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COCEMFE Catalunya impulsa la I Xerrada amb el Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la resolució de 

dubtes i preguntes quant a la pandèmia i la situació del tercer 

sector social de Catalunya, per a les seves entitats. 

 

 Entitats responsables organitzadores de la I Xerrada entorn de la Salut; el 

Departament de Salut i COCEMFE Catalunya 

 

 Més de vint entitats de diferents sectors de la discapacitat van participar en 

aquesta I Xerrada. 

 

 Per part del Departament de la Salut ens han acompanyat el Dr. Sebastià 

Santaeugènia González, director Programa de Prevenció i Atenció a la 

Cronicitat i Pla Director Sociosanitari, el Dr. Rafael Ruiz Riera, director 

estratègic de la Comissió Departamental per a l’Impuls Estratègic en Atenció 

Primària i Salut Comunitària i el Dr. Àngel Jover Blanca. Director Atenció 

Primària Costa Ponent. SAP Baix Llobregat Nord-oest. Institut Català de la 

Salut   

 

Barcelona, 4 de desembre de 2020 

 

La I Xerrada per a les entitats de COCEMFE Catalunya ha comptat amb la participació 

més de vint entitats del Tercer sector que vetllen pels drets de les persones amb 

discapacitat i amb la dels especialistes i professionals del Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya, per donar resposta a les inquietuds, consultes i dubtes 

que han traslladat les entitats davant la situació de la pandèmia. 

Els temes tractats com l’atenció primària, l’atenció psicològica, la salut mental, les 

residències, els protocols sanitaris, i sobretot la vacunació en un col·lectiu tan divers 

de la discapacitat, van ser els temes més rellevants d’aquesta I Xerrada. La 

preocupació mostrada per les entitats davant la manca de tractament psicològic i 

emocional, tant per les persones amb discapacitat, com per les seves famílies, així 

com, la gran diversitat de la discapacitat que requereix una atenció específica per 
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cada cas en concret, ha suggerit un debat molt ample i molt fructífer per tenir 

resposta i posicionament des de Departament de Salut.  

Per últim, i no menys important, s’ha tractat el propi desgast emocional dels 

professionals sanitaris i en concret dels metges que atenen en els CAP’s i que 

representen un col·lectiu invisibilitzat davant la resta de la població que sofreix en les 

mateixes condicions aquesta crisi ocasionada per la pandèmia Sars-CoV-2. 

COCEMFE Catalunya ha fet possible l’impuls d’aquesta I Xerrada tan important per a 

les entitats i per a la causa comú, que és la defensa dels drets de totes les persones 

i en especial aquelles que es troben en situacions de més vulnerabilitat. Des de 

COCEMFE Catalunya volem fer arribar el nostre agraïment a les persones del 

Departament de Salut, per la seva bona predisposició per ser-hi i per la seva 

dedicació.  

 

 


