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Roser Roigé, presidenta de COCEMFE Catalunya.
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01.
PRESENTACIÓ GENERAL

CARTA DE LA PRESIDENTA

per Roser Roigé

B         envolgudes i benvolguts, durant l’any 
         2019 hem treballat molt i molt producti-
vament. En aquesta memòria us volem fer un 
recull de tota l’activitat que hem desenvolupat 
al llarg d’aquest darrer any i donar a conèixer 
les nostres principals directrius. 
L’any 2019 va ser un any d’alt rendiment tant 
intern de l’entitat com extern fent incidència 
social i política en el nostre entorn. Vam 
reforçar el nostre equip tècnic format per 
professionals de diferents àrees que col·laboren 
en nous projectes. Aquestes dues fites ens han 
permès millorar la gestió i la qualitat dels 
serveis que prestem.
Cal destacar la magnitud del treball realitzat el 
I Congrés sobre el dret a l’autonomia personal. 
Discapacitat física i orgànica, cronicitat i 
envelliment, celebrat els dies 21 i 22 d’Octubre 
de 2019 a Barcelona amb l’objectiu d’abordar de 
manera integral i amb una visió àmplia i 
inclusiva el dret a l’autonomia personal de totes 
les persones al llarg del seu cicle vital.
Hem seguit treballant en la defensa dels drets 
de les persones amb discapacitat física i 
orgànica, de cara a la societat i els òrgans del 
govern. Com a conseqüència, des de COCEM-
FE Catalunya vam participar en El Pacte 
Nacional per a les Persones amb Discapacitat, 
donant a conèixer totes les veus de les persones 
que atenem i de les seves famílies. 
Vam treballar molt dur per l’apoderament de 

les dones amb discapacitat, que és un eix 
d’actuació prioritari ja que les nostres accions 
dirigeixen a afavorir les condicions perquè les 
dones i nenes amb discapacitat, així com les 
dones i mares assistents de persones amb 
discapacitat, puguin gaudir plenament i en 
igualtat de condicions de tots els drets humans 
i llibertats fonamentals. Actualment tenim en 
marxa el Programa d’Apoderament i Activació 
per a la feina de dones amb discapacitat física i 
orgànica.
Des de l'Observatori de la Discapacitat Física 
(ODF) que centra el seu treball en la generació 
de coneixement per a la incidència política, 
vam profunditzar i produir dades sobre la 
discapacitat per treballar més d’acord amb la 
línia de la defensa dels drets i amb consonància 
amb la Convenció Internacional sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat en tant que 
amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
2019 ha estat també un any de canvis en la 
federació de Girona que amb la baixa de la seva 
presidenta, encetar un cicle renovador amb el 
suport de COCEMFE Catalunya, i que 
s’acabarà de consolidar durant l’any 2020.
En definitiva, vull agrair la col·laboració de 
totes les persones i entitats que fan possible 
COCEMFE Catalunya i expressar la nostra 
voluntat de seguir treballant en la defensa dels 
drets i la millora de la vida de les persones amb 
discapacitat física i orgànica i les seves famílies.

Roser Roigé
Presidenta COCEMFE Catalunya
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Qui som? 
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 aquesta 
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 discapa-
citat.

La Federació COCEMFE Catalunya és constituïda per la unió 
voluntària d’associacions integrades per COCEMFE Barcelo-
na, COCEMFE Mestral (Tarragona), COCEMFE Lleida i 
COCEMFE Girona que en la seva totalitat o majoritàriament 
estan formats per persones amb discapacitat física i orgànica. 
COCEMFE Catalunya neix com a eix integrador del territori 
català per a la defensa dels drets de les persones amb discapa-
citat física i orgànica, i treballa en consonància amb l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides per promoure la Convenció sobre 
els drets de les persones amb discapacitat. 

 C a t a l u n y a

La nostra
MISSIÓ

La nostra
VISIÓ

Els nostres
VALORS

La Missió de COCEMFE Catalunya és el 
reconeixement dels drets de les persones 
amb discapacitat física i orgànica, 
promoure la màxima aplicabilitat de la 
Convenció sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat i proporcio-
nar els instruments necessaris per al seu 
degut compliment en la societat actual.

Encara que l’àmbit de l’actuació sigui la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, 
COCEMFE Catalunya mitjançant la 
seves confederacions provincials fa 
incidència en l’àmbit de la discapacitat, 
promovent i difonent la política de 
reivindicació a tot l’Estat Espanyol.  

COCEMFE Catalunya s'alinea amb 
la política dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides, per al foment 
global de la democràcia, justícia 
social i valors ètics d'acord amb les 
seves entitats membres, d'acord amb 
la cultura de solidaritat. 

A COCEMFE Catalunya, la justícia 
social impera a les seves bases 
fonamentals per afavorir el movi-
ment de defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat. 

COCEMFE Catalunya en 
consonància amb COCEMFE 
es regeix pels principis de 
respecte de la dignitat de les 
persones, diversitat de les 
persones, igualtat entre homes i 
dones, solidaritat i cooperació, 
compromís social, transparèn-
cia i responsabilitat, democrà-
cia i qualitat. 
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Òrgans de govern y organigrama
La confederació es regeix pel sistema d'autogovern i els principis de representació mitjançant l'Assemblea 
General i la Junta Directiva.

Membres de la Junta Directiva:

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Confederació de 
COCEMFE Catalunya. Els seus membres en formen part per 
dret propi i irrenunciable. Les entitats federades decideixen 
per majoria els assumptes que son de la seva competència 
d’acord amb els estatuts i el Codi Ètic.

Presidència

Roser Roigé

Secretària          
Lorena Blanco   

Vocals

Tresorer                

(Des de juny de 2019, en substitució d’Abel Muñoz)
Antoni Serratosa 

Vocal
Mª del Carmen 
Ocaña

Vocal
Javier Rojano  

Vocal
Abel Muñoz 
Fernández

Vocal
Agustín Gómez 

Vocal
Bertrand de Five

Presidents/presidentes de les confederacions provincials

COCEMFE Barcelona
Montserrat 
Pallarès

COCEMFE Lleida
Maite Montañés 

COCEMFE Girona
Francisca 
Diago López

COCEMFE Tarragona
Emilia Altarriba 

L’Assemblea General te lloc un cop a l’any, mentre que 
l’extraordinària es reunirà sempre que ho consideri necessari 
escaient la junta directiva o els membres de la Confederació 
que representin un 10% dels vots socials.

La Junta Directiva regeix, administra i representa la Confe-
deració. La seva composició es la següent: una presidència, 
una vicepresidència, una secretària, una tresoreria i vocals. 
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Catàleg de serveis 

COCEMFE Catalunya en consonància 
amb COCEMFE Estatal d’acord amb el 
Pla Estratègic 2019-2023, coordinat des 
de els Serveis Centrals de COCEMFE, 
sistematitza la voluntat de generar la 
plena inclusió, cohesió y participació 
de totes las entitats de COCEMFE 
sobre els tres nivells: provincial, 
autonòmic y federal. Arran d’això, 
COCEMFE Catalunya basa les seves 
directrius d’acord amb la representa-
ció, promoció y potenciació de 
l’impacte social y polític de tota la 
confederació, impulsant la transforma-
ció social de la nostra realitat més 
propera, en el nostre territori i amb les 

COCEMFE Catalunya – La nostra feina 

nostres persones que atenem a diari. 

Aquest darrer any 2019, va esdevenir 
un any d’extraordinari treball fet per 
tot el nostre equip tècnic amb la 
cooperació conjunta i l’ajut per part de 
COCEMFE Barcelona, a l’hora de 
crear, sentir, realitzar, gestionar i donar 
a conèixer el I Congrés sobre el Dret a 
l'autonomia personal. Discapacitat 
física i orgànica, envelliment i cronici-
tat. En aquest sentit, el suport donat 
per part de COCEMFE Serveis 
Centrals com per la confederació 
COCEMFE Barcelona i l’Observatori 
de la Discapacitat Física,  fonamentat 

COCEMFE Catalunya gestiona el 
procés de presentació de la convoca-
tòria de subvenció del 0,7% de l'IRPF 
en l'àmbit de les polítiques socials. Així 
mateix, COCEMFE Catalunya ofereix 
un suport recíproc, compartint 
recursos i potenciant una eficient 
gestió dels plans per a poder ajudar 
amb la convocatòria de l'ONCE. 

Presentació IRPF i suport amb la convocatòria de l'ONCE

Des de COCEMFE Catalunya, 
supervisem els projectes de les entitats 
i fem el seguiment dels mateixos. 
D’aquesta manera, el contacte directe 
amb els principals eixos de les entitats 
fonamentats en els seus projectes, fa 
que puguem ajudar en el seu encarrila-
ment i  proporcionant els ajuts 
necessaris. 

L'equip de l'oficina tècnica integrat per 
professionals interdisciplinaris, ofereix 
el suport necessari per a solucionar 
dubtes, assessorar en procediments 
econòmics, formular projectes i 
tramitar-los fins a complementar el 
seguiment i la seva corresponent 
justificació tècnica com a econòmica.

Suport a les entitats – Oficina Técnica 

en un treball cooperatiu, va evidenciar 
l’alineació i la projecció de la nostre 
missió i dels valors amb la resta de 
col·laboradors. 
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La pàgina web de COCEMFE Catalun-
ya proporciona el seguiment de la 
nostra organització. A més a més, la 
nostra presència en diferents mitjans, 
en reunions amb càrrecs polítics i 
manifests, entra altres,  permet 
reforçar la incidència política i activar 
mecanismes de presència social, creant 
activitats d'influència en l'àmbit de la 
discapacitat.

Plataforma online COCEMFE Catalunya

Encara es troba en fase de desenvolu-
pament, no obstant això ja vam 
començar el procés cohesionant de 
totes les entitats de COCEMFE 
Catalunya, reforçar els vincles, establir 
contactes i fomentar activitats 
conjuntes per a la promoció i integra-

Suport associatiu

ció de les persones amb discapacitat 
física i orgànica, aquest servei impres-
cindible fomenta l’esperit d’equip, els 
valors ètic d’una organització que 
defensa el dret com a principal 
instrument de reivindicació i canvis 
socials. 

