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Les mesures Estatals, la situació de confinament i la posterior adaptació a les 

conseqüències provocades per la pandèmia, van provocar una sèrie de desafiaments amb 

els quals hem de liderar ara i en el futur més pròxim, per a pal·liar els efectes de la crisi 

provocada per la COVID-19.  

Des de COCEMFE Catalunya vetllem per les nostres entitats, pel seu benestar i salut 

interna. El nostre objectiu principal és ajudar i proporcionar el suport institucional 

i federacional, perquè les entitats puguin continuar amb la seva labor d'atenció a les 

persones amb discapacitat i defensa dels seus drets. 

Arran d'això, hem llançat una enquesta específica entre el mes de juny y principis de juliol 

de 2020 per a les nostres entitats, en benefici del coneixement intern i per organitzar 

millor els nostres serveis d'ajuda i de suport per a tota la confederació. L'enquesta va ser 

desenvolupada durant el post-confinament, al mes de juny de 2020, de manera 

telemàtica i es va estructura sobre 3 bases:  

1. Situació geogràfica de les nostres entitats 

2. Situació interna sobre el COVID19 de les nostres entitats 

3. Situació de necessitat, post-desconfinament i reforços per a les nostres entitats 

En efecte, partim de  COCEMFE Catalunya on hi ha 4 federacions autonòmiques: 

1. COCEMFE Barcelona: 21 entitats associades (per al moment de realitzat 

l’enquesta a COCEMFE Barcelona entre juny y principis de juliol, hi havia 21 

entitats associades, no obstant això, actualment consten 24 entitats adherides al 

mateix més a finals de juliol)  

2. COCEMFE Tarragona: 11 entitats associades 

3. COCEMFE Lleida: 4 entitats associades 

4. COCEMFE Girona en fase del nou desenvolupament (actualment COCEMFE Girona 

té 3 entitats associades)  

A la confederació de COCEMFE Catalunya comptem amb un total de 40 entitats: 

provincials i les seves associades. El número de les entitats (provincials i associades) que 

van contestar l'enquesta van ser d’un total de 26. És a dir, un 65% de les entitats han 

respost l'enquesta llançada. L’enquesta va ser estructura de forma que les preguntes 

formalitzades aglutinaven àmbits tècnics, administratius, econòmics, socials i de lliure 

resposta. A continuació, exposem les conclusions més rellevants per al nostre camp 

d'actuació i del tercer sector en general.  
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Resultats de l’enquesta  

Per al mes de juny la meitat de les entitats de COCEMFE Catalunya ja disposaven de 

protocols de seguretat emprats, el 53.8% havien iniciat els processos de desinfecció de les 

seves seus i el 80% de les entitats havien proporcionat als seus empleats els recursos 

informàtics pel fet de teletreball. Estretament lligat amb aquest aspecte, hem detectat 

que les nostres entitats s'han trobat amb les següents dificultats per al bon compliment 

del treball: major volum de treball, incompatibilitat horària amb les tasques domèstiques 

(cura de la família, dels fills i filles, etc.), falta de recursos econòmics (internet, ús de 

l'ordinador, disponibilitat de tenir un ordinador, recursos econòmics per a pagar la 

internet, entre altres), falta de competències digitals dels treballadors de les entitats i 

afectacions psicològiques.  

En relació a les gestions internes, hem pogut veure que un 80.8% de les entitats per al 

moment de realitzar l'enquesta, havien informat els seus treballadors sobre la manera de 

rebutjar el material d'ús i higiene (màscares, guants de làtex, mocadors, etc.), mentre que 

la resta estaven en procés. 

Hem vist que tota classe de dificultat, porta a una despesa extra no prevista per a l'entitat, 

sempre tenint en compte que les entitats sense ànim de lucre, sempre sofreixen de la 

falta de recursos econòmics. La pandèmia ha provocat vessaments en tots els aspectes 

de la salut integral d'una entitat. Un dels punts més infringits va ser l'economia de les 

nostres entitats: tan sols un 11.5% de les entitats no s'han trobat amb despeses 

addicionals, mentre que la resta de les entitats, un 88.5%, han tingut dificultats 

econòmiques i les continuaran tenint durant l'any esdevenidor.  

Àmbits de la despesa extraordinària: 

1. Material de protecció i prevenció sanitari: mampares, màscares, 

termòmetres, EPI’s, etc. 

2. Les connexions VPN i softphones per al teletreball 

3. Material informàtic: ordinadors, desenvolupament web, coneixement sobre els 

servidors, programes d'edició de vídeo, etc. 

