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NOTA DE PREMSA 

COCEMFE Catalunya reforça l’atenció de persones amb 

discapacitat física i orgànica, i denuncia la discriminació 

del col·lectiu durant la crisi COVID19. 

 Les entitats federades a COCEMFE Catalunya han desenvolupat plans de xoc 

per seguir mantenint, i fins i tot ampliat, els serveis d’atenció a les necessitats 

de persones amb discapacitat física i orgànica i les seves famílies. 
 

 A través de COCEMFE estatal s’ha posat a disposició de les entitats un servei 

de compra centralitzada d’equips de protecció individuals. 
 

 COCEMFE Catalunya demana als MMCC que valorin la limitació de la 

publicitat de cases d’apostes durant la situació de confinament obligatori, 

doncs afavoreixen l’adicció dels col·lectius més vulnerables. 

 

Barcelona, 20 d’abril de 2020 – La Confederació Catalana de Persones amb Discapacitat 

Física i Orgànica COCEMFE Catalunya, es mostra preocupada per la gestió duta a terme 

fins ara per les diverses administracions durant la pandèmia en relació a l’atenció de 

persones amb discapacitat física i orgànica. 

Cal recordar que la població amb major risc de complicacions derivades de la COVID19 

són persones amb alguna discapacitat derivada de malalties orgàniques i/o per 

l’envelliment. Una part important del col·lectiu viu en residències i/o és usuari d’algun 

servei d’atenció domiciliària i aquests són, precisament, dos àmbits especialment 

maltractats durant la crisi. 

En aquest sentit, les entitats socials adherides a COCEMFE Catalunya segueixen prestant 

serveis bàsics d’atenció al seus usuaris de manera física i/o telemàtica, malgrat les 

limitacions derivades del confinament i la falta de material de protecció personal. En 

aquest sentit, i a través de l’organització estatal de COCEMFE, les entitats tenen ara la 

possibilitat d’adquirir material de protecció per als seus usuaris i treballadors/es. 

http://www.cocemfe-catalunya.org/
https://www.observatoridiscapacitat.org/ca
https://twitter.com/CocemfeCAT
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D’altra banda, COCEMFE Catalunya es mostra preocupada per la presència de publicitat 

de cases d’apostes a la televisió durant les pauses publicitàries de programes d’actualitat 

en els que s’està tractant els efectes de la pandèmia, 

En aquest sentit, preguem als diversos Mitjans de Comunicació que prenguin 

consciència dels efectes socials, econòmics i sobre la salut mental que causa l’addició al 

joc del nostre col·lectiu, sovint exposats a una major predisposició a les addicions 

derivada dels efectes neurològics de la medicació habitual en moltes malalties 

cròniques. 

---------------------------------------------------- 

Sobre COCEMFE Catalunya. Som el referent a Catalunya de COCEMFE, la principal 

organització per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica 

a l’Estat espanyol.  

COCEMFE disposa a Catalunya de l’ODF – Observatori de la Discapacitat Física, 

instrument  al servei de la societat des d’on es monitoritzen les necessitats de les 

persones amb discapacitat i s’aporta el coneixement necessari per a la incidència política 

de les nostres entitats. 
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