DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS INNOVACIÓ - JULIOL
Adjuntem les últimes novetats normatives així com informes i jornades previstes que poden
ser d’interès pels membres de les comissions d’Innovació, Societat Digital i Emprenedors.

1.- Normativa, petició observacions i qüestions vinculades al COVID-19:


ACTUALITZAT. Código electrónico de normativa estatal y autonómica de la "Crisis
Sanitaria Covid‑19



Plan de choque por la Ciencia y la Innovación.- El Plan de Choque por la Ciencia y
la Innovación del Gobierno de España se articula en tres ejes:
Eje 1: investigación e innovación en salud
Eje 2: transformación del sistema de ciencia y atracción y retención de talento
Eje 3: impulso a la I+D+I empresarial e industria de la ciencia

Las 17 medidas del Plan de Choque suponen compromisos de inversión en 2020 y
2021 por un total de 1.056 millones de € en ayudas directas al sistema de ciencia e
innovación, tanto a las instituciones científicas, como a los grupos de investigación
universitarios y clínicos, así como a la I+D+I de sectores empresariales
estratégicos.
En 2020, el Plan de Choque moviliza un total de 396,1 M€, siendo el resto para
2021. A esta inversión hay que sumar un total de 508 M€ en préstamos en
condiciones ventajosas a empresas innovadoras, a partir de los nuevos
instrumentos de promoción de la I+D+I privada.


Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Destacamos
los siguientes artículos:
Artículo 7. Deducción en el Impuesto sobre Sociedades por actividades de
innovación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la
industria de la automoción.
Artículo 12. Liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.



Anteproyecto Ley de trabajo a distancia.



Consulta pública para la elaboración de la Carta de derechos digitales.- S'informa
de l'obertura per part del MINECO del procediment de consulta pública prèvia per a
l'elaboració Carta de Drets Digitals que recollirà els drets necessaris per a la
protecció digital del conjunt de la ciutadania i ens permetrà, un cop més, posar-nos
a l'avantguarda europea en relació amb el desenvolupament d'una societat digital
lliure, oberta i inclusiva. El termini finalitza el 14 de juliol.



Consulta pública para la transposición al derecho español de la directiva (UE)
2019/1024 del parlamento europeo y del consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a
los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. El termini
finalitza el 20 de juliol.

2.- Unió Europea






Documents de posició elaborats per Business Europe

-

AI - A European Approach to Excellence and Trust

-

The Digital Services Package: Illegal Content, Gatekeeper Platforms & Platform
Workers

-

A European Strategy for data.

Consultes obertes
-

COMISSIÓ EUROPEA. Consultation on the Digital Services Act package.
Finalitza el 8 de setembre de 2020

-

COMISSIÓ EUROPEA. Public consultation on the review and prolongation of
the Roaming. Finalitza l’11 de setembre de 2020

-

European Union Agency for Cybersecurity, ENISA. Public Consultations on
Cybersecurity Candidate Schemes. Finalitza el 31 de juliol.

-

COMISSIÓ EUROPEA. The European Commission has launched a formal
Public Consultation on the new Digital Education Action Plan. Finalitza el 4 de
setembre.

Informació d’interès
-

OECD to host Secretariat of new Global Partnership on Artificial Intelligence.The OECD will host the Secretariat of the new Global Partnership on AI (GPAI),
a coalition launched today that aims at ensuring that Artificial Intelligence is used
responsibly, respecting human rights and democratic values. Arrangements for
the OECD’s role as host will be finalised in the coming days.

-

COMISSIÓ EUROPEA. European Innovation Council Advisory Board presents
roadmap for Europe to lead in the technologies and industries of the future.

-

PARLAMENT EUROPEU. Artificial intelligence: How does it work, why does it
matter, and what can we do about it?