En col·laboració amb l’Obra Social de 
La Caixa es va incorporar el Punt 
Incorpora per a la inserció sociolaboral 
de les persones amb discapacitat física 
i orgànica. La nostra feina es sempre 
millorar les condiciones de vida de les 
persones amb discapacitat física i 
orgànica.

Un dels reptes es troba en l’actual 
sistema social que condicionat per 

Punt Incorpora, Inserció Laboral

l’estereotip no deixa entrada moltes 
vegades per a les persones amb 
discapacitat. Encara que les lleis 
obliguin a treballar amb la discapacitat 
física i orgànica, no totes les empreses 
es manifesten en aquest sentit. Per 
això, nosaltres ens hem especificat en 
donar un suport més específic per a les 
persones amb discapacitat física i 
orgànica que en nombrosos ocasions 
precisen d’un ajut en matèria laboral. 

Les entitats de COCEMFE Catalunya 
ens vam reunir el 19 de Juny de 2019 en 
l’Assemblea General Ordinària 
celebrada a la seu de COCEMFE 
Catalunya. Durant la Junta, es va 
aprovar l’acta de l’assemblea anterior i 

Assemblea anual 

es van abordar el següents temes: 
l’aprovació de l’Informe de Gestió, 
l’aprovació de l’Informe Econòmic, el 
Pla d’Activitats, la Previsió Econòmica, 
així com informe d’altes i baixes 
d’entitats. 
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COCEMFE ha treballat sempre per al dret a l'autono-
mia personal, perquè considera que és indispensable que 
les persones es valguin per si mateixes i puguin decidir 
exactament que és el que volen fer amb la seva vida.

Una de les iniciatives que cobra 
rellevància es el Programa d’Apodera-
ment i Activació per a l’Ocupació, 
sorgida d'un conveni de col·laboració, 
entre la “Caixa” i la Confederació 
Espanyola de Persones amb Discapaci-
tat Física i Orgànica, COCEMFE, amb 
l'objectiu fomentar l'apoderament i 
potenciar la integració sociolaboral de 
les dones amb discapacitat. 
Segons l’article 6 – Dones amb 
Discapacitat,  de la Convenció sobre 
els drets de les persones amb discapaci-
tat, Dones amb discapacitat, els estats 
part reconeixen que les dones i nenes 

Programa d'Apoderament i Activació per a l'Ocupació

amb discapacitat estan subjectes a 
múltiples formes de discriminació i, en 
aquest sentit, han d’adoptar totes les 
mesures pertinents per assegurar que 
puguin gaudir de tots els drets 
plenament i en igualtat de condicions. 
En conseqüència, per tal de complir 
amb la normativa i lluitar per la 
igualtat, el nostre programa presenta 3 
eixos: orientació laboral, intervenció 
individual i grupal i adequació de les 
necessitats per tal de fomentar 
diferents accions per a l’ocupació que 
permetin a les participants desenvolu-
par les seves capacitats. 

Des de COCEMFE Catalunya promo-
cionem activitats de les nostres 
entitats, ajudant i fomentant les seves 
programes perquè puguin gaudir de tot 
el ventall de possibilitats i promoure 
els seus propis eixos de treball de 
reconeixement imprescindible per la 
labor social que desprenen. 

Dinamització

Roser Roigé, 
presidenta COCEMFE Catalunya

Participació de la presidenta de COCEMFE 
Catalunya i presidenta de COCEMFE Barcelona en la 

3ra edició del Premi Ricard Vaccaro

El Comitè Científic del I Congrés sobre el Dret a 
l'Autonomia Personal. Discapacitat física i orgànica, 
envelliment i cronicitat presentant el contingut del 

Congrés davant l’IMSERSO i el Comitè Organitzador. 

Participació de la presidenta COCMEFE Catalunya, 
Roser Roigé, per al Pacte Nacional per a les Persones 

amb Discapacitat a Catalunya.

Participació de la presidenta COCMEFE Catalunya, 
Roser Roigé amb El Comitè Científic del I Congrés 
sobre el Dret a l'Autonomia Personal. Discapacitat 

física i orgànica, envelliment i cronicitat.

Conveni de Col·laboració entre COCEMFE 
Catalunya i el Consell de la Advocacia Catalana per 
a promoure iniciatives conjuntes entorn dels drets de 
les persones amb discapacitat, amb especial atenció al 

dret a l'accessibilitat universal.
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COCEMFE Catalunya, encapçalada 
per la presidenta Roser Roigé, 
participant a la Cimera de Clima 2019 
(COP25) juntament amb Elena 
Antelo, la directora gerent de 
COCEMFE.
 
Des de COCEMFE, es va  posar 
l'accent que “les persones amb discapa-
citat són particularment vulnerables 
enfront de desastres naturals, 
fenòmens extrems relacionats amb el 
clima, conflictes i emergències 
humanitàries” i per aquest motiu “des 
de COCEMFE proporcionem formació 
sobre cooperació i desenvolupament 
contemplant com ha de ser el tracte de 
les persones amb discapacitat davant 
situacions d'emergència”. 

Acte inaugural del postgrau "Persones 
amb discapacitat, drets socials i 
cultura de les capacitats".

Celebrat a l’octubre 22 de 2019.  
L’esdeveniment va comptar amb la 
participació de diversos representants 
institucionals de l'espai acadèmic, 
entitats patrocinadores, representants 
polítics, professorat, alumnat, persones 
del món social i públic en general, 
entre elles, COCEMFE Catalunya 
representada per la presidenta Roser 
Roigé.
El centre de l’acte va ser la conferència 
inaugural "Estado del Bienestar y 
derechos sociales para la inclusión" 
impartida pel Sr. José Luis Rodríguez 
Zapatero, president del Foro de 
Contratación Socialmente Responsa-
ble, patró de la Fundación Cermi 
Mujeres i membre del Consejo del Real 
Patronato sobre Discapacidad. La seva 
xerrada es va centrar en tres punts 
claus: el concepte de persona, les dones 
i nenes amb discapacitat i la importàn-
cia dels drets socials de les persones 
amb discapacitat, el compromís polític 
i social i el bé comú. 

A través d'aquests tres eixos va 
reflexionar sobre la necessitat d'huma-
nitzar la societat, del compromís social 
enfront de les desigualtats i del paper 
central que la política té en aquest 
camí.

II Gran Cantada Coral “Un Viatge al 
Cor” de Santa Coloma de Gramenet. 
Es tracta de cors destacats del panora-
ma coral català. 

“DisOrganic”, la campanya de tot 
COCEMFE del darrer any 2019, per 
simbolitzar aquestes malalties que “no 
es veuen”, fer-les presents en la 
societat i en les administracions. 

Aquesta campanya neix amb uns 
objectius clars: conscienciació, 
visibilització i apoderament de les 
persones amb discapacitat orgànica.
El Símbol Internacional de la Discapa-
citat Orgànica (DisOrganic) és una 
solució que aconsegueix representar 
l'invisible en permetre, d'una forma 
senzilla i clara, comprendre que la 
discapacitat orgànica té el seu origen 
en una alteració produïda a l'interior 
del cos humà. El símbol està creat 
perquè funcioni, des del punt de vista 
del disseny, en qualsevol suport. Per a 
facilitar la seva reproducció i potenciar 
la seva visibilitat, compta amb el seu 
propi manual d'ús.

El símbol és una obra de Domini 
Públic (compartida sota una llicència 
CC-Zero) i pot ser utilitzat lliurement 
per part de qualsevol persona física o 
jurídica que es refereixi a aquesta mena 
de discapacitat en tota mena de 
publicacions, materials i suports. 

Comunicació, participació i suport social 
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Participació en el acte “Conversatori: 
Dones que impulsen el canvi” durant 
el novembre del darrer any. 

COCEMFE va organitzat jornades amb 
l'objectiu de fomentar un espai de 
diàleg internacional sobre discapacitat, 
gènere i agenda 2030 per al desenvolu-
pament sostenible.

Durant les jornades, es va exposar 
comunicacions orals i es va conformar 
3 grups de treball per a reflexionar 
sobre l'ocupació, els drets sexuals i 
reproductius i la vida lliure de violèn-
cia de les dones amb discapacitat. 

 Les Jornades vam comptar amb dones 
amb discapacitat agents de canvi, 
referents i activistes dels drets de les 
dones d'Espanya, Amèrica Llatina i el 
Carib que van aportar aportaren 
diferents punts de vista i idees sobre 
les profundes transformacions socials 
que estan tenint lloc en el món.

Festa de la discapacitat de Nous Barris 
organitzada per la Fundació per a la 
Promoció del Deportista Adaptat 
"Adapta2", amb la participació de la 
presidenta de COCEMFE Catalunya, 
Roiser Roigé. 

El darrer any, la Fundació la ONCE va 
lliurar un dels Premis Solidaris Catalu- 
nya 2019 a la distingida ONG AREMI. 
La nostra presidenta, va ser encarrega-
da d’entregar aquest premi. 

Els Premis Solidaris ONCE Catalunya 
tenen la finalitat de reconèixer i pre- 
miar "aquelles persones, entitats, insti- 
tucions, projectes i mitjans de comuni-
cació i administracions que realitzen 
una labor solidària en el seu entorn 
d'influència i procuren la inclusió so- 
cial de tots els ciutadans, la normalit-
zació i l'autonomia personal, l'accessi-
bilitat universal i la vida independent".

El delegat territorial d'ONCE Catalun-
ya, Enric Botí, va declarar que aquests 
premis "donen visibilitat a persones i 
iniciatives que moltes vegades són 
invisibles". "Ens agradaria que tothom 
sabés de la seva lluita i capacitat de 
superació perquè s'ho mereixen. Fan un 
treball diari, callat i tenaç i demostren 
que amb esforç i constància hi ha 
realitats que es poden canviar".

Invitació i participació al acte 
d’inauguració del  primer llargmetrat-
ge de la jove cineasta Maider Fdez. 

Es basa en el Jordi, resident de la Llar 
Llull 163 de la FCPC i dona una visió 
propera i diferent del dia a dia i la vida 
interior d’una persona que té paràlisi 
cerebral a través d’un fil basat en la 
comunicació i l’amistat.

