
COCEMFE Catalunya llança el seu 2n esmorzar per a totes les 

entitats de COCEMFE Catalunya 

Després d'un breu període de festius, COCEMFE Catalunya reprèn la seva gran 

iniciativa per a cohesionar a les seves entitats. 

Es llança el segon desdejuni de les entitats de COCEMFE Catalunya per a posar 

en marxa el segon trimestre de l'any. 

Les entitats que han participat van mostrar la situació que pateixen a causa de 

l'Estat d'Alarma, a la situació de la vacunació i sobretot relatiu a la incidència 

política a nivell autonòmic. 

A Barcelona, el 7 d'abril 2021
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COCEMFE Catalunya profundament conscienciada per a estar en línia amb les seves 

entitats i en la defensa dels seus drets, i dels drets de les persones amb discapacitat; promou 

aquesta iniciativa a nivell mensual per a posar en comú a totes les seves entitats i enfortir 

l'esquelet de la confederació.  

Les entitats que han assistit a la reunió mensual, celebrada el 7 d'abril, han mostrat el seu 

descontentament respecte a les polítiques públiques relatives a la defensa dels drets de les 

persones amb discapacitat física i orgànica, i sobre l'actual situació de la vacunació.  

Des de COCEMFE Catalunya s'ha posat en coneixement sobre el procés d'elecció del nou 

Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) que treballa 

perquè Barcelona sigui una ciutat accessible i inclusiva. Per a això, compta amb les 

persones amb discapacitat i les entitats que les representen. Aquest any 2021 han de triar-se 

a les persones que formaran part del nou Consell Rector del IMPD. Per a elegir-les es faran 

unes eleccions. 

Entre altres assumptes i per la situació actual de la pandèmia de COVID-19 i la importància 

del desplegament del Pla de vacunació per a reduir els índexs de transmissió, des de la 

Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, s'ha acordat que totes les entitats que havien 

assistit a la reunió de COCEMFE Catalunya, participarien en el WEBINAR realitzat pel 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

Finalment, s'ha acordat tornar a tenir la següent reunió el mes de maig, data encara per 

valorar entre totes les entitats de COCEMFE Catalunya. 

Des de COCEMFE Catalunya agraïm a les entitats i l'esforç, l'obstinació i la dedicació que 

tenen amb la discapacitat i en la lluita per tots els col·lectius de la discapacitat física i 

orgànica. Des de COCEMFE Catalunya ens mantenim en la mateixa línia oferint el màxim 

suport, ajuda i col·laboració. 
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https://ajuntament.barcelona.cat/eleccions-institut-municipal-persones-discapacitat/es