3.- Programes – Ajuts, Convocatòries obertes:

Convocatòria

Data inici

Data fin

Premis Alex Casta

30/06/2020

13/07/2020

Eureka Network call for proposals - post COVID19

15/05/2020

15/07/2020

EIG CONCERT JAPAN

18/05/2020

17/07/2020

Convocatoria ayudas red de oficinas Acelera Pyme

18/06/2020

17/07/2020

Convocatoria Mobile Week 2021

12/06/2020

17/07/2020

Premis PROJECTA'T

20/06/2020

19/07/2020

Premi Jove Empresari de l'AIJEC

03/07/2020

27/07/2020

Conv. ayudas a proyectos industriales de I_D_I en el ámbito de la
industria manufacturera

04/07/2020

29/07/2020

Conv. apoyo financiero a proyectos de I D i en el ámbito de la
industria conectada 4.0

03/07/2020

30/07/2020

6a edició dels Premis DonaTIC

19/06/2020

18/08/2020

Premis PITA i Ruralapps 2020

22/06/2020

21/08/2020

European Enterprise Promotion Awards (EEPA)

20/05/2020

24/08/2020

Premi ARA de còmic en català

01/05/2020

31/08/2020

Convocatoria d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

07/07/2020

07/10/2020

CEF Telecom Call 2020-2

30/06/2020

05/11/2020

Convocatòria de doctorats industrials (DI) 2020

26/02/2020

15/12/2020

Subvenciones proyectos i+d e inversión. CDTI. COVID19

11/05/2020

15/12/2020

FONDO SUPERA COVID-19

22/04/2020

18/12/2020

Línia de préstecs ICF Industria 4.0 per als anys 2019-2020

27/03/2019

31/12/2020

Projectes de Transferència Cervera

01/01/2020

31/12/2020

ICO Empresas y emprendedores

01/01/2020

31/12/2020

Programa Ayudas Banda Ancha Fija 30Mbps

21/06/2020

31/12/2020

Acreditació Assessors d'ACCIÓ. Periode 2019-22

15/07/2019

31/05/2022

ICO- Red.es Acelera

10/06/2020

10/06/2024

Més informació:


Convocatoria ayudas para la creación de la red de oficinas Acelera Pyme.- Aquesta
convocatòria té com a finalitat seleccionar, en règim de concurrència competitiva,
als beneficiaris de les ajudes per a la creació de la Xarxa d'Oficines Accelera Pime
dins el programa Accelera Pime per a l'impuls a l'adopció de les tecnologies per les
empreses espanyoles (incloses les de nova creació), especialment les petites i
mitjanes empreses (pimes), autònoms i emprenedors.



ICO-Red.es ACELERA.- Red.es, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri
d'Afers Econòmics i Transformació Digital, ha subscrit un conveni amb l'Institut de
Crèdit Oficial, entitat pública empresarial adscrita a la Secretaria d'Estat d'Economia
i Suport a l'Empresa, per posar en marxa la línia "ICO-Red.es Accelera".
El conveni tindrà una vigència de 4 anys. La dotació assignada a la Línia ICO
Red.es Acelera per al 2020 és de 135 M €. Podran accedir a finançament a través
d'aquest programa, els beneficiaris de les convocatòries que llenci Red.es, i que
tenen com a objectiu la digitalització de les empreses a través de l'impuls i
finançament de projectes tecnològics. El finançament es podrà sol·licitar a les
entitats financeres que s'adhereixin a la línia.



Convocatòria Mobile Week 2021 de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital)
i la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta crida a Ajuntaments i consells
comarcals es vol arribar a celebrar el 2021 la Mobile Week més àmplia i
participativa.
Per poder formar-ne part, aquestes administracions han de presentar una proposta
d’activitats que s’adeqüin als continguts de la programació de la Mobile Week
Catalunya 2021, que girarà al voltant de tres temàtiques centrals: la protecció de la
nostra privacitat i dades a Internet, les habilitats professionals digitals que està
demanant el mercat, i el paper que té la tecnologia durant les crisis.