4. Material de neteja i de desinfecció 

5. Despeses internes 

Les entitats van sofrir molt durant la pandèmia i els seus treballadors igual. En efecte, la 

meitat de les entitats van tenir afectacions rellevants: 10 de les 26 entitats van tenir baixes 

per la COVID-19 i quant als ERTE’s, hem detectat que 23.1% de les entitats van tenir que 

introduir el sistema dels ERTE’s.  

Tanmateix, ens vam centrar en les necessitats que les mateixes entitats havien 

detectat quant a la situació de la COVID-19 i el resultat va ser el següent: 

 Recursos econòmics (captació de fons, subvencions, donacions, etc.) 
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 Informació administrativa (més informació sobre lleis, plans, actuacions, etc.) 

 Material de protecció (EPI’s, guants, termòmetres, etc.) 

 Assessorament personalitzat (advocacia, captació de fons, etc.) 

 Formació sobre les noves tecnologies (les TIC, modernització, etc.) 

 Formació jurídica sobre l'aplicabilitat dels nostres DDHH en àmbits de 

reivindicació soci laboral, política, econòmica i cultural. 

 Formació per al voluntariat  

 Formació informàtica (ús de programes, desenvolupament web, etc.) 

 Formació per a oferir atenció telemàtica 

 Equipament tècnic i mobiliari en les entitats 

Quant a les afectacions internes, cal destacar:  

1. Dificultats per a la reincorporació a les plantilles a les persones que van ser 

subjectes dels ERTE’s. 

2. Limitació d'aforament com a dificultat per al maneig en l'atenció als usuaris/ies, 

així com seguiment dels protocols i mesures de seguretat  

3. Adaptació al treball (calendarització, estructuració, etc.)  

4. Afectacions per a activitats educatives, integradores, mobilitzadores, etc. 

5. Manca de recursos econòmics i la falta de personal per a atendre els usuaris/ies 

6. Canvis en les formes d'atenció i en la manera de funcionar amb el voluntariat 

7. Por genèrica dels usuaris/ies de tornar a les entitats pel tema dels contagis 

En virtut d’aquests resultats,  les entitats ens han donat unes directrius més 

clares per a actuar des de COCEMFE Catalunya. El consens d'aquestes 

directrius es resumeix en: 

1. Ajuts en la promoció dels serveis de les entitats i difusió de les campanyes 

2. Més col·laboració entre les entitats (pràctiques conjuntes per fer més incidència 

política). Èmfasi en la cooperació de l’àmbit jurídic quant a la lluita pels drets 

humans (DDHH) de les persones amb discapacitat 

3. Suport en formació TIC 

4. Més suport informatiu, per la seva rellevància i practicitat 

5. Recursos econòmics (subvencions, fons, etc.) 

6. Materials de protecció individual 

7. Formació per al voluntariat 

8. Més aliances amb altres entitats i empreses  

9. Ajut informatiu i jurídic per a l’adaptació al teletreball 

10. Suport en la captació de fons 

Cal dir que les entitats han agraït de manera especial els punts: 1, 2, 4, 6, 8; que han estat 

els fonamentals per a la gestió de la pandèmia provocada per COVID19. 
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Al marge d'això i, en definitiva esmentar que les entitats necessiten també 

d'una sèrie de formacions per als temps actuals i esdevenidors: 

 Formació sobre les noves tecnologies (les TIC, modernització, etc.) 

 Formació jurídica sobre l'aplicabilitat dels nostres DDHH en àmbits de 

reivindicació soci laboral, política, econòmica i cultural. 

 Formació per al voluntariat (en les entitats sense ànim de lucre) 

 Formació informàtica (ús de programes, desenvolupament web, etc.) 

 Formació per a oferir atenció telemàtica (preparació dels empleats, ordinadors, 

telèfons, canvis en les formes de comunicació, etc. 

 Formació en sensibilització cap a les persones amb discapacitat. 

Es fa evident que un brot pandèmic porta unes conseqüències irremeiables per a 

l'economia d'una societat. La COVID-19 ha provocat que en un 88.5% de les entitats s'hagin 

generat despeses extres i dificultats econòmiques a llarg termini. Les quantitats de les 

quals ens parlen les nostres entitats en molts casos basculen entre 5.000 i 10.000 euros 

per al moment.  

L'ajuda en relació amb els recursos econòmics representarà el panorama actual del 

nostre sistema econòmic, no sols de la confederació de COCEMFE Catalunya sinó de tot 

el tercer sector del país; i per a pal·liar aquests efectes de la crisi farà falta un esforç 

col·lectiu del sector per a poder oferir l'atenció que precisen les persones amb 

discapacitat i per a defensar els drets en temps on la desigualtat existent s'havia 

intensificat encara més. 

Aquests resultats evidencies l'actual situació de les entitats de COCEMFE Catalunya i ens 

donen directrius summament rellevants per a actuar i oferir el millor servei. 

 

 

 


