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Carta
de la presidenta

M. Pilar Díaz López
Presidenta
COCEMFE Barcelona

Benvolgudes i benvolguts, en 
la carta de presentació de la 
memòria de l’any passat, expres-
sava la voluntat d’iniciar una nova 
etapa fonamentada en el treball 

col·laboratiu i la participació de 
les entitats de la nostra federació.

Des d’aquest espai, vull agrair la
disponibilitat i col·laboració de to-

tes les persones que formem CO-
CEMFE Barcelona, centrades en un 
mateix propòsit de transformació 
de la realitat social que ens envol-
ta en l’àmbit associatiu, com a ele-
ment clau de la nostra raó de ser.

El missatge que vull transmetre és 
la consolidació del nostre mo-
del de projecte i l’enfortiment 
de COCEMFE Barcelona, al llarg 
de l’any 2017.

Dos han estat els eixos de priori-
tat al llarg de l’exercici que ara us 
presentem; el primer és l’equip 
humà amb el qual treballem i tre-
ballen les nostres entitats, la seva 
actitud i coneixements, centrades 
en la persona, han estat l’element 
clau. I, el segon, l’accessibilitat 
universal com una contribució 
al bé comú.

És difícil sintetitzar en quatre rat-
lles la qualitat humana i professio-
nal del nostre equip. No obstant 
això, cal esmentar que ens hem 
dotat de la taula de comunicació 
com a “eina” per facilitar un millor 
coneixement del qual fem i fan 
cadascuna de les entitats de CO-
CEMFE a Barcelona; quines són les 
bones pràctiques que fan cadas-
cuna de les entitats i com apren-
dre d’aquestes, per a transmetre 
el coneixement i afavorir les siner-
gies entre les parts a través del tre-
ball col·laboratiu.

La consolidació d’una nova

Gràcies a totes les persones que ho 
esteu fent possible!

etapa il·lusionant

Volem posar en relleu la festa “Po-
sa’t la gorra” que organitza AFA-
NOC, les activitats entorn a l’esport 
adaptat que organitza la Fundació 
Adapta2, les jornades entorn el 
Dia Mundial del Lupus, les del Par-
kinson o les d’Amputats Sant Jordi 
en la celebració del seu 25è aniver-
sari, per posar només uns exem-
ples centrats en la seva projecció 
pública. A les pàgines d’aquesta 
memòria podreu veure un resum 
del conjunt d’activitats de totes les 
entitats.

En matèria d’accessibilitat hem 
avançat en els darrers anys, enca-
ra que més de mig milió de perso-
nes amb discapacitat reconeguda 
a Catalunya segueixen trobant 
barreres físiques, comunicati-
ves i socials per accedir al món 
laboral, a l’educació i a la formació 
professional, al transport públic 
en general i en especial als serveis 

de rodalies de RENFE, al comerç 
de proximitat, a bars i terrasses, a 
les activitats d’oci i cultura, a les 
activitats esportives, així com per 
participar en les diferents activi-
tats que s’organitzen des del seu 
municipi, donat que aquests obs-
tacles impedeixen la participació 
plena i efectiva d’una part de la 
ciutadania.

Precisament, el 4 de desembre de 
2017 va finalitzar la moratòria de la 
Llei General de Drets de les perso-
nes amb Discapacitat i de la seva 
Inclusió Social, de l’Estat, a partir 
de la qual tots els productes, béns, 
entorns i serveis han de ser acces-
sibles, d’acord amb les condicions 
bàsiques de no discriminació i ac-
cessibilitat universal.

Per tot això, vam aprovar el 20 de 
febrer un compromís ètic i formal 
per aconseguir el compliment 

efectiu del nou marc normatiu, 
promovent la Declaració de CO-
CEMFE Barcelona: “L’accessibili-
tat universal, una contribució al 
bé comú”. Aquesta Declaració es 
va enviar a les principals institu-
cions del país i avui en dia s’hi han 
adherit més de 130 federacions i 
entitats, administracions i més de 
1.000 persones a títol individual.