Premis PITA i Ruralapps 2020.- El Departament d'Agricultura impulsa el
desenvolupament d’aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari i
rural, i distingeix les empreses que hagin desenvolupat les millors aplicacions
mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agroalimentari i del medi
rural.



Premis Projecta’t 2020.- La Diputació de Girona convoca la segona edició dels
Premis Projecta’t amb l’objectiu d’impulsar la projecció d’empreses joves de les
comarques gironines. Els guardons s’adrecen a emprenedors del territori i premien
les deu iniciatives empresarials més rellevants i amb més potencial de creixement.



Premis Àlex Casta.- Els “Premis Àlex Casta” són una iniciativa conjunta de
l’ecosistema en record del Dr Àlex Casta, reconegut professional del sector de les
ciències de la vida i de la salut de Catalunya que ens va deixar el desembre de
2018.
A través dels Premis Àlex Casta, es vol impulsar el talent, donar visibilitat i
incentivar l’emprenedoria dins la BioRegió de Catalunya. Els premis tindran lloc
durant l’acte de presentació de l’Informe de la BioRegió el dilluns 28 de setembre a
Barcelona.



La ciutat Proactiva. Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana. La
convocatòria pretén promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i
multidisciplinària, tot trobant solucions reals als reptes als quals s’enfronta la nostra
ciutat en el futur més immediat.
BIT Habitat llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de donar suport financer i
tècnic a la implementació de projectes que donin resposta als reptes urbans
plantejats i que tinguin un impacte real, a curt termini, sobre la qualitat de vida de
les persones.



6a edició dels Premis DonaTIC, per reconèixer i potenciar el paper de les dones en
l’àmbit tecnològic. El Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques
ha publicat la convocatòria dels Premis DonaTIC 2020. Ja es poden presentar les
candidatures per a aquests guardons, que tenen el doble objectiu de reconèixer el
paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de
les noves tecnologies, i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si
dedicar-se o no a les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i
matemàtiques) en el futur.



Programa Ayudas Banda Ancha Fija 30Mbps.- El Programa d'ajuts per a la
contractació de serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat a 30 Mbits per
segon s'emmarca en el conjunt de mesures adoptades pel Govern d'Espanya dins
de l'Estratègia Nacional de Xarxes Ultraràpides, per assolir els objectius concrets de
cobertura i adopció establerts per la Agenda Digital per a Europa en l'àmbit de la
connectivitat, i incorporats a l'Agenda Digital per Espanya, que estableix que tots
els europeus accedeixin a connexions de banda ampla a una velocitat de al menys
30 Mbits / s en sentit descendent abans de 2020



Premi Jove Empresari de l’AIJEC.- L’Aijec engega una nova edició del Premi Jove
Empresari, per reconèixer la feina i la constància d’ empresaris i emprenedors. Les
quatre categories que es premien en aquesta edició són:
- Premi Jove Empresari
- Reconeixement a la Millor Iniciativa Empresarial
- Reconeixement a la Qualitat Lingüística Empresarial
- Reconeixement a l’Emprenedor Social



Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos industriales de investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria manufacturera en el año 2020.
Els ajuts es caracteritzen per ser préstecs reemborsables de fins al 80% de la
inversió finançable amb un termini d'amortització total de 10 anys i 3 anys de
carència.



Convocatoria de concesión de apoyo financiero a proyectos de investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0 en el año 2020.
L'objecte de la convocatòria és el desenvolupament de projectes de recerca
industrial i projectes de desenvolupament experimental, així com projectes
d'innovació en matèria d'organització i processos, emmarcats en les Àrees
Estratègiques de la Indústria Connectada 4.0 i tendents a l'acompliment dels
objectius de la mateixa.



CEF Telecom Call 2020-2.- Per rebre cofinançament en aquesta convocatòria, les
accions han de demostrar la maduresa suficient i contribuir a les polítiques del
mercat únic digital de la UE. El 16 de juliol es durà a terme una Call Virtual Info Day.



