concrets que estem
desenvolupant.
Durant l’any, s’han publicat 70 noticies i novetats (cadascuna d’elles en català, espanyol i
angles) complint així la nostre missió de difusió i altaveu de l’actualitat del "Design for All".
Aquest és un punt molt rellevant que la Fundació vol continuar potenciant, intentant arribar
a duplicar el nombre de noticies publicades el proper any.
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Estadístiques de la Web

La pàgina Web de la Fundació al llarg del 2010 ha rebut un total aproximat de 70.000
visites. En el gràfic adjunt (amb dades de gener del 2010 al desembre de 2010) s’observa
una clara tendència d’increment del número d’accessos, visites i pàgines visualitzades, signe
evident del treball realitzat en tots els àmbits de la comunicació i molt en especial de
l’interès que ha suscitat la nostra Newsletter.

En la mateixa línia de la Newsletter i les notícies, esperem que el resultat del projecte de
millora confirmi i reforci la tendència ascendent del número de visites durant l’any 2011.

Xarxes Socials

Amb l’objectiu que totes les persones interessades en el Design for All/Universal Design i en
els nostres projectes puguin accedir fàcilment a la informació actualitzada, hem ampliat la
nostra presència a les xarxes socials.
Així doncs, ara la Fundació està present a Facebook, Twitter i a LinkedIn:
http://www.facebook.com/pages/Design-for-All-Foundation/124788460872725
http://twitter.com/DesignforAllFd
http://www.linkedin.com/pub/design-for-all-foundation/21/5b0/194
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Els perfils de la Fundació a les diferents xarxes socials han permès d’optimitzar la difusió de
les notícies i esdeveniments, han facilitat el recordatori de convocatòries i dates importants
i obert més vies de comunicació per a les persones que desitgen compartir i accedir amb la
Fundació a notícies o esdeveniments relacionats amb el Design for All i els nostres
col·laboradors.
A més, des de la nostre web els usuaris poden subscriure’s al nostre RSS per rebre totes les
notícies al moment en el seu lector gràcies al botó situat en el menú lateral esquerra de la
pantalla i al final de cada notícia.
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JORNADES I CONFERÈNCIES
Durant el 2010 la Fundació a participat, col·laborat i organitzat jornades i conferencies a
nivell nacional i internacional per tal de promoure el concepte i la posada en practica del
Design for All/Universal Design en els diferents ambits professionals, tant públics com
privats
 14 de gener, International Transport Forum, World Bank, a Washington.
El World Bank va organitzar un any més l’International Transport Forum a principis
d’any a Washington amb l’objectiu de debatre el paper de la innovació en la
promoció de solucions efectives al transport per tal que s’adeqüin a les necessitats
de totes les persones, i comentar i proposar iniciatives i solucions. Per aquets motius
entre les activitats organitzades es va desenvolupar un Taller de treball sota el lema
“Innovació en Accessibilitat en el Transport per a Tothom”.
 2 i 3 de Març, 3ª Reunió Anual del MEDIATE Working Group, a Barcelona
La ONCE va organitzar la reunió anual del Grup de Trball del projecte MEDIATE, que té
com objectiu desenvolupar una metodologia comú per a mesurar el grau
d’accessibilitat en el transport públic en tota Europa, incloent indicadors
d’accessibilitat i una eina d’auto-examen per a comprovar i millorar el seu
funcionament i resultats.
Francesc Aragall va participar com a ponent amb la xerrada “Spotlight on developing
a city accessible for all. Key factors for success when designing and developing
transport services”.
 Del 10 al 12 de març, Eurocities, a Berlín
El grup de treball “Barrier-free City for All” de Eurocities es va reunir amb l’objectiu
de consensuar i posar-se d’acord en el pla de treball per el 2010 i la metodologia a
desenvolupar per obtenir els resultats esperats. També es va aprofitar per a presentar
diferents iniciatives dutes a terme a Berlín en l’àmbit de la eliminació de barreres en
una ciutat que cada vegada es detecten més tipus de problemes de mobilitat i de
diversitat humana.
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 18 i 19 de març, 1er Congrés Internacional de Disseny i Innovació de Catalunya,
ESDI, a Sabadell
Amb motiu del seu 20è aniversari, la Escola Superior de Disseny (ESDI), va organitzar
el primer Congrés Internacional de Disseny i Innovació de Catalunya.
L’objectiu del congrés era trobar l’equilibri entre el benefici de l’empresa i el benefici
social. Per tant, el tema principal del congrés va girar en torn el debat i les idees i
iniciatives sobre el paper del disseny com a eina per a captar i donar resposta a les
creixents i canviants necessitats i inquietuds de la societat actual, ajudar a les
empreses a redefinir-se i trobar noves orientacions de mercat a través de la
innovació, l’estratègia i la comunicació audiovisual.
Francesc Aragall va participar amb una conferència sobre “Com conjuminar els valors
socials amb els beneficis econòmics de les empreses”, amb un enfocament sobre com
les noves necessitats i demandes dels usuaris generen noves idees i perspectives
interessants per les empreses que poden convertir-se amb oportunitats de negoci.
 22 al 26 de març, Conferència IPEUD, Singapur.
El govern de Singapur amb l’objectiu de definir les noves politiques i accions per
millorar els servies i entorns de la ciutat ha creat un Panel d’Experts Internacionals
per el Disseny Universal (IPEUD) per tal de rebre l’assessorament i desenvolupar la
metodologia per que la seva ciutat sigui mes per a Tothom.
Francesc Aragall es un dels 4 experts que forma part del IPEUD.
 17 de maig, Jornada sobre les Fundacions i el Protectorat, Barcelona
La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques va organitzar una jornada sobre
Les fundacions i el Protectorat: els eixos d’una relació profitosa adreçada a
membres de patronats, a personal assessor tècnic de fundacions i a professionals
externs del món fundacional.
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La jornada va analitzar d’una banda la complexitat del mon fundacional tenint
present tant la tipologia de les fundacions com els reptes dels seus patronats i,
d’altra banda, donar a conèixer el Projecte de llei del Protectorat respecte de les
fundacions i les associacions d’utilitat pública, el qual ja ha estat presentat al
Parlament per a la seva tramitació pel procediment d’urgència (BOPC, núm. 669, de 7
d’abril de 2010).
 31 de maig, Conferència sobre Accessibilitat, Ciutadania i Democràcia, a
Stockholm
A la Casa de la Cultura de Stockholm va tenir lloc la conferència sobre Accessibilitat i
Ciutadania organitzada per l’Independent Living Center, que es va centra entorn al
tema del que comporta crear entorns accessibles desenvolupats i dissenyats per
l’home, especialment en els requisits legals, polítics, financers i d’organització, i no
tant en els aspectes tècnics.
El president de la Fundació va participar com a ponent convidat, per tal de poder
contrastar el model de Barcelona amb el que s’està fent a Stockholm. Per aquest
motiu, Francesc Aragall va realitzar la seva ponència amb el títol “El que
l’accessibilitat requereix. Experiències des de Barcelona”.
 18 de juny, Jornada de Portes obertes del CEAPAT, a Madrid
Del 16 al 18 de juny, CEAPAT, va celebrar la seva 15ª èdició de “Portes obertes” al
seu centre en la que usuaris, professionals, organismes, associacions i empreses
interessats en el camp de l’accessibilitat poden contactar, assessorar-se i
intercanviar opinions amb l’equip de professionals del centre. Dintre d’aquestes
jornades s’ofereix un cicle de jornades tècniques monogràfiques on exposar noves
iniciatives i projectes que s’estan realitzant entorn als camps de l’accessibilitat i la
inclusió.
El divendres 18 varen participar en Francesc Aragall i Imma Bonet amb una xerrada
conjunta sobre la informació i innovació del Disseny per a Tothom a nivell estatal i
el paper de la nostre Fundació.
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 21 i 22 de juny, reunió del “Barrier Free Cities Working Group” d’Eurocities, a
Copenhaguen.
El grup de Treball es va reunir per exposar els canvis, avenços, iniciatives i projectes
en els diversos àmbits involucrats amb les ciutats.
Francesc Aragall, que membre del grup de treball des de la seva creació al 2009, va
ser convidat a exposar la iniciativa de “European Award for Accessible Cities”
proposada per la Presidència Espanyola amb l’objectiu principal de promoure un
creixement sostenible, intel·ligent i integrador a les ciutats però d’una manera
decisiva cap a la reducció de les desigualtats i discriminació i assegurar l’accés al
serveis a tots els europeus.
 Del 8 al 11 de juliol, 5th International Carers Conference, Leeds (UK)
A partir de l’èxit de la 4ª Conferència Internacional a Toronto, Carers UK i la
Universitat de Leeds van organitzar en aquesta ciutat la 5ª edició de la International
Carers Conference que es va centrar en els camp de l’atenció sanitària i social, i com
es gestiona en un món canviant i que envelleix cada vegada més, el que representa
un dels més grans desafiaments actuals, i que toca i afecta a totes les persones .
La conferència va aglutinar a la comunitat d’investigadors i