Una de les entitats pertinents a 
COCEMFE Barcelona, Fundació 
Catalana per a la Paràlisi Cerebral, 
FCPC, va ser l’impuls per aquest 
projecte que donar a conèixer la 
malaltia i tot el que comporta a diari.
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Directori d’entitats federades 
Des de COCEMFE Catalunya, s'escampen les directrius autonòmiques de cada comunitat. A l'efecte 
d'això i el context que ens pertoca que és l'àmbit territorial de Catalunya, constatem la seva operativitat a 
nivell autonòmic amb 4 eixos estructurals.

Cadascuna de les entitats confederades amb COCEMFE Catalunya, és també alhora representant d'altres 
associacions d'àmbits de discapacitat diversa i que al final, acaben formant tot un amalgama estructural 
de COCEMFE Catalunya.

COCEMFE Lleida

COCEMFE Girona

COCEMFE Barcelona
21 entitats associades

4 entitats associades

3 entitats associades

11 entitats associades i 2 delegacions
COCEMFE Tarragona-Mestral

Implantació
territorial

13
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933 011 565

barcelona@cocemfe.es 

www.cocemfe-barcelona.es

COCEMFE Barcelona

14
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977 327 093

comunicacio@mestralonline.org

www.mestralonline.org

Federació Mestral-COCEMFE Tarragona

638 387 487

secretaria@cocemfe-lleida.cat

COCEMFE Lleida – Terres de Ponent

616 959 821 (provisional)

girona@cocemfe.es 

COCEMFE Girona està actualment en fase de desenvolupament i promoció d'activi-
tats, programes i consolidació d'una estructura sòlida per a una efectiva labor per a les 
persones amb discapacitat física i orgànica. Les entitats que formen part de COCEMFE 
Girona son:  Associació de Persones amb diversitat funcional, Associació Postpolio 
Girona i Associació Societat Gironina dones amb diversitat funcional

Delegacions Entitats Catalunya a Tarragona

COCEMFE Girona 

AFANOC: Associació de 
nens amb càncer de Catalunya 

AACIC: Associació d’ajuda als 
afectats de cardiopaties infantils 

15
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 C a t a l u n y a
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02.
DESTACAT 2019

PROJECTES I ACCIONS 

A la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapa-
citat de l’ONU, es va reafirmar que les persones amb 
discapacitat tenen els mateixos drets i es va concretar 

nous drets com la igualtat d’oportunitats o l’accessibili-
tat. Aquesta informació no arriba a totes les persones i 

hem volgut dedicar un espai a difondre’ls i compar-
tir-los.

Roser Roigé
presidenta COCEMFE Catalunya

17
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I Congrés sobre el Dret a l'Autonomia Personal. 
Discapacitat física i orgànica, cronicitat i envelliment

Dins del concepte de desenvolupament sostenible a les 
ciutats, entra de ple el dret a l’autonomia personal i 

eleva a un altre nivell la demanda d’un tracte digne a 
les persones. Suposa un canvi de paradigma.  Interessa 

que el dret a l’autonomia personal sigui un concepte que 
vagi penetrant en l’agenda urbana i dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides 

recollits a la Agenda 2030. Val la pena que aquest avanç 
suposi una millora cultural que ens permeti millorar 

com a societat.

Joan Clos i Matheu,
Ex-alcalde de Barcelona y exdirector d’ONU-Habitat

El 21 i 22 d’Octubre de l’any 2019  es va 
celebrar el I Congrés sobre el Dret a 
l'Autonomia Personal. Discapacitat 
Física i Orgànica. Envelliment i 
Cronicitat, en el CCIB de Barcelona.

Sota el lema “L'Autonomia Personal, 
una qüestió de justícia i igualtat”, 
COCEMFE juntament amb COCEM-
FE Catalunya, vam organitzar el I 
Congrés sobre el “Dret a l’autonomia 
personal. Discapacitat física i orgànica, 
envelliment i cronicitat”. 

Amb l’objectiu d’avançar decididament 
en la garantia de drets i la plena 
inclusió de totes les persones, el 
Congrés va posar èmfasi en quatre 
eixos de reflexió: 

• La garantia dels drets en cada etapa 
  del cicle de vida
• Les TIC al servei de la millora de la 
  qualitat de vida de cada persona i el 
  seu entorn
• La ciutat com a espai de convivència 
  amigable i d’accés fàcil als serveis
• Gestió i l’ús de les dades col·lectives 
  com a eina de transformació social

“Tothom té la necessitat de ser amo de la 
seva vida” 

Anxo Queiruga
president COCEMFE

A efectes d’això, COCEMFE, COCEM-
FE Catalunya i amb la col·laboració de 
COCEMFE Barcelona, vam estar 
treballant conjuntament, cooperant i 
compartint la nostre oficina tècnica 
durant tot el desenvolupament del 
Congrés. La magnitud i el volum de 
treball requeriria d'un treball en equip 
impecable, i així ho van fer els nostres 
tècnics.

En el Congrés van participar 40 
ponents repartits en 4 taules rodones i 
4 taules de comunicacions, una per a 
cadascun dels eixos temàtics plantejats. 
A més, a l'inici de cada sessió diària, es 
van realitzar dues ponències magistrals 
a càrrec de Joan Clos, ex-alcalde de 
Barcelona i Amalia Gamio, membre 
del Comitè sobre els Drets de les 
Personis amb Discapacitat. D'altra 
banda, es va realitzar una taula 
inaugural i una taula de clausura, amb 
la presència de representants d'institu-
cions públiques a nivell local, autonò-
mic i estatal, així com representants 
del comitè organitzador.

18
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Desde COCEMFE Catalunya vam estar 
profundament implicats al llarg del 
darrer any 2019 per dur a terme la 
celebració de l'I Congrés Sobre el Dret 
a l'Autonomia Personal. Discapacitat 
física i orgànica, cronicitat i envelli-
ment, abordant de manera integral, 
inclusiva i global, el dret a l'autonomia 
personal de les persones amb discapa-

Alguns detalls dels assistents

19
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246 representants d'entitats 
del tercer sector 66 representants 

d'empreses privades 34 professors i estudiants universitaris: 
UB, UOC i  Pere Tarrès

32 professionals independents: 
arquitectes, advocats, professionals 
sanitaris, sociòlegs, etc.

103 Assistents procedien d'altres països  com Mèxic i l'Equador, així com  d’altres comunitats autònomes:  entre elles, Madrid, Andalusia, 
Galícia,  País Basc, Aragó, València i Múrcia

91 representants d'entitats públiques: 
alcaldes, regidors, diputats, entre 
d’altres

+260 organitzacions participants: 
associacions, fundacions, federacions, 
empreses privades i entitats públiques

citat física i orgànica. En aquest sentit, 
el suport de l'Observatori de la 
Discapacitat Física (ODF) també va ser 
crucial, per edificar les primeres bases 
sòlides a nivell estatal, per al foment de 
la inclusió i participació de les 
persones amb discapacitat en tots els 
àmbits socioculturals.



El I Congrés Sobre el Dret a l'Autono-
mia Personal. Discapacitat física i 
orgànica, cronicitat i envelliment, va 
ser inaugurat de la ma de la presidenta 
de COCEMFE Catalunya, Roser Roigé, 
qui va insistir a la promoció dels drets 
humans, fent una crida a totes les 
entitats, federacions, associacions, 
entre altres, per al conjunt moviment 
de defensa de l'autonomia no solament 
per a les persones amb discapacitat, 
sinó per a tothom; com a part 
integrant de la vida humana de cada 
ésser humà. 
Encara que, en la seva especificitat, 
aquest Congrés va ser íntegrament 
dedicat a les persones amb discapacitat 
física i orgànica, creiem que és 
fonamental saber aplicar els principis, 
bases i fonaments sustentats per a la 
resta de la població.

Eixos treballats

No discriminació, 
autonomia personal i 

la vida indepenent

Tecnologies
d'informació i

comunicació, TIC

Accés a l'ocupació:
oportunitats
i accessos

Exercici de tots els
drets amb plenes

garanties

Eliminació de barreres
físiques i socials, i
planificació urbana

Plans de formació
per a

l'apoderament

Perspectiva de
gènere i

inclusió social

20
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Patrocinadors

Organització i entitats promotores

Col·laboradors

21
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Observatori de la Discapacitat 
Física i Orgànica 

A la disposició de totes les entitats es 
troba l'Observatori de la Discapacitat 
Física que ha sigut plantejat des de la 
promoció i foment d'una societat 
inclusiva que valori les capacitats per 
sobre de les discapacitats. Aquest 
plantejament aspira a potenciar el 
respecte per la dignitat humana, la 
igualtat i la llibertat de totes les 
persones. A més a més, pretén propi-
ciar la inclusió de les persones amb 
discapacitat física des de principis com 
la promoció de l'autonomia personal, la 
vida independent i el dret a decidir.

L'Observatori de la Discapacitat Física 
compta amb nombrosos estudis, 
monogràfics i infografies que elabora 
per a potenciar i fomentar la visibili-
tat, promoure els drets fonamentals i el 
desenvolupament continu d'instru-
ments per a la inclusió igual i equitati-
va de les persones amb discapacitat en 
la societat.

Es basa en 4 eixos primordials: 
• Transport
• Drets
• Mitjans de comunicació 
• TIC

Les entitats de COCEMFE Catalunya 
poden fer ús de tots els estudis, 
implementar-los i utilitzar-los perquè 
la incidència política aquest recolzada 
per estudis documentats i verificats. 
Així mateix, sempre poden cooperar i 
col·laborar conjuntament per a 
aglutinar més força i poder, en aquest 
sentit, representar de manera més 
plausible al col·lectiu de les persones 
amb discapacitat física i orgànica.

L’Observatori de la Discapacitat Física 
va ser clau en la matèria de participa-
ció en l’organització del I Congrés 
sobre el Dret a l’Autonomia Personal. 
D’aquesta manera, va contribuir a: 

Creació del Consell de Persones 
Expertes del Congrés i l’ODF, 
constituint un grup de treball de 
persones expertes en diferents 
temàtiques rellevants per a la missió 
de l’observatori. 

Participació en la definició del 
contingut, el programa de presenta-
cions i els pòsters científics del 
congrés: L’ODF va ser l’encarregat, 
junt amb el consell de persones 
expertes, de definir el contingut de 
les diferents taules del congrés i de 
coordinar el programa i la “call for 
posters”. 