Des d’aquesta perspectiva és im-
portant destacar que la consoli-
dació del nou model comença a 
ser una realitat. Un model, que 
es construeix dia a dia de manera 
participativa i col·laborativa que fa 
bo el principi “Nada para noso-
tros, sin nosotros”.

La motivació i l’orgull de perti-
nença han estat la clau il·lusio-
nant d’aquesta nova etapa, que 
ens fa millors per afrontar els rep-
tes de futur.
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La Federació d’entitats de perso-
nes amb discapacitat física i orgà-
nica Francesc Layret, COCEMFE 
Barcelona és una organització 
privada, sense ànim de lucre, de-
dicada a promoure tota mena 
d’estratègies i accions a favor de 
la defensa i millora de la qualitat 
de vida de les persones amb dis-
capacitat física i orgànica. Està 
constituïda per la unió voluntària 
d’associacions integrades, en la 
seva totalitat o majoritàriament, 
per persones amb discapacitat 
física i orgànica i altres entitats 
d’iniciativa social que treballen en 
pro dels drets d’aquest col·lectiu.

Qui som?

La nostra La nostra Els nostres
MISSIÓ VISIÓ VALORS

 

COCEMFE Barcelona es regirà 
sempre en la seva actuació pels 
principis de solidaritat entre 
els membres, cohesió interna, 
transparència, eficiència, eficà-
cia, qualitat de gestió, compro-
mís d’incidir en l’entorn i parti-
cipació democràtica. Potenciarà 
la proximitat amb les entitats 
federades i el treball conjunt.

Enfortiment de COCEMFE Bar-
celona com a referent del sector 
de la discapacitat, en tres línies: 
de cara a les persones amb dis-
capacitat, a les institucions pú-
bliques i privades i a la societat 
en general.

La visió de COCEMFE Barcelona 
és esdevenir un referent en la 
defensa dels drets de les perso-
nes amb discapacitat inherents 
a la Convenció de Nacions Uni-
des sobre els Drets de les Perso-
nes amb discapacitat. 

Intensificar la relació entre les 
entitats federades, creant siner-
gies i nous espais de comunica-
ció i compartint recursos.

La missió de COCEMFE Barce-
lona és vetllar per la defensa i 
l’exercici ple dels drets i la pro-
moció de la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat 
física i orgànica i de les seves fa-
mílies, en l’àmbit territorial de 
la província de Barcelona.

Aquesta missió es durà a terme, 
principalment, per mitjà de l’ac-
tuació de les entitats federades.

Obtenció de recursos públics i 
privats per contribuir a la sos-
tenibilitat de les entitats mem-
bres.  

Pla estratègic
2010-2015

Des de l’any 2015, a COCEM-
FE Barcelona guiem les nostres 
accions segons l’establert al Pla 
Estratègic 2015-2020, un docu-
ment de treball fruit de les apor-
tacions realitzades per les nostres 
entitats en la sessió participativa 
del 20 d’abril del 2015 que recull 
els eixos d’actuació i les prioritats 
per a aquest període. 

Aquestes són les tres principals lí-
nies de treball que vàrem decidir 
conjuntament i que per tant, són 
les que guien la nostra actuació:

Compromesos 
amb:

Defensa i exercici
dels drets

Treball 
col·laboratiu

Qualitat de vida

Transparència

Solidaritat

Incidència 
en l’entorn

Eficiència
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Òrgans de govern
i organigrama

La nostra federació es regeix pel 
sistema d’autogovern i els princi-
pis de representació, mitjançant 
els següents òrgans: L’Assemblea 
General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General és l’òrgan so-
birà de la federació. Els seus mem-
bres en formen part per dret propi 
i irrenunciable. Es reuneix en sessió 
ordinària com a mínim un cop a l’any.

