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COCEMFE Catalunya celebra l’Assemblea 
General Ordinària de forma virtual 

 

 

Barcelona, 22 de juny 2020 

Els representants de les entitats de COCEMFE Catalunya van celebrar el passat 22 de juny 

l’Assemblea General Ordinària del 2020. La convocatòria es va dur a terme de manera 

telemàtica, una solució vàlida en el moment d’excepcionalitat actual.  

Al llarg de la reunió es van aprovar l’Acta de 2019, la Memòria d’Activitats de 2019, el 

Tancament econòmic de 2019, les Línies d’actuació del 2020 i el Pressupost del 2020. 

Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona, va presidir l’Assemblea General 

Ordinària en substitució de la Roser Roigé, presidenta de COCEMFE Catalunya.  

 

Memòria d’activitats 2019 
 

Àlex Miró, director de COCEMFE Catalunya, va ser l’encarregat de presentar la Memòria 

d’Activitats 2019, que posteriorment va ser aprovada per unanimitat.   

“L’activitat més rellevant del 2019 va ser el I Congrés d’Autonomia Personal i va centrar molts 

esforços. Hi van participar més de 500 persones i va ser possible gràcies al suport de les 

associacions i de tot l’equip”, va remarcar Miró. “Vam assolir una fita important per els seus 

continguts, rellevància de les ponències i ponents. Ha significat un punt un punt d’inflexió 

per a COCEMFE Catalunya generant noves aliances entre entitats i amb altres sectors, en 

concordança amb l’ODS 17”, va destacar Montserrat Pallarès. 

Hem treballat coordinadament amb la Confederació estatal, en el marc dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, seguint la 

campanya Planeta 10. Aquest ha estat també un dels grans eixos estratègics de l’any 2019, 

ja que des de COCEMFE Catalunya hem treballat per divulgar el que són els ODS i perquè són 

importants des d’una perspectiva transversal per garantir els drets de les persones amb 

discapacitat.  



 

També es va destacar el treball de COCEMFE Catalunya per l’empoderament de la dona i la 

visibilització de la doble discriminació que pateixen les dones amb discapacitat. “Sempre ha 

estat un eix de treball a nivell estatal i ho seguirà sent en els propers anys perquè 

malauradament tenim encara molta feina per fer”, va apuntar Àlex Miró.  

Al llarg del 2019, COCEMFE Catalunya també ha desenvolupat la tasca de representació 

institucional i , des del COCARMI, Roser Roigé ha mantingut un contacte constant amb 

l’administració per traslladar-hi les necessitats i peticions de les persones amb discapacitat 

de COCEMFE Catalunya. 

Tancament econòmic de l’any 2019 
 

El Tancament econòmic de l’any 2019 va quedar igualment aprovat per unanimitat. Josep 

Ramon Luesma va destacar que tant els ingressos com els costos van créixer molt respecte 

de l’any anterior. “El motiu d’aquest augment de volums no és un altre que la celebració del 

Congrés”, va explicar Luesma. L’èxit tant econòmic com de participació en el Congrés es va 

poder assolir gràcies a la col·laboració de totes les entitats, així com les aportacions i externes 

d’altres empreses, va assegurar Luesma.  

Línies d’actuació i Pressupost de l’any 2020 
 

Com a últims punts de l’ordre del dia, es van exposar les Línies d’actuació i el Pressupost del 

2020, fent especial èmfasi en l’afectació de la pandèmia sobre les activitats de COCEMFE 

Catalunya.  

“Des de COCEMFE Catalunya es va començar a treballar des del minut 1 per veure què es 

podia fer. Ha estat una situació excepcional i ens hi hem afrontat de millor manera possible”, 

va explicar Montserrat Pallarès, i va comentar els esforços per aconseguir equips de 

protecció i garantir els serveis a domicili de les entitats. Una línia de treball que és important 

mantenir en cas de rebrot. Pallarès també va agrair la col·laboració desinteressada 

d’empreses i voluntaris. 

Durant aquests mesos, Roser Roigé, presidenta de COCEMFE Catalunya i vicepresidenta del 

COCARMI, també ha estat convocada en diferents reunions amb la Generalitat. Pallarès, que 

ara hi assisteix en substitució de la presidenta, va explicar que Roigé ha estat molt constant 

en transmetre les preocupacions de les entitats i insistir en demanar el nombre de persones 

amb discapacitat afectades per la pandèmia, una xifra encara poc coneguda. 

Els representants presents a l’Assemblea van agrair la comunicació interna i el suport donat 

des de la Confederació durant la pandèmia.  



 

Posteriorment, Antoni Serratosa, Tresorer de COCEMFE Catalunya, va començar agraint 

l’esforç de totes les entitats i en especial de l’equip de treball i voluntaris, i va exposar els 

tres eixos de treball principals del 2020 tenint sempre en compte la situació actual 

d’excepcionalitat. “L’element central és la incertesa del futur immediat, i la idea és reforçar 

el suport associatiu en primer terme i elaborar un pla estratègic participatiu a partir dels 

nous canvis que anem veient en els próxims mesos”, va comentar Serratosa. En aquest sentit, 

es va ratificar l’acord per a la creació d’una cooperativa de serveis per guanyar economia 

d’escales i eficiència en la gestió, i es va ratificar també el nomenament d’Andrés Labella, 

president de COCEMFE Girona, com el seu representant.  

El segon eix a treballar durant aquest 2020 consisteix en “aprofundir en la cultura dels ODS 

en totes les entitats”. “Els ODS ens donen l’oportunitat de treballar d’una manera més 

transversal, eficient i sostenible”, va afegir Serratosa.  

Com a tercer eix d’actuació, COCEMFE Catalunya treballarà aquest any per consolidar el 

Congrés d’Autonomia personal i internacionalitzar-lo. La idea és centrar-se en els quatre 

eixos de l’anterior Congrés: la garantia dels drets al llarg del cicle de vida, la ciutat com espai 

de vida i convivència, la tecnologia per millorar la qualitat de vida i les dades col·lectives com 

a eina de transformació social. La proposta seria incorporar un nou eix entorn a l’impacte del 

coronavirus en les persones amb discapacitat i malalties cròniques i comparar  com afecta la 

pandèmia en altres parts del món, principalment a Amèrica Llatina. “Sense autonomia no hi 

ha llibertat ni hi ha una garantia dels drets. Quan perdem l’autonomia pròpia, cal que totes 

les persones tinguem els recursos i suports necessaris perquè es mantinguin i respectin els 

drets”, va concloure Serratosa. 

Paral·lelament, s’estan enfortint les relacions amb altres sectors per treballar per garantir els 

drets de les persones amb discapacitat a Catalunya. Un dels exemples és la creació d’un 

Laboratori “Barcelona Open Lab for Accessible & Sustainable Mobility, i un altre és la 

participació de COCEMFE Barcelona a la Taula de Model Urbà en el Pacte per Barcelona.  

El pressupost del 2020 per dur a terme totes aquestes activitats també va ser aprovat amb 

una abstenció. La previsió d’ingressos per aquest any és menor que la del 2019, però el que 

preocupa més és de cara el 2021, ja que a causa de la incertesa actual tot fa preveure que 

les dificultats per mantenir els ingressos s’accentuaran. 
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