
 

 

COCEMFE Catalunya celebra el primer esmorzar-

col·loqui amb els professionals que representen les 

seves entitats provincials i entitats federades  

 

o COCEMFE Catalunya ha organitzat el primer esmorzar per a totes les 

entitats que conformen la confederació autonòmica 

 
o Més de 20 professionals de totes les entitats de COCEMFE Catalunya van 

participar en aquest primer esdeveniment aportant les seves visiones i  

perspectives i sobretot els temes més rellevants de l’àmbit de la discapacitat. 

 

Barcelona, 18 de febrer de 2021 

COCEMFE Catalunya d’acord amb el llançament del Pla Estratègic 2021-2025 

comença l’any amb una proposta ferma i forta de cohesionar a totes les entitats 

provincials i federades, cooperant juntament i creant aliances per a futures 

col·laboracions. Quant a la idea de l’esmorzar, va néixer paral·lelament amb el Pla 

Estratègic 2021-2025, amb el propòsit de crear grups de treball entre les entitats en 

funció dels àmbits de discapacitat que tracten.  

 



 

 

 

En aquest primer acte, COCEMFE Catalunya ha donat suport perquè les entitats 

tinguin un espai de creació, un espai per compartir i un espai de debat. En aquest 

sentit, al marge de tenir un primer contacte, les entitats van poder tindre l’oportunitat 

d’exposar els seus dubtes, preguntes, queixes i sobretot la perspectiva més local i 

immediata de la discapacitat que atén l’entitat. 

El primer esmorzar de COCEMFE Catalunya va acabar amb un joc molt lúdic i 

interactiu que engloba la forma de veure els drets humans i la seva aplicabilitat 

diària, perquè les lluites quant als drets de les persones amb discapacitat siguin més 

properes a la realitat i no oblidades com a substàncies abstractes.  

Per últim, conjuntament s’ha establert tenir aquest espai per compartir una vegada 

al més per poder compartir i exposar els temes més importants per a les entitats de 

COCEMFE Catalunya així com compartir les vivències, les bones pràctiques i tenir un 

espai creació on ningú es quedi enrere. 

 

COCEMFE Catalunya és una entitat sense afany de lucre que representa el sector de 

la discapacitat física i orgànica a Catalunya i que treballa per assolir la plena 

normalització de les persones amb discapacitat. Per aconseguir dita normalització 

treballa en els camps l'accessibilitat universal, la inserció laboral de les persones 

amb discapacitat, l'educació en valors i hàbits de vida saludables per a prevenir 

futures malalties i el foment de l'esport de les persones amb discapacitat. 
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