professionals

internacionals per debatre temes crítics i intercanviar experiències i coneixement,
per tal de trobar conjuntament solucions reals. .
Francesc Aragall va participar amb la ponència “Inclusive Design: supporting families
and communities” exposant el concepte del Disseny per a Tothom i la seva
importància en el context de la diversitat en el món actual i el projecte CIAP (Centre
d’Informació per a l’Autonomia Personal) de la Fundació.
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 23 de setembre Seminari Cities for All- Tallin for All, a Tallin
Com a part de les activitats de la Capital Cultural, l’Associació d’Estònia de
Dissenyadors va organitzar unes jornades entorn al tema de l’Accessibilitat i la
creació de Ciutats per a Tothom. La iniciativa va sorgir al 2008 amb la intenció de
promoure la innovació a través del disseny a diversos països, i es va iniciar un
projecte de dos anys amb reunions a Barcelona, Milà, Kortrijk i Lisboa amb l’objectiu
de enfortir la identitat i els projectes d’innovació dels països.
Dintre d’aquest seminari va tenir lloc el dia 23 la reunió anual de Design for All
Europe- EIDD.
 Del 29 de setmebre al 1 d’octubre, Congres de Ferpalia, a Pontevedra.
FERPALIA va organitza a Pontevedra, amb la col·laboració de la nostre Fundació, un
congrés amb el lema “Accessibilitat, Disseny Universal i Turisme per a Tothom” amb
l’objectiu de promoure la sensibilització social, incrementar les regulacions, ajudar a
les administracions, i avançar no només en el àmbits de construcció i disseny, sinó
també, en turisme i serveis.
Imma Bonet, patrona executiva, i Rafael
Montes, director de ProASolutions PT, van
presentar conjuntament el projecte de la
Fundació de la “Xarxa per a l’Excel·lència”,
en una taula temàtica “Turisme per a
Tothom. Oportunitats per a les Ciutats”.
Francesc Aragall, President de la Fundació va fer una ponència sobre “Bones i Males
Pràctiques Internacionals en el Disseny per a Tothom”.
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 6 d’octubre,Conferència Internacional de Si-Mo- Mobile 2010, a Bolzano
Si-Mo Sicurezza&Mobilità va organitzar a Bolzano una conferència sobre el concepte
Design for All aplicat al transport públic. Aquesta conferència va estar patrocinada
per el Centro di consulenza e di documentazione sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e consulenza abitativa per anziani.
Francesc Aragall, president de la Fundació, va ser convidat com a expert en mobilitat
i Disseny per a Tothom per fer una xerrada sobre com s’aplica actualment el Disseny
per a Tothom en el transport, amb solucions innovadores i exemples de com la ciutat
de Barcelona ha afrontat aquest repte.
 14 d’octubre, Le Certu, a Lyon
CERTU, és un centre d'estudis sobre les xarxes, transport, planificació urbana i els
edificis públics s'encarrega de realitzar estudis en el camp dels sistemes urbans,
transport, planificació urbana i els edificis públics, en nom de la Estat Francès o en
benefici de les comunitats locals, institucions públiques o empreses responsables de
les funcions de servei públic o professions implicades.
Per tant, s’encarrega de desenvolupar l’experiència i els coneixements dels
professionals en el camp de l’entorn urbà, un àrea en la que els temes d’energia
juguen un paper molt rellevant i també elabora estudis sobre diverses tècniques que
es poden aplicar al context urbà a través d’un enfocament interdisciplinari.
Francesc Aragall va ser conferenciant convidat per exposar exemples pràctics a nivell
europeu i la seva experiència professional.
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 Del 30 d’octubre al 3 de novembre, 3a. Conferència Internacional de Disseny
Universal a Hammamatsu, Japó.
L’International Association of Universal Design (IAUD) que promou el Disseny
Universal compartint informació i estudis en el món de la indústria japonesa i posant
de relleu la importància del diàleg amb els consumidors per tal de crear un entorn
més confortable per a viure, va organitzar la 3º conferència Internacional de Disseny
Universal
En aquesta edició, la implicació i col·laboració de la Fundació va ser més rellevant,
doncs en Francesc Aragall va ser membre del comitè científic i per tant va participar
en la selecció dels continguts del Congres i ponències, va impartir una conferencia i
participar en una Taula Rodona i la Fundació va ser present en l’exposició que es va
organitzar durant els dies del Congrés exposant els seu projectes i promoven les
administracions, empreses i organitzacions que col·laborant i son membres de la
Design for All Foundation..
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 29 de novembre, Jornades sobre Accessibilitat en l’Entorn Municipal, a Palma de
Mallorca
l’Ajuntament de Palma va realitzar unes jornades formatives sobre Accessibilitat en
l’àmbit municipal, dintre del pla d’acció continuada de la FEMP. L’objectiu de les
jornades era demostrar la importància de tenir ciutats accessibles, establir els
elements bàsics per encaminar les accions municipals tenint en compte
l’accessibilitat universal i aprendre d’experiències innovadores.
Les jornades també es centraven en la temàtica de marc legal, coordinació amb
altres entitats públiques i la construcció de ciutats accessibles. Francesc Aragall hi
va participar com a ponent, degut a la seva trajectòria en aquest camp i experiència
en el sector públic i privat en l’elaboració de Plans d’Accessibilitat efectius i
eficients per els ajuntaments.
 16 de desembre, Jornades d’Innovació Gestió Disseny, a Valencia .
L’Institut de Disseny, Innovació i Tecnologia de la Universitat Cardenal Herrera CEU
de València va organitzar aquestes jornades entorn a la gestió del disseny i la seva
aplicació en diversos àmbits empresarials. Aquest cicle de jornades “Innovació Gestió
Disseny” s’emmarquen dintre d’una sèrie d’actuacions subvencionades per el Fons
FEDER, de la comunitat Valenciana.
Francesc Aragall va ser convidat a participar en les jornades, que van dirigides a
empreses i estudiants sobre la temàtica de la gestió del disseny en diversos camps