Presentació del programa i el seu 
contingut al Consell Organitzador 
per part del Consell de persones 
expertes: abans de l’estiu, es va 
celebrar a les instal·lacions de 
l’IMSERSO un esdeveniment 
precongrés, on el consell de persones 
expertes va presentar el programa al 
comitè organitzador i als diferents 
patrocinadors del Congrés.

1 2 3
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Publicació del monogràfic #12 “Dona i 
discapacitat, doble discriminació”: 
reivindica que existeix un espai 
d'invisibilitat respecte a les dones amb 
discapacitat que s’ha de donar a 
conèixer i aprofundir en la doble 
discriminació, partint de dades 
demogràfiques sobre la dona amb 
discapacitat a Espanya.

Estudis

A partir de les dades de l’enquesta de 
Salut de Barcelona que realitza 
anualment l’Agencia de Salut de 
Barcelona, s’ha fet una anàlisi de dades 
que mostra les desigualtats en salut 
entre les persones amb  discapacitat i 
sense a Barcelona.

Infografies

Dona 
amb 
discapacitat. 
Doble 

Voluntariat i 
discapacitat

Diagnosi de les necessitats de les 
persones amb discapacitat física i 
orgànica: estudi realitzat junt amb el 
DEP Insitut, per tal d’analitzar les 
necessitats de les persones amb 
discapacitat física i orgànica de la 
Regió Metropolitana de Barcelona i fer 
propostes de bones practiques munici-
pals quant a polítiques públiques i 
equipament dirigit a les persones amb 
discapacitat. L’Estudi es publicarà el 
2020.

23
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Altres accions

1.
Eina interactiva per a l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona: el conjunt de 
dades sobre discapacitat que l’ODF ha 
recopilat de l’AMB i altra informació 
rellevant sobre serveis, recursos i bones 
pràctiques, s’han recollit a traves d’una 
eina interactiva en la qual es pot 
consultar tota la informació en un 
format àgil i comprensible: http://amb-
dades.observatoridiscapacitat.org

2.
Aliança amb l’Institut Guttmann: 
l’ODF treballa conjuntament amb 
l’Institut Guttmann per impulsar i 
promoure l’empoderament, l’autono-
mia, la millora de la qualitat de vida, la 
igualtat de drets i l’equiparació 
d’oportunitats de les persones amb 
discapacitat i les seves famílies. 

3.
Formació: Curs d’introducció a la 
discapacitat per a professionals de 
l’AMB: s’ha impartit un curs introduc-
tori a professionals de l’AMB sobre la 
discapacitat que els ha permès tenir 
més coneixements per afrontar els 
reptes que planteja la discapacitat en 
l’àmbit metropolità i; oferir un millor 
suport als Ajuntaments Metropolitans 
en aquest tema. 

4.
Col·laboració amb el CatSalut: 
participació de l’ODF en l’anàlisi dels 
informes breus publicat pel CatSalut 
sobre la Malaltia de Parkinson i 
l’Esclerosi Múltiple. Al 2020 es 
publicarà un estudi sobre amputacions 
majors a Catalunya, impulsat per 
l’ODF.
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Aliances 
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Hem avançat molt en els últims anys, això és innegable, però encara 
queda tasca per fer. Hem de solucionar les carències entorn del dret 
a l'autonomia personal perquè no hi hagi discriminació, evitar la 

sobreprotecció i afavorir l'autonomia i la vida independent.

En segon lloc, i atès que la nostra vida es desenvolupa en pobles i 
ciutats, és necessari un gran esforç per a aconseguir que siguin espais 

de convivència accessibles i amigables.

En tercer lloc, hem d'avançar de les TIC a les TEP, és a dir, passar 
de les tecnologies de la informació a les de l'apoderament i la 

participació. I per a acabar, pensem que podem aconseguir noves i 
millors dosis de benestar si som capaços d'utilitzar les dades col·lecti-

ves per al bé comú.

D'una altra part, el repte més important és aconseguir fixar un punt 
d'inflexió, per a influir en un veritable canvi cultural, que ha d'anar 

donant els seus fruits de manera progressiva.

Roser Roigé
presidenta COCEMFE Catalunya
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Des de COCEMFE Catalunya partim 
dels fonaments bàsics del Codi ètic de 
COCEMFE. La igualtat, equitat i 
justícia social són els preceptes que 
regeixen tot comportament en 
COCEMFE, detectant i reconeixent la 
diversitat com a part de la realitat 
humana i sobre la base d'això, treballar 
per a eliminar la discriminació de les 
persones amb discapacitat.

Així mateix, com a compromís molt 

03.
OBJECTIUS 2020

important, posem especial èmfasi en la 
igualtat de gènere, treballant en les 
polítiques d'igualtat de gènere, per a 
transformar la realitat de les nenes i 
dones, promovent les línies d'incidèn-
cia política cap a una societat més 
democràtica i plural, amb un fort incís 
en l'autorepresentació i participació 
inclusiva.

En definitiva, a COCEMFE Catalunya 
abordem les següents directrius:

Cal destacar que des de COCEMFE Catalunya organitzem sessions de treball amb 
tècnics de les entitats per presentar projectes als diferents programes i subven-
cions, a més de treballar col·laborativament i compartir recursos per aconseguir 
una gestió més eficient, en línia amb els nostres objectius per tal de donar suport a 
les federacions, facilitar als membres de la Junta Directiva la seva participació en 
les reunions dels òrgans de govern i en el desenvolupament de les seves funcions i 
responsabilitats específiques, entre altres. 

Donar visibilitat a les nostres 
entitats per a enfortir el seu 
posicionament a nivell local, 
municipal i autonòmic per a donar 
el major suport possible a les 
persones amb discapacitat.

Desenvolupar accions proactives per 
a impulsar projectes i contribuir a la 
sostenibilitat de les entitats federa-
des. En efecte, tot tipus de tallers, 
formacions, conferències, trobades i 
altres actes, per a cohesionar a les 
entitats i a les persones amb 
discapacitat que atenen.

Crear sinergies estudiant les 
necessitats de les entitats per a 
enfortir la professionalització 
d'aquestes, fomentant la modernit-
zació i els usos de les xarxes socials 
com a punt basi de la nostra 
globalitzada societat.
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Constitució de la Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat.

28



L’any 2019, COCEMFE Catalunya va 
tindre presència en quasi tots els 
àmbits sociopolítics així com a 
presencia i interacció institucional.

Un dels fites més importants pel darrer 
any ha sigut la Constitució de la Taula 
del Pacte Nacional pels drets de les 
persones amb discapacitat. La Taula va 
ser formada per una seixantena 
d’entitats a més de membres de la 
Generalitat constituït pels diferents 
grups de treball. En tot això, nosaltres 
des de COCEMFE Catalunya vam 
representar a totes les nostres entitats 
en aquesta lluita pels drets de les 
persones amb discapacitat física i 
orgànica; i participar per un futur 
millor en matèria de la discapacitat. 
 

04.
RELACIONS INSTITUCIONALS 

Cal dir que el pacte que té com a 
finalitat l’establiment de les línies 
estratègiques d’actuació en els pròxims 
anys que permetin l’atenció integral a 
les persones amb discapacitat, d’acord 
amb els principis de la Convenció de 
l’ONU sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat, és el primer 
document a nivell autonòmic que va 
poder reunir a totes les confederacions 
per una causa conjunta. 

A fi de tot això, la Taula s’adscriu al 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies s’encarregarà d’elaborar el 
document del Pacte Nacional  pels 
drets de  les persones amb discapacitat; 
constituir els grups de treball que es 
considerin pertinents i fer-ne el 
seguiment. 
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També, vam ser presents a la reunió del 
CODISCAT – Consell de Discapacitat 
de Catalunya. En aquesta reunió es va 
presentar un informe preliminar 
d'anàlisi de la normativa catalana i les 
polítiques del Govern per a les 
persones amb discapacitat des de la 
perspectiva de la Convenció de l'ONU, 
aportant els treballs realitzats per 
diferents grups amb previsió de 
continuïtat en diferents línies de 
treball fins a finals de 2020.

Així mateix, també es va informar 
sobre el finançament de les entitats de 
persones amb discapacitat, constatant 
l'ofec de la tresoreria que sofreixen 
moltes entitats per a portar diferents 
programes i actuacions. A nivell 
general, en la trobada es va parlar de la 
importància de la transversalitat de les 
polítiques relacionades amb la 
discapacitat, així com d'avançar d'acord 
amb la Convenció Internacional sobre 
els Drets de les persones amb Discapa-
citat. 

Constitució de l'aliança estratègica 
amb l’AMB des de COCEMFE Serveis 
Centrals i la nostra confederació 
COCEMFE Catalunya amb el propòsit 
de treballar conjuntament en matèria 
d'accessibilitat universal. A partir del 
17 Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible, hem posat en marxa la 
nostra acció social, mitjançant la qual 
estem fermament convençuts de 
promoure el model social inspirat en 
l'Agenda 2030 encapçalada pels 
principis de solidaritat, cooperació, 
igualtat i llibertat personal, inclusió 
social, vida independent, autonomia 
personal, no discriminació, normalitza-
ció de l'entorn, entre altres, en els 
municipis de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Mitjançant la "AccesibilidadApp" 
esperem contribuir al fet que els 
municipis de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a poder propiciar el món 
de les TIC a les persones amb discapa-
citat física i orgànica i defensar la vida 
independent i l'autonomia personal 
mitjançant la mateixa aplicació. 
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Efectivament, és una gran alegria celebrar aquest 40è 
aniversari. És el fruit del treball de moltes persones 
amb discapacitat i del moltes persones de l’Institut. 

Molts anys treballant des de les entitats i des de l’IMPD  
per la diversitat, l’accessibilitat i la inclusió.

Ramón Lamiel

El mes de juny vam ser presents a 
l’Assemblea General de COCEMFE. 
La Confederació Espanyola de 
Persones amb Discapacitat Física i 
Orgànica (COCEMFE) va celebrar la 
seva Assemblea General Ordinària el 
dissabte que 22 de juny.  La inauguració 
va compta amb la intervenció del 
director general de Polítiques de 
Discapacitat del Ministeri de Sanitat, 
Consum i Benestar Social, Jesús 
Celada, i del president de COCEMFE, 
Anxo Queiruga, i en ella es varen 
abordar les polítiques dirigides a 
aquest grup social i les necessitats i 
propostes del moviment associatiu de 
les persones amb discapacitat física i 
orgànica.