Convocatòria d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.- Es consideraran
projectes d'alt impacte els projectes d'inversió, tant d'empreses ja establertes a
Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi, d'acord amb les
característiques que es descriuen a continuació: Projectes d'inversió empresarial
d'alt impacte de creació d'ocupació i Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte
en actius fixes

4.- Estratègies, pactes i recomanacions:


Pacte per a la Societat del Coneixement.- El Govern ha aprovat el document final
del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) que servirà per
orientar les futures polítiques públiques. L’actual crisi causada per la COVID-19 han
posat en evidència el paper central del coneixement en l’elaboració de qualsevol
tipus d’estratègia. En aquest context, el Pacte esdevé l’instrument per desplegar
una estratègia integral en R+D+I a Catalunya.



Diàleg social europeu. Acuerdo Marco sobre Digitalización. Aquest acord marc és el
compromís compartit dels interlocutors socials intersectorials europeus BusinessEurope, SMEunited, CEEP i la CES (i el comitè d'enllaç EUROCADRES /

CEC) - per optimitzar els beneficis i fer front als reptes de la digitalització en el món
del treball.


Facilita Emprende.- és una eina en línia proporcionada per l'AEPD que té com a
objectiu simplificar l'adequació de productes i serveis a la normativa de protecció de
dades. Està dirigida a emprenedors i noves empreses (startups) de recent creació
(menys de 10 anys) i amb grans expectatives de creixement que realitzen
tractaments en els quals es fan ús de tecnologies emergents, enteses aquestes
com aquelles tecnologies que representen un canvi en la nostra manera de viure,
relacionar-nos i operar en el mercat i que encara estan en procés de
desenvolupament i evolució.



Butlletí de Seguretat de SMBv3. Aquest Butlletí de l’Agencia de Ciberseguretat de
Catalunya va dirigit a responsables i administradors TIC i professionals de l’àmbit
de la ciberseguretat perquè prenguin les mesures de verificació, contenció i
erradicació que considerin adients en base a les recomanacions ofertes, en relació
a la possible explotació de vulnerabilitats a SMBv3 de Microsoft Windows.



Recomendaciones para el despliegue de aplicacions móviles en el acceso a
espacios públicos. Desde la AEPD se establece una lista no exhaustiva de
recomendaciones para los responsables que estén evaluando implementar alguna
de las soluciones anteriores en sus tratamientos.

5.- Informes


Science, research and innovation performance of the EU 2020. L’informe presenta
com la política d’investigació i innovació (R&I) s’ha d’adaptar per convertir-se en
més transformadora i aportar un ampli concepte de sostenibilitat (social, ambiental i
econòmic) alhora que impulsa la competitivitat de la UE.



European innovation scoreboard.- Espanya és, al costat de Xipre i Finlàndia, un
dels tres països en els quals el rendiment de la innovació s'ha incrementat de
manera més notable en 2019, segons les dades publicades a la Comissió Europea
en el 'European Innovation Scoreboard 2020' . Espanya ha millorat cinc posicions
en el rànquing de la innovació respecte a l'any anterior, fins a situar en el lloc 14
sobre el total dels 27 països de la Unió Europea, tot i que continua en el grup dels
països considerats "moderadament innovadors".



The Digital Economy and Society Index (DESI).- El Digital Economy and Society
Society (DESI) és un índex compost que resumeix els indicadors rellevants sobre el
rendiment digital d’Europa i fa un seguiment de l’evolució dels Estats membres de
la UE en competitivitat digital.



Digital Talent Overview 2020.- L’aliança Barcelona Digital Talent, on Foment hi
forma part, ha publicat aquest informe que reflexiona sobre: Quines són les
tendències globals en relació al talent digital, l'Impacte de l'Covid-19 en el mercat
del talent digital, el talent digital a Barcelona i les línies d'actuació per combatre la
bretxa de talent digital (2020-2022)



The Global Startup Ecosystem Report 2020 (GSER 2020).- Startup Genome ha
publicat el seu últim informe amb l’anàlisi de diferents països.