del sector industrial i per aquets motius la seva ponència es va titular “El Disseny per
a Tothom, o com compaginar els valors socials amb els beneficis econòmics”, on va
exposar els criteris del Disseny per a Tothom, què ha de tenir en compte una
empresa a l’hora de crear un nou producte o servei, així com el mètode
H.U.M.B.L.E.S.
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5. PROJECTES
El 2010 ha estat un any de consolidació de projectes que van començar l’any anterior, però
també hem realitzat noves orientacions als projectes més veterans, i hem ideat i creat de
nous, sempre tenint present el nostre objectiu de convertir-nos en el referent internacional
del Disseny per a Tothom.
 Centre d’Informació d’Autonomia Personal (CIAP)- www.ciap.cat:
El Centre d'Informació per a l'Autonomia Personal (CIAP) és un projecte que va
començar el 2009, ideat i creat per la Design for All Foundation, amb el suport
econòmic de l’Obra Social Caixa de Terrassa (actualment UNNIM) i l'impuls del
Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Centre vol ser un informador amigable adreçat als ciutadans i als
professionals que aglutini i classifiqui la informació referent a l’autonomia personal i
l’accessibilitat universal provinent dels diversos agents del sector, amb l’objectiu que
les persones que ho necessitin puguin accedir-hi a la mateixa d’una forma còmoda,
senzilla i comprensible per tal d’avançar en el camí de la igualtat d’oportunitats i la
participació plena i activa de totes les persones en la societat.
Més enllà de la seva utilitat com a eina posada al servei del ciutadà, aquest centre
vol detectar les sinèrgies existents entre les actuacions i programes que porten a
terme els diversos agents implicats i aprofitar el feedback aportat pels usuaris, amb
la finalitat d’esdevenir una eina de millora continuada d’aquests serveis.
Per tant, el CIAP esdevindrà doncs el canal d'accés a distància a la Xarxa, servint a la
vegada de repositori de tot el coneixement actualment dispers. Per això se'l dotarà
d'unes eines i procediments que permetin la seva permanent actualització, recopilant
i afegint informació de tots els agents afectats.
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 Premis 2010 de la Design for All Foundation
El 26 de febrer de 2010, es va fer lliurament dels Premis Design for All Foundation,
creats per a reconèixer administracions, empreses i entitats que aposten pel ‘Disseny
per a Tothom’, ho fomenten i ho duen a la pràctica, aconseguint beneficis concrets
per a totes les persones..
Aquests premis volen ser un esdeveniment anual de reconeixement de l’esforç
conjunt, a nivell mundial, d’empreses, entitats i administracions per aconseguir un
món on els entorns, serveis i productes respectin i tinguin en compte la diversitat
humana, i l’accessibilitat sigui una característica normal en la vida de les persones,
promovent la seva participació en igualtat de condicions en la societat, millorant la
seva qualitat de vida dia a dia.
En aquesta primera edició de 2010, que va transcórrer en el context del Sopar Anual
de la Fundació el jurat encarregat de la selecció dels nominats va ser el Patronat de
la Fundació i els premiats en les diferents categories han estat:
EMPRESA:
Guanyador: Muñecas Llorens. Per l'impuls d'un projecte, pioner en el món, amb
l’objectiu de dissenyar unes nines d’acord amb les premisses del ‘Disseny per a
Tothom’, que va donar com resultat la col·lecció “Dolls for All”, concebuda per a
respectar la diversitat de les capacitats sensorials o de moviment dels infants,
innovant cap a una nova forma de treballar i, com diu el seu eslògan: ‘Una nova
forma de fer nines’.
Nominats: Eolo i Sanitas
ADMINISTRACIÓ:
Guanyadors: Ajuntament de Palma de Mallorca: Pel seu compromís amb la millora
de la qualitat de vida de totes les persones del seu municipi, posat de manifest amb
la ‘Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom’. Com mostra el 12,9% del pressupost
del 2009 d’inversions destinat a accions de millora que tinguessin en compte la
diversitat de les persones.
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Ajuntament de Askersund: Pel seu treball en el camp de l’accessibilitat i el Disseny
per a Tothom, desenvolupant un pla detallat amb accions concretes que els ha
permès obtenir la ‘Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom’ els últims dos anys,
integrant d’una manera global la perspectiva del disseny per a tothom en tots els
projectes i activitats del municipi.
Nominats: Ajuntament de Santurtzi
ENTITAT:
Guanyador: Obra Social de Caixa Terrassa: Pel seu compromís amb el Disseny per a
Tothom i l’autonomia personal des de fa anys, amb iniciatives pioneres tant en
l’accessibilitat de la seva Web, com en la creació del centre ‘Llar Adaptada’ de la
Fundació President Torres Falguera, a Terrassa, per respondre a les necessitats de les
persones amb dependència. I, molt particularment, per l'impuls donat com
patrocinador del ‘Portal d’Informació per a l’Autonomia Personal’, que vol convertirse en breu en la Web de referència per a l’autonomia personal a Catalunya.
Nominats: Center Living Upright i Foro de Vida Independiente
 Xarxa per L’Excel·lència de la Bandera de Pobles i Ciutats per Tothom
(www.townsandcitiesforall.org)
Centrant-nos en la nostra visió de convertir-nos en referents mundials del Disseny
per Tothom, i tenint en compte la creixent importància de les tecnologies de la
informació, al 2010 hem posat en marxa el projecte de la Web de la Xarxa per
l’Excel·lència de la Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom. Aquesta xarxa s’ha
creat amb l’objectiu de ser el punt de trobada de tots aquells que volen compartir
coneixements, i contribuir amb la seva experiència a donar suport als diferents
agents socials de totes les ciutats i pobles del mon que aspiren a millorar la qualitat
de vida de totes les persones mitjançant el Desing for All/Universal Design.
Del 16 al 19 de setembre, es va celebrar la Reunió del Comitè Executiu de la Xarxa de
la Bandera a Luxemburg
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 La “Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom”