Més de 1.600 associacions de tota 
Espanya van estar representats en 
aquesta trobada, en el qual també 
s’havia analitzat el treball desenvolupat 
per COCEMFE i les seves entitats en 
2018 i les activitats programades per a 
2019. Fins i tot, l'Assemblea es podia 
seguir en xarxes socials amb l'etiqueta 
#AsambleaCOCEMFE2019. 

També vam ser participes en la 
celebració del 40 anys de l’IMPD 
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat.

La transversalitat, la cooperació amb 
les entitats de l’IMPD i la innovació 
social marquen ara la manera de 
treballar, augmentant de manera 
significativa les accions d’aquest 
institut i el seu impacte en la millora 
de la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat i en la igualtat de 
drets.  
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Ens vam bolcar amb totalitat per estar 
presents, participar i donar la veu de 
les persones amb discapacitat física i 
orgànica a la Inauguració de la 
Convenció CERMI 2019 a València: 
“El futur social (el social té futur)”.

La Convenció CERMI 2019 naixia amb 
vocació de regeneració doctrinal, de 
rejoveniment del pensament del 
moviment associatiu de la discapacitat 
i, encara que la seva presència, la de la 
discapacitat, no podia faltar en aquesta 
trobada multitudinària, es va perseguir 
i es va aconseguir anar molt més allà. 

El futur social (el social té futur), per 
tant, va collir amb èxit que represen-
tants de gairebé tots els àmbits -polític, 
econòmic, acadèmic, tercer sector i 
discapacitat, entre altres- contribuïssin 
amb les seves idees i anhels futurs 
respecte al moviment associatiu de la 
discapacitat a crear aquest abonament, 
aquest reiterat “arsenal”, que nodreixi, 
fertilitzi i propiciï una reforma 
doctrinal, del pensament del moviment 
CERMI en pro de caminar compassat 
als temps futurs, connectat amb els 
ODS, per a pensar-se i liderar-se a si 
mateix, i sent cocreador de normes i 
entorns perquè els drets de les persones 
amb discapacitat i de les seves famílies 
siguin respectats, i la seva inclusió sigui 
real i efectiva al més aviat possible.

Vam participar als dinars de la Cambra 
a la Casa Llotja de Mar.

En aquesta ocasió va participar el 
candidat del PSC a l’alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume 
Collboni, amb la ponència “Tornem a 
ser Barcelona”.

Una de les entitats associades a 
COCEMFE Barcelona, aquest darrer 
any 2019, va fer la presentació del “I 
Estudi DKV sobre els hàbits de salut 
de les persones amb discapacitat”.

DKV ha presentat el “I Estudi DKV 
sobre els hàbits de salut de les persones 
amb discapacitat”, l'objectiu de la qual 
és identificar els hàbits de vida 
saludable de les persones amb discapa-
citat així com els contextos i situacions 
que els permeten realitzar rutines i 
activitats per a millorar el seu benestar, 
principalment sustentat sobre tres 
pilars: el benestar emocional, el 
físic/orgànic i el social.
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Des de COCEMFE Catalunya ens hem 
adherit com a soci col·lectiu a PIMEC 
amb l’objectiu d’unir esforços per tal 
d’avançar en la inclusió de les persones 
amb discapacitat al mercat de treball i 
millorar la seva ocupabilitat.

Per treballar  cooperant i treballant 
amb totes les iniciatives que permetin 
millorar les oportunitats de feina a les 
persones amb discapacitat i en general 
de les persones en risc d’exclusió social.

La signatura de la incorporació ha 
tingut lloc en  la seu de la patronal a 
Barcelona a càrrec del secretari general 
de PIMEC, Antoni Cañete, i la nostra 
presidenta de COCEMFE Catalunya, 
Roser Roigé.

Roser Roigé ha destacat la importància 
d’aquesta adhesió a PIMEC “per la 
repercussió positiva que tindrà en el 
dia a dia de les persones amb discapa-
citat, que veuran com millora la seva 
autonomia personal i, per tant, la seva 
qualitat de vida”. Per la seva banda, 
Antoni Cañete ha posat en valor la 
implicació que té la Fundació PIMEC 
en “donar suport sempre als més febles, 
i a perfils amb risc d’exclusió”.

Aquest darrer any hi va haver noves 
accions vinculades al fons del Pacte 
d’Estat contra la Violència de Gènere 
en diferents línies del Departament, 
concretament, a les línies vinculades a 
la Direcció General de Famílies, 
Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària, Direcció General de 
Joventut,  Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania i Direcció 
General d’Igualtat. 
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Hem participat plenament en la sessió 
informativa al juny de la Generalitat 
en relació a la resolució definitiva de la 
concessió de subvencions a entitats 
destinades a la realització de progra-
mes d’interès general, amb càrrec a 
l’assignació tributària del 0,7% de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF), de l’àmbit de políti-
ques socials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

Participació en la conferència “Dones 
Artistes, el poder sanador”, Emma 
Kunz (1892-1963), Hilma af Klint 
(186-1944).

XXIII Trobada de el sector de la 
tecnologia sanitària. Dins de la 
voràgine tecnològica en què vivim, 
algunes vegades ens oblidem de les 
persones a les que la tecnologia està 
destinada. La tecnologia sanitària i la 
indústria que la desenvolupa estan 
enfocades a la curació i el benestar de 
tots els que tard o d'hora passarem a 
ser pacients. Per aquesta raó vam 
recolzar aquesta Trobada perquè estem 
convençuts en que els processos de la 
cura de la salut i les possibilitats de 
prevenció, tractament i curació de 
malalties milloren cada dia gràcies a la 
innovació i els avenços tecnològics 
però per aprofitar tot el seu potencial, 
aquesta innovació s'ha d'incorporar a el 
sistema de manera efectiva, equitativa, 
àgil, segura i racional. 

Participació al Acta Assemblea 
General Ordinària de COCARMI 

La Presidenta de COCEMFE Catalun-
ya, Roser Roigé, sent també presidenta 
de l’Associació Catalana per al 
Parkinson, va col·laborar amb una 
start-up anglesa que treballa en un 
programa per tal de fer les valoracions 
de fisioteràpia de manera objectiva.

La participació i promoció per part de 
la presidenta COCEMFE Catalunya, 
Roser Roigé, de conferències que es  
realitzen a l’Associació Catalana per al 
Parkinson (ACAP) amb l’objectiu de 
donar informació a les persones que 
d’alguna manera conviuen amb la 
malaltia de Parkinson i realitzar 
sensibilització social sobre la malaltia 
de Parkinson i els seus efectes, van 
tindre una ressonància no només dins 
del col·lectiu de les persones amb 
discapacitat física i orgànica, sinó 
també a nivell estatal. 

Les conferències realitzades durant el 
2019 han tingut una mitjana de 90 
persones assistents, amb excepció de la 
Jornada principal del Dia Mundial 2019 
en la que van assistir 310 persones.

Destacar que el darrer any va ser un 
any de reivindicació i lluita. Des de 
l’ACAP, la nostra presidenta de 
COCEMFE Catalunya, va presentar 
l’eina “Parkinson Amb Tu”, una eina 
per poder seguir amb un diari del 
pacient i fer exercicis online per a 
persones afectades per la malaltia de 
Parkinson i les seves famílies. 

La presentació va tenir lloc en la 
Acadèmia de Ciències Mèdiques de  
Catalunya amb el suport de la Societat 
Catalan de Neurologia amb el suport i 
presència del Dr. Yaroslau Compta, 
neuròleg de l’Hospital Clínica; Carme 
Bertral, secretària de Participació del 
Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya i Roser Roigé, presidenta 
de l’Associació Catalana per al 
Parkinson i COCEMFE Catalunya. 

Assistència i participació de la 
presidenta COCEMFE Catalunya, 
Roser Roigé a l'acte principal del Dia 
Mundial del Parkinson 2019 en la 
Facultat de Medicina i Ciències 
Mèdiques de la Universitat de Barcelo-
na amb assistència de més de 300 
persones i al suport del Degà de la 
Universitat de Medicina i Ciències 
Mèdiques de la Universitat de Barcelo-
na i de Mònica Ribas, sub-directora 
general d'Atenció i Promoció de 
l’Autonomia Personal del Departament 
de Benestar Social, Treball i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya. 

Participació al Consell Municipal del 
Benestar Social – Plenari

A l’últim plenari del Consell Municipal 
de Benestar Social, celebrat al mes de 
març del darrer 2019, s’aprovava un 
document marc  pel posicionament del 
Consell davant les pròximes eleccions 
municipals. Un document de mínims 
on s’expliciten aquelles línies mestres 
que es consideren imprescindibles per 
garantir els drets de la ciutadania i una 
ciutat més justa i equitativa.

En aquest document es demanava el 
compromís amb els valors que el 
Consell comparteix i una petició de 
suport amb les línies que es creuen 
imprescindibles pel bon funcionament 
de la ciutat en l’àmbit de drets socials.

 Al llarg dels seus 31 anys d’història, el 
Consell s’ha consolidat com a òrgan de 

participació en l’àmbit del benestar 
social i la qualitat de vida, persistint en 
la voluntat d’implicar la societat civil – 
a través de les entitats i les organitza-
cions cíviques i ciutadanes, i també 
recollint la veu de les persones expertes 
– en el debat i la construcció de 
benestar social a la ciutat.
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Hem participat plenament en la sessió 
informativa al juny de la Generalitat 
en relació a la resolució definitiva de la 
concessió de subvencions a entitats 
destinades a la realització de progra-
mes d’interès general, amb càrrec a 
l’assignació tributària del 0,7% de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF), de l’àmbit de políti-
ques socials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

Participació en la conferència “Dones 
Artistes, el poder sanador”, Emma 
Kunz (1892-1963), Hilma af Klint 
(186-1944).