L'Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Espanya 2019-20.- L'Observatori
de l'Emprenedoria d'Espanya (conegut també com XARXA GEM Espanya), el
Centre Internacional Santander Emprendimiento (CISE), Banco Santander, a través
de Santander Universitats i Enisa han presentat l'Informe GEM Espanya 2019-20
amb l'última informació sobre l'ecosistema emprenedor espanyol.



Informe Economía Digital en España de ADigital. Economia Digital a Espanya
proposa una definició d'economia digital i estableix una metodologia sòlida per
quantificar la seva contribució a l'economia espanyola. La finalitat última d'aquesta
anàlisi és estudiar l'evolució de la digitalització en el nostre país, analitzar la seva
resiliència i construir una base sòlida sobre la qual proposar accions que permetin
impulsar-la i convertir-la en motor de desenvolupament i progrés.



Titans of Tech .- En el darrer informe de GP Bullhound, Titans of Tech, analitzen
per setè any consecutiu el creixement dels principals negocis tecnològics a Europa i
destaquen diversos actors clau del seu ecosistema que demostren la força i la
velocitat per assolir aviat l’estat de “Titan”- valoració de més de 50.000M$.



Folleto informativo: "La OEPM en Cifras 2019".- La Oficina Española de Patentes y
Marca, O.A ha publicado, los datos estadísticos definitivos correspondientes al año
2019. En esta publicación se ofrece una visión generalizada sobre las distintas
modalidades de Propiedad Industrial a tenor de los datos de las solicitudes
presentadas o publicadas de las distintas modalidades de Propiedad Industrial (PI):
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y nombres comerciales.

6.- Altres noticies d’interès
España:


Líneas ENISA
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dispone 98,5 millones de euros para
impulsar a las pymes y emprendedores en España, a través de las líneas Enisa.
Estos fondos permitirán la financiación de pymes y emprendedores, a través de los
préstamos participativos que gestiona Enisa.



El Gobierno autoriza ayudas por 150M€ para la extensión de Banda Ancha de muy alta velocidad
El Consejo de Ministros autorizó el 30 de junio la publicación de la convocatoria
2020 perteneciente al Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva
Generación (PEBA-NGA) 2020-2022. Se proporcionarán hasta 150 millones de
euros de ayudas, su objetivo es ampliar el despliegue de redes ultra rápidas en las
zonas rurales y con menos población, contribuyendo así a reducir la brecha digital y
hacer frente al reto demográfico. Las ayudas están cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



El Gobierno aprueba el desarrollo del piloto para una aplicación móvil de
notificación de contactos de riesgo por COVID-19
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al contrato para diseñar, desarrollar y
evaluar una prueba piloto para una aplicación móvil que permita notificar a los
contactos de un usuario el posible riesgo de contagio por COVID-19.



La Unidad de Mujeres y Ciencia analiza el impacto del COVID-19 en la igualdad de
género en la I+D+I y presenta un conjunto de recomendaciones
La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de Ciencia e Innovación ha
analizado cómo ha afectado el contexto del COVID-19 al sistema de ciencia e
innovación en términos de igualdad de género, en un documento en el que
incorpora un conjunto de recomendaciones a tener en cuenta para la toma de
futuras decisiones desde una perspectiva de género.



España establece el 31 de octubre como fecha para completar el Segundo Dividendo Digital
El Consejo de Ministros aprobo el 23 de junio la nueva fecha para la finalización del
proceso de liberación de la banda de 700MHz, conocido como Segundo Dividendo
Digital, que será el próximo 31 de octubre de 2020.
Esta nueva fecha es consecuencia de la situación excepcional provocada por la
crisis sanitaria del COVID-19, ya que las medidas de distanciamiento social y
restricción de movilidad implantadas durante el estado de alarma obligaron a
ralentizar la ejecución de las actuaciones para la liberación de estas frecuencias,
necesarias para el despliegue de las futuras redes 5G.