La majoria dels governs locals porten a terme accions i projectes per a millorar els
seus entorns urbans i serveis. Molt sovint aquestes accions no són suficientment
visibles, tot i la seva gran importància funcional, doncs de vegades són accions
aïllades i no incloses en cap pla, i de vegades no són prou vistoses, raó per la qual
passen desapercebudes pels ciutadans i els mitjans de comunicació.
En els últims anys, molts ajuntaments han realitzats accions i projectes per
aconseguir millorar l’accessibilitat dels entorns urbans i marcar pautes concretes per
aconseguir millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.
La Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom és el distintiu que reconeix
l'excel·lència i el compromís adquirit per l'Ajuntament que és membre de la Xarxa per
l’Execència,

d’implementar

el

Disseny

per

a

Tothom/Disseny

Universal

i

l'Accessibilitat en el seu espai públic, les seves instal·lacions, els transports, els
edificis i serveis, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de tots els seus
habitants i visitants.
És també una eina per gestionar de manera transversal en tots els departaments de
l’Ajuntament el Disseny per a Tothom /Disseny Universal i l'Accessibilitat per tal de
transformar la seva implementació en oportunitats de millora pel municipi i donar
visibilitat a les accions, bones pràctiques i als esforços realitzats.
Durant l’any 2010 es va atorgar la Bandera a Palma de Mallorca per quarta vegada, a
la ciutat d’Askersund a Suècia per tercera, i l’Ajuntament de Pamplona per primera.
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 El Servei de defensor de l’Usuari de Transports Ciutat Comtal
L’any 2007, l’empresa de Transports Ciutat Comtal (TCC), membre de la nostra
Fundació, conscient que el repte estratègic del futur està en la capacitat d’adaptarse a les necessitats del mercat i als continus canvis tecnològics i socials que s’estan
produint, va posar en marxa el servei del “Defensor de l’Usuari” per tal de recollir i
tractar de forma centralitzada les reclamacions i suggeriments dels clients de
l’empresa.
Aquest servei ha estat gestionat des del seu inici per la Design for All Foundation,
perquè TCC desitjava demostrar la seva voluntat de millora constant i el seu
compromís amb tots els usuaris, externalitzant aquest servei per oferir més rigor,
objectivitat i equitat. Això ha permès que les reclamacions i suggeriments siguin
tractades d’una forma més efectiva i objectiva, estudiant cada cas per poder millorar
els serveis de l’empresa, particularment aquells aspectes que impliquen a les persones
amb limitacions funcionals.
Les xifres del número de queixes rebudes per l’empresa confirmen l’èxit de
l’iniciativa, ja que el primer any es va aconseguir una reducció del 65% i
posteriorment s’han seguit aconseguint descensos graduals.
Durant l’explotació del servei de 2009 s’han ampliat les funcions i característiques
inicials de la gestió del servei degut a les demandes generades pels diferents agents
implicats i les necessitats de l’empresa, i per això la Fundació ha proposat una sèrie
d’accions per millorar el servei que ofereix TCC i que s’han d’implementar durant 2010
per continuar millorant la relació entre el client i l’empresa, i buscar solucions a les
problemàtiques plantejades pels usuaris dels diversos serveis que ofereix TCC.
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6.- LA DESIGN FOR ALL FOUNDATION I ELS SEUS VINCLES INTERNACIONALS
Com a part de la missió de la Fundació, ens volem unir a l'esforç internacional i col·laborar
junt amb molts altres organitzacions i organismes d’àmbit europeu i internacional per
promoure la importància i la necessitat de redissenyar i crear entorns, productes i serveis
adaptats als desitjos i les necessitats de la diversitat humana, independentment de la seva
edat, sexe, cultura, creença, religió o habilitat.
Per aconseguir aquest objectiu, la Design for All és associada i membre de diverses
organitzacions d’àmbit europeu i mundial, amb els que col·labora i participa de diverses
maneres.
La llista següent descriu breument aquestes organitzacions, el paper que la Fundació hi té
en les mateixes, les seves activitats dins o per a l’organització, les últimes col·laboracions
realitzades durant els exercicis passats i les que es preveuen realitzar al llarg de 2010.
Vincles amb organitzacions a nivell mundial:
 UN.Global Compact - http://www.unglobalcompact.org/
El United Nations Global Compact (Pacte Mundial de les Nacions Unides) es una
política estratègica per a negocis que estan compromesos a alinear les seves
operacions i estratègies als deu principis universalment acceptats en les àrees dels
drets humans, treball, medi ambient i anti-corrupció.
La Design for All Foundation participa en el Global Compact com a organització de
societat civil. El que això representa dins del UN Global Compact es pot resumir de la
següent manera: “les organitzacions de Societat Civil (CSOs) són una part important
e integral del UN Global compact i el seu objectiu es que les economies assimilin i
interioritzin els principis i valors universals. Les organitzacions de Societat Civil
contribueixen amb l’experiència i perspectiva tan necessària que pot complementar
altres participants i associats”.
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Les organitzacions de Societat Civil ofereixen el seu coneixement para donar forma a
iniciatives especials i grups de treball; en el desenvolupament de eines i
investigació; en donar suport a negocis que participen la implementació pràctica
dels principis; en portar més enllà els projectes d’associació; i participant per a
mantenir els negocies responsables en relació amb el seu compromís al UN Global
Compact i els seus deu principis.
La Design for All Foundation s’ha compromès a donar suport als deu principis del UN
Global Compact i d’avançar-los i promoure’ls en el nostre cercle d’influència, i així ho
hem afirmat davant dels nostres associats i públic en general.
També expressem la nostra voluntat de participar en activitats del UN Global
Compact en la mesura que sigui possible- a través, per exemple, de participar en
xarxes locals o nacionals; involucrar-nos en les seves iniciatives especialitzades;
col·laborar en projectes i revisar i difondre els principis i activitats del Global
compact en les nostres publicacions. De cara a aquest any 2010 tenim previst assistir
a la Leaders Summit que se celebrarà a Nova York al mes de juny.
 ITF (International Transport Forum)http://www.internationaltransportforum.org
El International Transport Forum és una plataforma global i un punt de trobada al
més alt nivell per transport, logística i mobilitat. En aquesta hi participen figures
clau del govern i la política, negocis i indústria, investigació i societat civil, que es
troben cada any a Leipzig per debatre temes del transport amb una importància
estratègica mundial. El compromís i la participació d’un nombre d’actors tan ampli fa
aquesta plataforma única.
Transformada a partir de la Conferència Internacional de Ministres de Transport, la
ITF es una organització intergovernamental dintre de la família OCDE. Els seus
membres inclouen totes els països OCDE, així com molts països del centre i Est
d’Europa, i la Índia. A més a més, la Xina i el Brasil han estat convidats a participar
en el Fòrum. La implicació de més de 50 ministres de transport assegurar enllaços
directes i una rellevància molt forta a l’hora de crear polítiques tan a nivell nacional
com internacional.
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El seu objectiu principal es una comprensió profunda del paper essencial que el
transport juga en la economia i la societat. Transport, logística i mobilitat són
factors clau en el desenvolupament i creixement econòmic, i contribueixen al treball,
el benestar social i la cohesió. L’impacte d’aquest sector a nivell medi ambiental,
econòmic i social és notori.
La Design for All Foundation col·labora amb ITF participant en conferències
organitzades per l’organització. El nostre president hi assisteix com a expert en
temes de Transport i Accessibilitat. L’última conferència va tenir lloc el 14 de gener
del 2010, on en Francesc Aragall, el nostre president, va ser convidat i participar
com expert al Fòrum amb el tema “Transport and Innovation: Unleashing the
Potential”, i el Taller conjunt del World Bank and sobre Innovació en el Transport
Accessible, a Washington D.C.
També aquest any 2010 participarem en el fòrum anual que se celebrarà a la ciutat
de Leipzig (Alemanya) el mes de maig.
 ICLEI (Local Governments for Sustainability) - http://www.iclei.org/
ICLEI és una associació internacional de governs locals i organitzacions de govern
regionals i nacionals que s’han compromès al desenvolupament sostenible i existeix
per oferir assessorament tècnic, formació i serveis d’informació per a construir
qualificacions, compartir el coneixement, i donar suport al govern local en la
implementació del desenvolupament sostenible a nivell local. La seva premissa bàsica
es que les iniciatives designades localment poden oferir una manera efectiva i
econòmica d’aconseguir objectius a nivell local, nacional i globals. L’associació està
en creixement continuat, arribant actualment a 752 ciutats i pobles de 68 països
arreu del món, que representen aproximadament 300 milions de persones
La Design for All Foundation col·labora amb ells en alguns esdeveniments i els
assessora en relació amb Accessibilitat i Disseny per a Tothom. També estem
treballant en un conveni de col·laboració que serà l’inici per noves activitats que
l’ICLEI, juntament amb la Fundació, faran juntes per difondre i promocionar el Design
for All i l’Accessibilitat en pobles i ciutats arreu del món amb el projecte
internacional de la “Bandera de Pobles i Ciutats per a Tothom”.
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A més, en les seves publicacions, ICLEI promou i defensa el projecte de la Bandera
com un exemple de bones pràctiques realitzades per les administracions. Encara que
la Fundació nos és una administració pública, ambdues entitats publiquen i promous
les accions i activitats de l’altre, en relació a aspectes de sostenibilitat i la defensa
de la necessitat de seguir els principis i invertir en Disseny per a Tothom per a poder
adaptar els entorns, serveis i productes a la creixent diversitat humana.
 IAUD