XXIII Trobada de el sector de la 
tecnologia sanitària. Dins de la 
voràgine tecnològica en què vivim, 
algunes vegades ens oblidem de les 
persones a les que la tecnologia està 
destinada. La tecnologia sanitària i la 
indústria que la desenvolupa estan 
enfocades a la curació i el benestar de 
tots els que tard o d'hora passarem a 
ser pacients. Per aquesta raó vam 
recolzar aquesta Trobada perquè estem 
convençuts en que els processos de la 
cura de la salut i les possibilitats de 
prevenció, tractament i curació de 
malalties milloren cada dia gràcies a la 
innovació i els avenços tecnològics 
però per aprofitar tot el seu potencial, 
aquesta innovació s'ha d'incorporar a el 
sistema de manera efectiva, equitativa, 
àgil, segura i racional. 

Participació al Acta Assemblea 
General Ordinària de COCARMI 

La Presidenta de COCEMFE Catalun-
ya, Roser Roigé, sent també presidenta 
de l’Associació Catalana per al 
Parkinson, va col·laborar amb una 
start-up anglesa que treballa en un 
programa per tal de fer les valoracions 
de fisioteràpia de manera objectiva.

La participació i promoció per part de 
la presidenta COCEMFE Catalunya, 
Roser Roigé, de conferències que es  
realitzen a l’Associació Catalana per al 
Parkinson (ACAP) amb l’objectiu de 
donar informació a les persones que 
d’alguna manera conviuen amb la 
malaltia de Parkinson i realitzar 
sensibilització social sobre la malaltia 
de Parkinson i els seus efectes, van 
tindre una ressonància no només dins 
del col·lectiu de les persones amb 
discapacitat física i orgànica, sinó 
també a nivell estatal. 

Les conferències realitzades durant el 
2019 han tingut una mitjana de 90 
persones assistents, amb excepció de la 
Jornada principal del Dia Mundial 2019 
en la que van assistir 310 persones.

Destacar que el darrer any va ser un 
any de reivindicació i lluita. Des de 
l’ACAP, la nostra presidenta de 
COCEMFE Catalunya, va presentar 
l’eina “Parkinson Amb Tu”, una eina 
per poder seguir amb un diari del 
pacient i fer exercicis online per a 
persones afectades per la malaltia de 
Parkinson i les seves famílies. 

La presentació va tenir lloc en la 
Acadèmia de Ciències Mèdiques de  
Catalunya amb el suport de la Societat 
Catalan de Neurologia amb el suport i 
presència del Dr. Yaroslau Compta, 
neuròleg de l’Hospital Clínica; Carme 
Bertral, secretària de Participació del 
Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya i Roser Roigé, presidenta 
de l’Associació Catalana per al 
Parkinson i COCEMFE Catalunya. 

Assistència i participació de la 
presidenta COCEMFE Catalunya, 
Roser Roigé a l'acte principal del Dia 
Mundial del Parkinson 2019 en la 
Facultat de Medicina i Ciències 
Mèdiques de la Universitat de Barcelo-
na amb assistència de més de 300 
persones i al suport del Degà de la 
Universitat de Medicina i Ciències 
Mèdiques de la Universitat de Barcelo-
na i de Mònica Ribas, sub-directora 
general d'Atenció i Promoció de 
l’Autonomia Personal del Departament 
de Benestar Social, Treball i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya. 

Participació al Consell Municipal del 
Benestar Social – Plenari

A l’últim plenari del Consell Municipal 
de Benestar Social, celebrat al mes de 
març del darrer 2019, s’aprovava un 
document marc  pel posicionament del 
Consell davant les pròximes eleccions 
municipals. Un document de mínims 
on s’expliciten aquelles línies mestres 
que es consideren imprescindibles per 
garantir els drets de la ciutadania i una 
ciutat més justa i equitativa.

En aquest document es demanava el 
compromís amb els valors que el 
Consell comparteix i una petició de 
suport amb les línies que es creuen 
imprescindibles pel bon funcionament 
de la ciutat en l’àmbit de drets socials.

 Al llarg dels seus 31 anys d’història, el 
Consell s’ha consolidat com a òrgan de 

participació en l’àmbit del benestar 
social i la qualitat de vida, persistint en 
la voluntat d’implicar la societat civil – 
a través de les entitats i les organitza-
cions cíviques i ciutadanes, i també 
recollint la veu de les persones expertes 
– en el debat i la construcció de 
benestar social a la ciutat.
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05.
MEMÒRIA ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

COMPTE DE RESULTATS 31/12/2019

1. Ingressos per les activitats

TOTAL

1.1. Ingressos per prestació de serveis 

1.2. Subvencions oficials a les activitats 

2. Ajuts concedits i altres despeses 

3. Despeses del personal 

3.1. Sous i salaris 

3.2. Seguretat Social a càrrec de l’empresa 

4. Altes despeses d’explotació 

142.930,49 €

1.500,00 €

141.430,49 €

1.279,26 €

34.996,37 €

27.962,48 €

7.033,89 €

86.569,17 €

Resultat explotació 

Resultat abans d’impostos 

Resultat d’exercici 

20.085,69 €

20.085,69 €

20.085,69 €
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06.
MEMÒRIA DE 

LES ENTITATS FEDERADES 

 

 

G i r o n aL l e i d a

B a r c e l o n a

Serveis i Projectes  

Relacions institucionals

Destaquem
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B a r c e l o n a

Serveis i Projectes  

COCEMFE BARCELONA

Presidenta
Montserrat Pallarès

Direcció
c/60 nº19 1er. 08040 Barcelona

Email 
barcelona@cocemfe.es

Nº d’entitats
21

Web 
www.cocemfe-barcelona.es

Facebook
@CocemfeBcn

Twitter
@CocemfeBcn

Contacte

L’oficina tècnica de la nostra organitza-
ció compte amb un equip interdiscipli-
nar que es troba al servei de les 
entitats.  Els nostres tècnics implemen-
ten la metodologia de treball participa-
tiva i col·laborativa, donant suport a les 
entitats federades i millorant la 
qualitat dels serveis que aquests 
presten i la qualitat de vida de les 
persones i famílies que els reben. 

L’equip de l’oficina tècnica és el pilar 

fonamental en donar tot el suport als 
òrgans de la Federació en exercir de 
secretaria tècnica en Juntes Directives 
i Assemblees Generals; facilitar als 
membres de la Junta Directiva la seva 
plena inclusió i  participació en les 
reunions dels òrgans de govern, donar 
el suport necessari per desenvolupar les 
seves funcions i responsabilitats 
especifiques, així com proporcionar tot 
l’assessorament, gestió dels projectes i 
serveis d’ajuda per als usuaris. 

L’oficina tècnica

Els nostres professionals treballen 
conjuntament per facilitar a les entitats 
tot el suport necessari per als projectes 
tant de la convocatòria de l’IRPF, 
assignació tributària del 0,7% de 
l’àmbit de les polítiques socials, como 
per al Pla de Prioritats de la ONCE. 
Des de COCEMFE Barcelona, els 

Ajuts específics en matèria de subvencions. Convocatòria IRPF i la ONCE 

tècnics supervisen els projectes de les 
entitats per intentar millorar-les, 
presentar i fer el seguiment dels 
mateixos. D’aquesta manera, els nostres 
tècnics estan en contacte directe amb 
les entitats i promocionen els valors de 
treball en equip, col·laboració compar-
tint el coneixent i els ajuts necessaris. 
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Creiem que un entorn dissenyat per a 
tothom i per a totes les edats, suposa 
un benefici incalculable per a tota la 
ciutadania, atès que totes les persones 
són susceptibles de tenir limitacions o 
condicionants en algun moment de la 
vida. A efectes d’això,  l’accessibilitat 
universal esdevé un element fonamen-

Oficina d’Accessibilitat Universal

tal per a l’accés perquè tothom tingui 
les mateixes oportunitats dins d’una 
societat que reivindica la igualtat. Com 
a conseqüència, nosaltres treballem per 
fomentar aquest esperit, ajudant als 
nostres usuaris d’optimitzar millores 
les seves cases, oficines, així com, els 
espais públics d’accés general. 

En col·laboració amb l’Obra Social de 
La Caixa, es va incorporar el Punt 
Incorpora per a la inserció sociolaboral 
de les persones amb discapacitat física 
i orgànica. 

En aquest sentit, fent us de les 

Punt Incorpora, Inserció Laboral 

tècniques i estratègies per a la integra-
ció sociolaboral, donem un suport més 
específic per a les persones amb 
discapacitat que en nombrosos 
ocasions  precisen d’un ajut en matèria 
laboral. 

Durant tot l’any 2019 vam estar 
treballant amb  una iniciativa sorgida 
d'un conveni de col·laboració, entre la 
“Caixa” i la Confederació Espanyola de 
Persones amb Discapacitat Física i 
Orgànica, COCEMFE, amb l'objectiu 
fomentar l'apoderament i potenciar la 
integració sociolaboral de les dones 

Programa d'Apoderament i Activació per a l'Ocupació

amb discapacitat. El Programa enfocat 
amb una metodologia d'intervenció 
individual i grupal, especialment 
centrada amb les preferències de les 
dones amb discapacitat ha permès fer 
un seguiment personalitzat i adequat a 
les seves necessitats.

L’instrument tècnic al servei de la 
societat per a la recopilació, sistematit-
zació, actualització, generació i difusió 
d'informació relacionada amb l'àmbit 
de la discapacitat.

Durant l’any 2019, l’Observatori de la 
Discapacitat Física ha seguit amb la 
seva tasca de recopilació i difusió de 

L'Observatori de la Discapacitat Física (ODF)

dades sobre discapacitat, mitjançant 
estudis, monogràfics, infografies, etc. 
D’altra banda, l’Observatori ha sigut 
un dels impulsors principals del I 
Congrés sobre el Dret a l’Autonomia 
Personal, encarregant-se del contingut 
i les ponències junt al recent creat grup 
de persones expertes. 
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El 21 i 22 d’Octubre de l’any 2019  es va 
celebrar el I Congrés sobre el Dret a 
l'Autonomia Personal. Discapacitat 
Física i Orgànica. Envelliment i 
Cronicitat, en el CCIB de Barcelona.
Sota el lema “L'Autonomia Personal, 
una qüestió de justícia i igualtat”, 
COCEMFE va impulsar un manifest 

I Congrés sobre el Dret a l'autonomia personal. 
Discapacitat física i orgànica, envelliment i cronicitat

per a demanar als poders públics i al 
conjunt de la societat que adoptin les 
mesures necessàries perquè totes les 
persones puguin exercir el seu dret a 
l'autonomia personal, és a dir, a viure 
lliurement conforme a la seva voluntat, 
condició essencial de tot ciutadà ple- 
nament actiu i inclòs en la comunitat.