El Gobierno acuerda con GSMA la ampliación del Mobile World Congress hasta 2024
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital y a la Entidad Pública Empresarial Red.es a llegar a un
acuerdo con GSMA, entidad organizadora del Mobile World Congress, para
resolver las consecuencias derivadas de la cancelación del MWC 2020 en el
contexto de la emergencia sanitaria de la COVID-19. De esta forma se impulsa la
celebración de las próximas ediciones y se amplía la celebración del evento hasta
2024.



El Gobierno lanza el programa Educa en Digital para impulsar la transformación
tecnológica de la Educación en España
El Consejo de Ministros ha aprobado la suscripción de un convenio entre el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital y Red.es para poner en marcha el programa
Educa en Digital con el objetivo de apoyar la transformación digital de la educación
en España. Las actuaciones comenzarán a ejecutarse durante el primer trimestre
del curso 2020-2021.



El Gobierno pone en marcha el proceso de elaboración de una Carta de Derechos Digitales.
El Gobierno ha puesto en marcha el proceso para la elaboración de una nueva
Carta de Derechos Digitales para España con la constitución de un grupo de
expertos que actuará como asesor. Junto a él se abrirá también un procedimiento
participativo para que la ciudadanía pueda realitzar aportaciones. La redacción final
de la Carta por parte del Gobierno incorporará las contribuciones que lleguen desde
ambos ámbitos.



Red.es impulsa el talento en la economía digital a través de dos programas de
formación y orientación para el empleo
El presupuesto de ambas licitaciones es de 36 millones de euros y está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) del periodo de programación 20142020, en concreto con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y al
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE).



El Ministerio de Ciencia e Innovación reduce los trámites para los proyectos con
financiación internacional
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para la reactivación
económica, con efecto sobre la concesión de las ayudas internacionales para
proyectos científicos. Esta medida establece la posibilidad de conceder de forma
directa aquellas subvenciones para la cofinanciación nacional de proyectos de
investigación científica, técnica e innovación que sean consecuencia de
convocatorias públicas de I+D+I al amparo del Programa Marco de Investigación e
Innovación de la Unión Europea, así como de convocatorias públicas provenientes
de tratados o acuerdos internacionales suscritos por España.

Catalunya:


El Govern dona llum verda a les accions del Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement que desplegarà l'estratègia integral en R+D+I.
El document definitiu es va aprovar per unanimitat dels 78 representants de les
universitats, els centres de recerca, l’estudiantat, els sindicats, el món empresarial,
l’àmbit territorial i tots els grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya, durant el Plenari del Pacte celebrat el maig passat. Foment del Treball
ha participat dels grups de treball i del plenari que ha aprovat el pacte.



L’Agència de Ciberseguretat engega una campanya per protegir el teixit
empresarial de ciberamenaces i impulsar una digitalització segura.
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya responsable del servei públic de
ciberseguretat i de l’impuls d’una cultura de ciberseguretat adreçada al conjunt de la
ciutadania i al teixit econòmic català, ha engegat la campanya #NegoCibersegur
amb l’objectiu d’impulsar d’una forma segura la transformació digital de totes les
empreses catalanes i impulsar, així, la recuperació de l’activitat econòmica.



El Govern aprova el Pla DONATIC per promoure el talent i el lideratge de les dones
en l'àmbit tecnològic.
El Govern ha aprovat el Pla DonaTIC per impulsar el lideratge de les dones en
l’àmbit tecnològic. El pla vol promoure i reconèixer el paper de la dona en l’àmbit
TIC, fomentar i despertar vocacions tecnològiques entre les més joves i assolir la
plena participació de les dones en llocs de presa de decisions.

Barcelona, 2 de juliol de 2020