(INTERNATIONAL

ASSOCIATION

OF

UNIVERSAL

DESIGN)-

http://www.iaud.net
IAUD és una associació internacional que aglutina organitzacions i entitats d’experts
en temes de sostenibilitat i accessibilitat que es va crear a partir de la "International
Conference for Universal Design" celebrada al Japó l’any 2002. El seu objectiu es
progressar en el camp del disseny universal i crear un entorn confortable per a viure,
així com també portar al Japó a difondre la informació sobre aquesta filosofia i
pràctiques a nivell mundial. A través dels productes i serveis, defensen l’establiment
de les bases per a una societat en la que cada vegades més persones se sentiren
còmodes en viure-hi.
Imma Bonet, directora de la Fundació, i el president de la mateixa, Francesc Aregall,
van ser convidats a participar com experts en accessibilitat i disseny universal en la
ciutat en la 2ª Conferència Internacional sobre Disseny Universal que va tenir lloc a
Kyoto, amb la ponència “LEARNING FROM PUBLIC. Barcelona and Design for All
Foundation experiences” que va presentar Francesc Aragall. Al 2010, del 30 Octubre
al 3 de Novembre, la Fundació tornarà a ser present en la seva 3ª Conferència
Internacional a Shizuoka (Japó), on s’ha demanat al Francesc Aragall participar en la
exhibició i conferències com a expert en accessibilitat.
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 IFA (International Federation on Ageing) - http://www.ifa-fiv.org/
La International Federation on Ageing és una organització internacional no
governamental amb una base de ONGs, sector corporatiu, acadèmics, govern i
particulars associats que creuen en generar un canvi positiu per a la gent gran a
nivell mundial a través de l’estimulació, recolliment, anàlisis i disseminació
d’informació sobre drets, polítiques i pràctiques que milloren la qualitat de vida de
les persones a mesura que es van fent grans.
La Design for All Foundation participa en reunions i conferències d’aquesta federació
a través de la seva associació amb AGE, una organització europea de la que en som
membres.
Imma Bonet i Francesc Aragall, directora i president de la Fundació respectivament,
th
van participar en la IFA 9 Global Conference in Montreal, al setembre del 2008, per

a compartir la seva experiència i coneixement en Design for All per continuar
millorant l’accés de tots (amb especial atenció a la gent gran) a uns entorns,
productes i serveis amigables.
Vincles a Europa
 EIDD (Design for All-Europe) - http://www.designforalleurope.org/
L’Institut Europeu pel Disseny i la Limitació funcional, EIDD, és una federació de
organitzacions nacionals i corporatives en 22 països europeus. Actua com una
plataforma europea conjunta per a planificadors socials, arquitectes, dissenyadors i
altres professions relacionades que creuen en el potencial de les seves professions i
el paper vital que juguen en la necessària transformació de les nostres societats en
unes més cohesives, innovadores i sostenibles.
Fundada a Dublín el 1993 amb l’objectiu de promoure un disseny millor per les
persones amb limitacions funcionals, els seus objectius principals son:
-

Promoure l’interès pel disseny com una resposta a la diversitat.

-

Realitzar investigacions i donar informació sobre la relació entre el disseny i les
limitacions funcionals.

-

Establir solucions basades en el disseny per a necessitats especials.
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La Fundació és membre i part del comitè de direcció de l’organització, un òrgan que
té la responsabilitat col·lectiva de tots els membres respecte a l’operació interna i el
tractament dels assumptes de l’Institut. Apart de les seves responsabilitats general,
el comitè és responsable de desenvolupar EIDD a nivell nacional i actuar com
ambaixadors representant les idees de l'Institut en esdeveniments internacionals, ja
que EIDD només funciona a nivell Europeu. En relació amb aquest compromís, la
Fundació va assistir com cada any a la reunió anual del comitè de direcció, que el
2009 va tenir lloc a Lousa, Portugal, a l’octubre. En la reunió es van discutir aspectes
interns així com també accions de futur en les que centrar-se i realitzar per
l’organització.
Dintre de les seves responsabilitats en àmbit nacional relacionades amb EIDD, la
Fundació coordina i supervisa actualment un projecte important: el "Curricula", que
té l’objectiu de traduir a l'anglès i castellà i difondre les experiències adquirides des
de la publicació del “Llibre Blanc del Design for All a la Universitat” a Espanya, que
és el resultat d’un projecte previ en el que la Fundació també hi va participar. El
nostre president, Francesc Aragall, també és membre del comitè científic del
projecte.
 AGE (European Older People’s Platform)- http://www.age-platform.eu/
AGE Platform Europe es una xarxa europea que consta d’unes 150 organitzacions de i
per a persones majors de 50 anys, l’objectiu de la qual es donar veu i promoure els
interessos dels més de 150 milions de ciutadans grans de la Unió Europea i donar a
conèixer els problemes que els afecten. És una organització amb forta influència a
nivell Europeu.
La Fundació va ser invitada a participar i va esdevenir membre l'any 2002. Des de
llavors, ha assistit a moltes conferències i seminaris com a participant i expert en
l’àrea de l’envelliment i la defensa d’entorns, productes i serveis amigables per
l’usuari.
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Com a membre, també ha preparat notícies i articles per AGE, s’ha involucrat en
grups d’experts organitzats per AGE en tallers de treball a les jornades. La Fundació
també

s’ha

mantingut

informada

amb

regularitat

de

les

polítiques

i

desenvolupaments institucionals que s’han realitzat dins de la Unió Europea, i ha
actualitzat la seva agenda en relació a aquests canvis. També ha participat en el
debat legislatiu a nivell europeu per a la defensa de la implementació dels objectius
de la UE en relació a les persones sèniors de la societat en temes de sistemes de
pensions, augmentar les possibilitats de feina de la gent gran, i també ha supervisat
la transposició de les normes europees en els governs locals i nacional.
 EDeAN (European Design for e-Accessibility Network) – http://www.edean.org
La European Design for All e-Accessibility Network – EdeAN es una xarxa de més de
160 organitzacions dels estats membres de la UE. La seva finalitat és donar suport a
l’accés de tots els ciutadans a la societat de l’informació. EDeAN ofereix:
-