Relacions institucionals 

L’any 2019 es va firmar el Conveni de 
col·laboració entre l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona i  COCEMFE 
Barcelona per al suport a municipis 
metropolitans en l’impuls de les 
polítiques d’accessibilitat. L’objecte 
d’aquesta col·laboració ha sigut i és 
donar suport al nou paradigma social 
de la discapacitat amb la finalitat de la 

creació d’un nou model social inspirat 
en potenciar el respecte a la dignitat 
humana, la igualtat i la llibertat 
personal, propiciant la inclusió social 
basant-se en els principis de vida 
independent, no discriminació, 
accessibilitat universal, normalització 
de l’entorn i diàleg civil als municipis 
de l’AMB.

La firmar del Conveni de Col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat i la Federació d’Entitats de 
Persones amb Discapacitat Física i 
Orgànica Francesc Layret, COCEMFE 
Barcelona, amb l’objectiu de promoure 
i fomentar l’accessibilitat universal i 
l’eliminació de tots tipus de barreres 
arquitectòniques.

COCEMFE Barcelona va promoure 
l’apoderament i la inclusió de les dones 
amb discapacitat en la Fira Discapaci-
tat i Ocupació de Disjob.

Conveni de col·laboració

COCEMFE Barcelona en consonància 
amb l’AMB van presentar una Guia de 
Recomanacions per Impulsar el 
Comerç Accessible als Municipis 
Metropolitans.  La guia representa el 
resultat d'un procés col·laboratiu en el 
qual, a més d'entitats de COCEMFE 
Barcelona, han participat les entitats 

més representatives del sector de la 
discapacitat a Catalunya: ONCE, 
FESOCA (Federació de Persones 
Sordes de Catalunya), Acapps (Asso-
ciació Catalana per a la Promoció dels 
Persones Sordes i Dincat (Federació 
Catalana de la Discapacitat Intel·lec-
tual).

Guia de Recomanacions per Impulsar el Comerç Accessible
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Destaquem

L’estrena del documental “Distàncies“ 
que vam impulsar amb l’ajut de  la 
productora Càmeres i Acció  denunciar 
i evidenciar la distància que hi ha entre 
la discapacitat i la societat, i entre les 
persones amb discapacitat i les que no 
en tenen, va tenir molt impacte a nivell 
social. “Distàncies” plasma de manera 
flagrant, a través de diferents testimo-

nis, la distància i distàncies que hi ha 
entre les persones amb algun tipus de 
discapacitat i les persones que no en 
tenen cap; així com la distància i 
distàncies que hi ha entre el que la 
societat pensa de la discapacitat i la 
realitat i el dia a dia de les persones 
amb discapacitat.

L’estrena del documental

 L’ATM va organitzar unes sessions de 
participació sectorial amb un caire més 
humà abans realitzades. En aquesta 
ocasió la seu de l’Autoritat Metropoli-
tana del Transport (ATM) va acollir 

més d’una vintena de representants 
d’entitats i agents del sector que van 
treballar i debatre entorn de la 
mobilitat dels vianants i de l’accessibi-
litat de totes les persones.

Sessions Participatives ATM: El torn dels vianants i l’accessibilitat de les persones
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Serveis i Projectes  

COCEMFE TARRAGONA

Presidenta
Emilia Altarriba 

Direcció
c/ Dr. Ferran, 33-35 1er,  43202 Reus

Email 
comunicacio@mestralonline.org

Nº d’entitats
11 entitats i 2 delegacions

Web 
www.mestralonline.org

Facebook
@FederacióMestral

Twitter
@FederacióMestral

Contacte

Suport Associatiu, com a l’eina més 
important per atendre a les nostres 
entitats en la matèria de: 

• Subvencions i ajuts de diferents 
  institucions i entitats destinades a 
  associacions de malalts. 
• Canvis legislatius que es produeixen 

  tant a nivell estatal com autonòmic. 
• La Llei de Dependència, el seu 
  desenvolupament, incidències, etc. 
• Ofertes laborals setmanals, adreçades 
  a persones amb discapacitat. 
• Cursos, seminaris, jornades.
• Actes i activitats que desenvolupen 
  associacions de tot l'àmbit estatal.

Suport Associatiu

S’ha assessorat a les entitats que l’han 
sol·licitat sobre els tràmits que es 
poden sol·licitar davant de diferents 
institucions i administracions, com per 
exemple quant a procediments de 
convocatòries d’ajuts i subvencions, 
tràmits en Justícia, etc. A més de la 
informació general sobre Subvencions i 
de l’assessorament en la tramitació de 
Subvencions i ajudes de diversos 
finançadors, com s’ha explicat, en 

Assessorament per a la realització de tràmits davant de diferents institucions 

relació a les convocatòries del Pla de 
Prioritats de Fundación ONCE la 
Federació és l’encarregada d’enviar les 
subvencions de les entitats membre a 
COCEMFE per a la seva tramitació, el 
que suposa una tasca de recollida i 
revisió de documentació, de propostes 
de millora dels projectes, i de 
seguiment en tota la tramitació 
relacionada amb aquestes convoca-
tòries.
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Mestral ha fet difusió de les activitats 
quotidianes, jornades, esdeveniments, 
campanyes que realitzen les entitats 
federades a la Federació Mestral a 
través de tots els canals oficials de 

comunicació de la Federació (web, 
xarxes socials, premsa,...), així com a 
través de les seves memòries d’activitats 
que es fan arribar al mailing general i 
institucional de la Federació.

Difusió i accions de comunicació de les activitats de les entitats membre de la federació 

“Discapacitat i esport. De l’experiència 
2019 a la programació 2020”. 

Durant el mes de desembre del 2019 la 
Federació Mestral va organitzar una 
jornada amb entitats de la Federació 
Mestral que entre les seves activitats 
desenvolupen alguna relacionada en 
l’àmbit de l’esport, i que tenen entre els 

seus objectius la promoció de l’esport 
com un mitjà de normalització i 
millora de qualitat de vida de les 
persones en discapacitat. Varen 
participar el Club esportiu Costa 
Daurada, la Lliga d’afectats reumatolò-
gics i discapacitat i la Xarxa Solidària 
de la Igualtat.

Aire Fresc.

Mitjançant aquest programa Mestral 
posa a disposició d'associacions i 
entitats, tant que formen part de la 
Federació com d’altres que ho sol·licitin 
i que tinguin pocs recursos, un servei 

de transport adaptat perquè les entitats 
puguin programar sortides per als seus 
socis, i facilitar a les persones amb 
discapacitat la seva participació en tots 
els àmbits de la vida social i comuni-
tària. 

Organització de jornades 

Sortida de l’Associació Alzheimer de 
Reus i Baix Camp: Calçotada.

L'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix 
Camp va realitzar una sortida el dia 20 

de març a l'Ermita del Loreto on van 
gaudir d'una calçotada a l'exterior del 
recinte amb els membres de l'associació 
i les seves famílies. 

Sortida d’Afanoc: Posa’t la Gorra.

La delegació de Tarragona de l’AFA-
NOC (L'Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics de Catalun-
ya) va realitzar una sortida el dia 8 de 
juny amb un total d'unes 60 persones al 

Port Aventura per a la realització de la 
seva campanya anual "Posa't la gorra". 
Els objectius d'aquesta campanya són: 
sensibilitzar la societat, donar a 
conèixer el càncer infantil, recaptar 
fons per finançar tots els serveis i 
accions que es duen a terme.

Organització de activitats durante l’any 2019 amb un total de 143 participants
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Entitats

Delegacions 

Sortida de l’Associació Alzheimer de 
Reus i Baix Camp: Sopar Solidari Port 
Aventura.

L'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix 
Camp, va realitzar una sortida el dia 11 

de juliol amb un total de 40 persones 
entre membres de l’entitat i usuaris del 
seu centre de dia, per assistir al Sopar 
Solidari que celebra la Fundación Port 
Aventura, i amb el qual l’associació va 
col·laborar aquest any. 

Sortida d’AACIC a Porqueres (Banyo-
les).

L'Associació de cardiopaties congènites 
(AACIC), delegació de Tarragona, va 
realitzar una sortida el dia 14 de juliol 
amb alguns socis, per desplaçar-se al 

lloc de realització de les seves colònies 
d'estiu a Porqueres. Es van beneficiar de 
la sortida un total de 21 usuaris. Els 
beneficis d'aquesta sortida van ser: un 
increment en la relació mútua entre els 
usuaris i treballadors i gaudir de l'aire 
lliure sortint de la rutina.

ARAB: Associació 
Reusenca Antibarreres

Esclerosi Múltiple 
Associació de Tarragona

AFISAN: Associació de 
Fibromiàlgia de Sant 
Carles de la Ràpita

Associació de Parkinson 
de les Comarques de 

Tarragona 

La Lliga d’Afectats 
Reumatològics i 

Discapacitats de les 
Comarques de Tarragona 

Associació d’Alzheimer de 
Reus i Baix Camp 

AFANOC: Associació de nens 
amb càncer de Catalunya 

AACIC: Associació d’ajuda als 
afectats de cardiopaties infantils 

Associació de Fibromiàl-
gia de l’Hospitalet de 

l’Infant 

Associació FRATER Club Esportiu Costa 
Daurada

AFICAM: Associació de 
Fibromiàlgia de Cambrils 
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Relacions Institucionals 

La Federació MESTRAL-COCEMFE 
Tarragona va crear aquest programa 
l'any 2013. El programa “l’Efecte 
Mestral” fa al·lusió al conegut proverbi 
xinès “efecte papallona”, teoria que 
sustenta que un petit moviment pot 
provocar un efecte considerablement 
gran. La Federació MESTRAL-CO-

CEMFE Tarragona ha establert 
relacions prèvies amb més de 60 
establiments d’arreu de la demarcació 
disposades a oferir una atenció especial 
en forma de detalls i descomptes a 
totes les persones titulars del carnet de 
l'Efecte Mestral. 