Un fòrum Europeu per temes de for Design for All, donant suport als objectius
europeus e-inclusion,

-

Augmentar el coneixement en els sectors públics i privats,

-

Recursos online en Design for All

La Fundació és un membre actiu des del 2002, i ha participat en reunions,
conferències i seminaris relacionats amb temes d’accessibilitat web i implementació
del Disseny per a Tothom en les noves tecnologies. La darrera conferència en la que
varem participar va ser el juny de 2008 i va tenir lloc a Lleó, Espanya, servint per
intercanviar idees i informació sobre accessibilitat a la web.
Apart de ser membres de la xarxa Europea, la secretària d’EDeAN va convidar la
Fundació el 2005 a participar en un dels grups d’interès especial (SIG) de la xarxa. Hi
ha diversos grups SIG per debatre i intercanviar idees i experiència a través
d’Internet sobre un tema o àrea específica. Els grups SIG volen activar i animar la
discussió sobre temes rellevants per tots els membre d’EDeAN, la Comissió Europea i
el Grup d’Experts d’eAccessibility.
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 EuCAN (European Concept on Accessibility)- http://www.eca.lu/
EuCAN es una xarxa europea les publicacions de la qual han estat la base per el
desenvolupament legislatiu de la Unió Europea en el camp del Disseny per a Tothom
i l’Accessibilitat. Va ser creada per experts en aquests camps provinents de diferents
països europeus que comparteixen una visió comuna: la filosofia europea per
l’accessibilitat que és el reconeixement, l’acceptació i la promoció – a tots els nivells
de la societat – dels drets de tots els essers humans, incloent les persones amb
limitacions en l’activitat, en un context segur d'una elevada qualitat humana de
salut, seguretat, confort, i protecció medi ambiental. Accessibilitat -per a Tothomes un atribut essencial d’un entorn construït sostenible centrat en la persona.
Per poder difondre l’accessibilitat a Europa i també disseminar la seva importància i
bones pràctiques, un conjunt d’experts va participar en el projecte ECA 2003, la
creació del Concepte Europeu d’Accessibilitat a partir de manuals previs i guies de
bones pràctiques sobre accessibilitat. Un dels coautors d’aquesta publicació i també
del ECA 2008 per Administracions (la seva continuació) va ser Francesc Aragall,
president de la Fundació. La presentació del ECA 2003 en la website EuCAN va ser
recolzada per la Comissió Europea, de Treball i Afers Socials, DG – Integració Social i
Protecció Social – Integració de persones amb limitacions funcionals.
La Fundació ha estat membre d’aquesta xarxa des de que va començar al 2003, y ha
participat activament en conferències, tallers, formació i taules rodones.
Com a membres, la Design for All Foundation va ser l’amfitriona de l'EuCAN
International Conference on Design for All in Business 2009, que va tenir lloc el
19 i 20 de març a Barcelona. La conferència va ser organitzada per la xarxa EuCAN
amb el suport de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de
Catalunya. L’objectiu de la conferència era mostrar exemples de la implementació del
Design for All a les empreses, recollint les opinions i experiències dels professionals
per a una publicació que serà promocionada durant el 2010.
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 ENAT (European Network for Accessible Tourism) - www.accessibletourism.org
ENAT es una associació sense ànim de lucre d’organitzacions que treballa per a
esdevenir els capdavanters en l’estudi, promoció i pràctica del Turisme Accessible.
El seu objectiu fonamental és fer de palanca i disseminar els coneixement i
l’experiència de la xarxa per a poder millorar l’accessibilitat de la informació del
turisme, transport, infraestructures, disseny i serveis per a visitants amb tot tipus de
necessitats d’accés, proveir models d’excel·lència en turisme accessible per a tota la
indústria turística.
La Fundació ha participat en reunions i conferències organitzades per ENAT des que
aquesta associació es va crear al 2006. Al 2008, la Fundació va esdevenir membre
honorari d’ENAT i des de llavors ha participat en vàries conferències com a experts
de transport i Disseny per a Tothom en vehicles i disseny urbà.
ENAT promou i difon el projecte de la “Bandera per a Pobles i Ciutats per a Tothom”
de la Fundació, col·laborant així a difondre la importància de que els entorns,
productes i serveis estiguin adaptats a tots els ciutadans i visitants.
Al llarg de 2010 no es preveu la celebració del congrés internacional (que es realitza
cada dos anys, l'últim dels quals va ser a Viena l'any 2009), però sí la realització d'un
taller en una ciutat europea encara per definir.
 EDF (European Disability Forum)- http://www.edf-feph.org/
The European Disability Forum (EDF) és una organització europea independent no
governamental (ONGI) que representa els interessos de 65 milions de persones amb
limitacions funcionals en la Unió Europea i defensa seus drets.
EDF es l'única plataforma de persones amb limitacions funcionals que està dirigida
per ells mateixos o pels familiars d’aquells que no poden representar-se a si