Programa Efecte Mestral 

Un dels principals objectius de la 
Federació Mestral COCEMFE Tarrago-
na des de la seva creació és assolir la 
plena NORMALITZACIÓ de les 
persones amb discapacitat, tenint en 
compte que aquesta implica no només 

els aspectes personals, familiars i 
socials, si no també i de forma preemi-
nent, l’aspecte laboral, el que comporta 
també la socialització de les persones 
amb discapacitat.

Oficina tècnica jurídic laboral

Amb el programa ‘Aprenentatge i 
servei’, els alumnes de la assignatura de 
Sociologia del Grau de Treball Social 
de la URV han realitzat un treball 
conjunt amb la Federació MESTRAL. 

La finalitat d'aquest programa és 
integrar el servei a la comunitat amb 
l'aprenentatge de continguts, compe-
tències, habilitats o valors, a partir de 
la pràctica reflexiva. 

Col·laboració establerta amb la Universitat Rovira i Virgili 

• Consells municipals de la discapacitat 
  de diferents Ajuntaments de les 
  comarques de Tarragona (Reus, 
  Tarragona i Valls) 
• Dia Mundial de les persones amb 

  discapacitat 
• Inauguracions jornades, congressos, 
  etc.
• Actes d'altres entitats 
• Participació en taules de discussió 

Presència institucional i assistència a actes institucionals
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El dia 27 de novembre, la Federació 
Mestral COCEMFE Tarragona va 
participar en la Campanya #DisOrga-
nic promoguda des de COCEMFE 
España i que es va realitzar a tot l'estat. 

La finalitat d'aquesta campanya va ser 
realitzar la presentació de DisOrganic, 
el Símbol Internacional de la Discapa-
citat Orgànica.  

Campanya DisOrgànic

Durant els mesos de setembre a 
desembre del 2019, la Federació Mestral 
va participar en la Campanya PLANE-
TA 10 promoguda per COCEMFE, a 

través de la qual es va pretendre 
fomentar el coneixement, la conscien-
ciació i el compromís ciutadà sobre 
l'Agenda 2030. 

Campanya Planeta 10

La Federació Mestral va participar al 
Parc de Nadal 18-19 de Reus, realitzant 
tallers de sensibilització cap a la 
discapacitat, donant informació de les 
entitats de la Federació i els seus 
programes a l'estand de Mestral al Parc. 

Mestral ha col·laborat amb la Lliga 
d'afectats reumatològics i discapacitats 
de les comarques de Tarragona, 
donant-li suport en la realització de la 
seva activitat "Tots juguem, tots 
guanyem”. 

Parc de Nadal

Destaquem

Amb aquest programa educatiu, 
desenvolupat per la Xarxa Solidària per 
la Igualtat en col·laboració amb la 
Federació Mestral, se promou la 
reflexió sobre les desigualtats entre la 
població jove, un marc de raonament 

on es pretén oferir un programa de 
sensibilització social contra la discrimi-
nació per sexe. Es tracta de proporcio-
nar eines i recursos per fomentar una 
reflexió entre els nois i noies, des de les 
vessants del respecte mutu entre sexes.

Programa educatiu
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Activitats

COCEMFE LLEIDA

Presidenta
Maite Montañés

Direcció
c/ dels Quatre Pilans, 7, bxs, Lleida

Email 
secretaria@cocemfe-lleida.cat

Telèfon
638 38 74 87

Nº d’entitats
4

Contacte

Durant la celebració de l'Assemblea 
General Ordinària, COCEMFE va 
abordar l'estat actual de les polítiques 
de discapacitat, les reivindicacions que 
es plantegen des de l'entitat i el treball 
que l'organització realitza en benefici 

de les persones amb discapacitat del 
nostre país, i des de COCEMFE Lleida 
vam ser presents per donar suport a 
COCEMFE des de la nostra confedera-
ció.

COCEMFE Lleida-Terres de Ponent es 
va crear al mes de novembre de 2018. 
Tot l’any 2019 va estar dedica al treball 
intern, foment de l’oficina tècnica i 
donar suport a les seves entitats: 

Presentació a COCEMFE Lleida durant l’Assemblea General a Madrid

Firmament convençuts amb l’objectiu 
del congrés per avançar decididament 
en la garantia de drets i la plena 
inclusió de totes les persones de tal 
manera que puguin desenvolupar-se 

plenament i en igualtat de condicions i 
decidir amb llibertat sobre tots els 
àmbits de la seva vida, vam ser 
participes durant els dos dies que va 
durar el Congrés. 

Asistencia al I Congres de l’Autonomia Personal a Barcelona

L l e i d a

• L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de 
  Catalunya (AFANOC) a Lleida.
• Parkinson Lleida.
• L’Associació de Donants de Sang de l’Urgell.
• L’Associació Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida.
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Destaquem

Té com a objectiu donar respostes i 
cobrir totes les necessitats de les 
famílies que tenen fills/as malalts de 
càncer de les terres de Lleida per a 
millorar la seva qualitat de vida.

Les unitats d'oncologia i hematologia 
dels hospitals de referència estan 
situats a Barcelona i les famílies han de 
traslladar-se per a rebre els tractaments 
corresponents. Per a això és imprescin-
dible oferir el suport i l’acompanya-
ment integral quan tornen al territori 
on viuen.

La Federació Catalana de Donants de 
Sang té com a principals objectius: 
aglutinar, fomentar i divulgar la 
donació altruista de sang i plasma a 
Catalunya.

L'Associació constitueix un lloc de 
trobada amb altres persones amb la 
mateixa malaltia, on s'imparteixen 
teràpies rehabilitadores i es crea un 

Les entitats que formen part de COCEMFE Lleida son: 

El Símbol Internacional de la Discapa-
citat Orgànica (DisOrganic), és una 
obra de Domini Públic que neix per 
acabar amb la invisibilitat de la 
discapacitat orgànica, promoure la 
conscienciació ciutadana i avançar en 
l’exercici dels drets de les persones amb 

aquest tipus de discapacitat. Creat per 
Rafa Garcés, aquest símbol ha estat 
impulsat per les entitats que formen la 
Confederació Espanyola de Persones 
amb Discapacitat Física i Orgànica 
(COCEMFE).

Celebració de la campanya de sensibilització DisOrgànic 

Des de les comarques de Lleida el 
missatge s'ha centrat en el dret a poder 
accedir als espais i serveis públics, en 
igualtat de condicions que la resta de 
ciutadans i ciutadanes. Demanem que 
sigui efectiu per a les persones amb 
discapacitat l'accés a l'educació i a la 

formació, al treball, a l'habitatge, a la 
salut, a la cultura i a l'oci, als serveis 
socials, al desenvolupament rural 
inclusiu i al finançament públic 
suficient, respecte a la igualtat d'opor-
tunitats.

Col·laboració durant l’acte de celebració del Dia Internacional de la Discapacitat a Lleida

entorn per a compartir informació, 
conèixer la malaltia i millorar la 
qualitat de vida tant del malalt com del 
familiar.

Associació Centre de Rehabilitació de 
la Veu de Lleida és una entitat sense 
ànim de lucre on s'atén a laringectomit-
zats (laringectomia total per càncer de 
laringe). Treballen i tenen el servei de 
logopèdia i fisioteràpia. 
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COCEMFE GIRONA

Presidenta
Francisca Diago López

Direcció
c/ 60, nº 19 1er. 08040 Barcelona 

Email 
girona@cocemfe.es

Telèfon
616 959 821

Nº d’entitats
3

Contacte

• Promoure la plena integració i 
  participació de les persones amb 
  discapacitat física i/o orgànica en tots 
  els àmbits socials.
• Portar a terme projectes i programes 
  de coneixement de les necessitats de 
  les persones amb discapacitat física 
  i/o orgànica per a la seva integració en 
  la societat.
• Col·laborar amb entitats tant 
  publiques com privades que tenen 
  similars finalitats.

• Fomentar les activitats de la Federa-
  ció envers les àrees més significatives 
  per a la integració com son l’educació, 
  el treball, la salut, els serveis socials, 
  l’habitatge, l’accessibilitat, l’oci, la 
  cultura i l’esport.
• Coordinar les àrees de treballs per a 
  portar a terme els projectes i activi-
  tats de la Federació.
• Promoure la divulgació en els mitjans 
  de comunicació de tots els projectes i 
  activitats de la Federació.

COCEMFE Girona degut a la seva recent incorporació, al treball 
intern i la dedicació parcial al I Congrés sobre el Dret a l'Auto-
nomia Personal. Discapacitat física i orgànica, cronicitat i 
envelliment, l’any 2019 va treballar en direcció de: 

G i r o n a

• Mantenir vies de contacte perma-
  nents amb les diferents administra-
  cions publiques a fi i efecte de 
  presentar propostes que suposin una 
  millora en la integració social de les 
  persones amb diversitat funcional, 
  així com col·laborar en l’elaboració de 
  mesures i normes legislatives en els 
  respectius àmbits parlamentaris i 
  d’acord amb els procediments i els 
  tràmits previstos legalment.
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Destaquem

• Associació de Persones amb diversitat funcional
• Associació Postpolio Girona 
• Associació Societat Gironina dones amb diversitat funcional

Les entitats de COCEMFE Girona 
tenen com a finalitat que les persones 
amb discapacitat de la ciutat tinguin 
les mateixes oportunitats, i els matei-
xos nivells de qualitat de vida que 
gaudeix la resta de la població. Els 
objectius principals són la defensa dels 
drets de les persones amb discapacitat 
física i/o orgànica i la plena normalit-
zació en la societat, especialment en els 
camps de l'educació en valors i actituds, 
la prevenció i la pràctica d'hàbits de 
vida saludables tenint en compte els 
sectors més febles així com la promoció 
i desenvolupament de programes i 
accions orientades a l’atenció per 
millorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat física i/o 
orgànica i al col·lectiu en general.

Les entitats que formen part de COCEMFE Girona son:
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 C a t a l u n y a

COCEMFE Catalunya

Carrer 60, nº19 1er. 08040 Barcelona
93 301 15 65

www.cocemfe-catalunya.org