mateixos. La missió de la plataforma és promoure la igualtat d’oportunitats per a les
persones amb limitacions funcionals i protegir els seus drets humans, assegurant-se
que no es prenguin decisions que els concerneixin sense ells.
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La Fundació i EDF han arribat a un acord de col·laboració per publicar noticies sobre
les activitats, projectes i accions l’una de l’altre en les seves newsletters,
publicacions i mailings. La principal forma de col·laboració per part d’EDF és la
difusió i promoció del projecte de la Bandera de la Fundació, així com activitats en
general, promovent les bones pràctiques i els principis de la Design for All en les
administracions a nivell mundial.
La Fundació ha contribuït a la campanya de “1 million signatures” d’EDF, i s’ha
compromès a mantenir la col·laboració i a difondre informació d’EDF així com les
seves activitats en la web i publicacions de la Fundació
 EUROCITIES - http://www.eurocities.eu/main.php
És la xarxa de les principals ciutats europees. Fundada al 1986, la xarxa aglutina els
governs locals de més de 130 ciutats grans en més de 30 països europeus, i proveeix
una plataforma per les ciutats membres per a poder compartir coneixement i idees,
intercanviar experiències, analitzar problemes comuns i desenvolupar solucions
innovadores a través d’una conjunt variat de fòrums, grups de treball, projectes,
activitats i esdeveniments.
EUROCITIES dóna a les ciutats europees una veu al connectar amb el diàleg amb
diverses institucions europees sobre tots els aspectes de la legislació de la UE,
polítiques i programes que tenen un impacte sobre les ciutats i els seus ciutadans.
La xarxa està activa a través d’un àrea amplia de politiques que inclouen: el
desenvolupament econòmic i la política de cohesió, la provisió de serveis públics,
medi ambient ,transport, i mobilitat, treball i afers socials, cultura, educació,
informació i coneixement social, formes de govern i cooperació internacional.
La Fundació va ser invitada a participar en la reunió d’Eurocities que va tenir lloc al
març del 2010 a Berlín, en qualitat d’experts i pel seu treball de promoció dels
principis del Design for All i bones pràctiques en Accessibilitat a la ciutat.
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COL·LABORACIONS AMB LES ENTITATS I EMPRESES
Al llarg del 2010 s’han signat nous convenis de col·laboració amb les següents entitats:
 AIJU – Centre Tecnològic de la Joquina (Espanya)
 ASOCIACIÓN RETINA NAVARRA (Espanya)
 CEAPAT – Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(Espanya)
 CERMI – Comité Español de Representantes de Minusválidos (Espanya)
 TUTTIMOBI – Asociació Francesa sense ànim de lucre (França)
En total, a finals de 2009 comptem amb una xarxa formada per a 28 empreses i 37 entitats
de tot el món que son les següents:
Empreses:
Acsun ProAsolutions France
Adir, SL - http://www.adir.es/
Aiju - http://www.aiju.info/
Altro Design - http://www.altrodesign.com/
Azalpen - http://www.azalpen.com/
Barcelona Disseny Urbà (BDU) - http://www.bdu.es/
Baixbus - http://www.baixbus.cat/
Bizgorre - http://www.bizgorre.com/
Duatis Disseny - http://www.adp-barcelona.com/sebastia_duatis/
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) - http://www.fgc.es/cat/index.asp
El Terrer, Vins i Esperits, S.LMicroarquitectura - http://www.microarquitectura.com/
Neumann Consult - http://www.neumann-consult.com/
Pauta Formació - http://www.pautaserveis.com/
ProAsolutions, SL - http://proasolutions.com/
ProAsolutions PT - http://proasolutions.com/
Quodlibet - http://www.quodlibet.es/
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Santa & Cole - http://www.santacole.com/en/
Svenska Equality - http://www.equality.se/
Socytec - http://www.socytec.com/
Studio Steffan - http://www.studiosteffan.it/
Taller de Tecnología y Cultura (TTC)
Tapes
Tibidabo - http://www.tibidabo.es/
Transports Ciutat Comtal - http://www.transportsciutatcomtal.es
Convenis de Col·laboració amb entitats:
Accessible.com.ar - http://www.accesible.com.ar/
Adaptive Environments - http://www.adaptenv.org/
Ajuntament de Palma - http://www.palmademallorca.es/IMI/PORTAL/PRD/home.jsp
Askersunds Kommun - http://www.askersund.se/
Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias (DiCa) http://www.di-ca.es/
Asociación Retina Navarra - http://www.retinanavarra.org/
Associació GIMM - http://www.gimm.es/
Associaçao Portuguesa para o Design em Rehabilitaçao –
Ayder - http://www.ayder.org.tr/
Barcelona Centre de Disseny (BCD) - http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=1
Cambra de Comerç de Manresa - http://www.cambramanresa.com/
Cambrils.org - http://www.cambrils.org/Cat for All - http://www.catforall.org/
CEAPAT - http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm
Cedat - http://cedat.webs.upv.es/
Centre de Formació per Adults Manuel Sacristán - http://www.conc.es/escolaadults/
Centre Living Upright - http://www.czuns.org/
CERMI - http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx
COEBA http://www.coeba.es/portada.htm
Col·legi

Professional

de

Disseny

Gràfic

de

Catalunya

-

http://www.dissenygrafic.org/catala/home.php
Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) - http://www.creex.es/
Crecer - http://www.crecimiento.org/
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Design for All Europe (EIDD) - http://www.designforalleurope.org/
Design for All Institute of India - http://www.designforall.in/
European Disability Forum - http://www.edf-feph.org/
European

Network

for

Accessible

Tourism

(ENAT)

-

http://www.accessibletourism.org/
Federació Acapps - http://www.acapps.org/web/
Federación coordinadora de personas con discapacidad física de Bizkaia (Fekoor) http://www.fekoor.com/
Federación Empresarial Cacereña (FEC) - http://www.fec.es/
Fundació Maria Àngels Catarineu
Fundació Abadia de Montserrat - http://www.abadiamontserrat.net
Fundació Gimm - http://www.gimm.es/Fundació
Fundació Privada Auria - http://fap.cat/?lang=es
Fundación Prodintec - http://www.prodintec.com/esp/index.html
Fundació Racc - http://www.racc.es/
Info-Handicap - http://www.info-handicap.lu/
Insituto Europeo di Design (IED) - http://www.ied.it/
Koine-Aequalitas - http://www.koine-aequalitas.org/
Obra Social Caixa Terrassa - https://www.caixaterrassa.es/ca/Particulars
Tuttimobi - http://www.tuttimobi.net/
Universitat de Barcelona (UB) - http://www.ub.edu/web/ub/ca/

39