El 13 de juny del 2017 es va cele-
brar la reunió de l’Assemblea Gene-
ral en la qual es van aprovar alguns 
canvis a la Junta Directiva que va 
quedar de la següent manera:

Presidenta
Mª Pilar Díaz

Vicepresident
Enric Net

Vocal
Blas Membrives

Vocal
Bertrand de Five

Vocal
Javier Rojano

Vocal
Agustín Goméz

Secretaria
Roser Roigé

Tresorera
Montserrat Pallarès

Oficina
Tècnica

Comissionat
Antoni Serratosa

Mireia Garrido

Maria Cortes Tirado

Jordi Serratosa

Lluís Toledano

Maribel Hernández

Sandra Edo

Gestora de projectes

Comunicació

Innovació

Relacions Institucionals

Administració i comptabilitat

Disseny

Vocal
Marta Canas

Entitats
federades
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Treball
intern

Al llarg de l’any 2017 vam con-
solidar l’oficina tècnica com a 
una eina al servei de les entitats 
gràcies a un equip de professio-
nals de diferents àmbits que, 
mitjançant una metodologia de 
treball participativa i col·labora-
tiva, vam donar suport i assesso-
rament a les entitats que confor-
men la Federació per afavorir la 
seva dinamització i modernitza-
ció i satisfer les seves necessitats. 

Un altre eix d’actuació va ser la 
millora de la qualitat dels proces-
sos interns de les entitats amb un 

L’equip de l’oficina tècnica va donar suport als òrgans de la Federa-
ció en exercir de secretaria tècnica en juntes i assemblees; també va 
facilitar als membres de la Junta Directiva la seva participació en les 
reunions dels òrgans de govern i va donar el suport necessari per des-
envolupar les seves funcions i responsabilitats específiques.  
 
També es va fer la feina de cerca i identificació de les convocatòries de 
subvencions tant públiques com privades, es van dissenyar i formular 
els projectes que es presenten, es tramiten i es va fer el seguiment fins 
a la seva justificació tant tècnica com econòmica.

En aquest sentit, i tenint en compte que en moltes ocasions les perso-
nes que formen part de les entitats no tenen un perfil tècnic, l’equip 
de professionals de diferents àmbits de la Federació van fer l’assesso-
rament en el desenvolupament, la gestió dels projectes i els serveis 
que ofereixen. 

doble objectiu: millorar la qualitat 
dels serveis que presten i la quali-
tat de vida de les persones i famí-
lies que els reben.

D’altra banda, per millorar la vi-
sualització de la feina i la imatge 
social de la Federació vam con-
tinuar amb el procés de millora 
contínua i el desenvolupament de 
la pàgina web de COCEMFE Bar-
celona i les xarxes socials. Aquesta 
feina va permetre facilitar els ca-
nals, eines i vies de comunicació 
interna i externa que difonen la 
imatge de l’organització.

Tal com es pot veure en aquesta 
memòria, el 2017 va esdevenir 
un any d’intensa activitat que va 
permetre crear sinèrgies i sumar 
esforços amb administracions 
públiques i entitats privades. 

La nostra

Suport

feina

a les entitats
Oficina tècnica

Des de COCEMFE Barcelona vam organitzar 3 sessions de treball amb 
tècnics de les entitats per presentar 13 projectes a les subvencions per 
a programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 
0,7% de l’IRPF de l’àmbit de les polítiques socials. A més de treballar 
col·laborativament i compartir recursos vam aconseguir una gestió 
més eficient. 

D’altra banda es va realitzar la gestió administrativa de la Federació 
(logística de l’oficina i suport tècnic logístic per a la realització de les 
activitats, manteniment de bases de dades, atenció telefònica, gestió 
de l’arxiu físic i virtual) així com la gestió comptable (comptabilització 
de les factures emeses i rebudes, dels impostos a pagar, recursos hu-
mans i nòmines) en coordinació amb la gestoria i en dependència i 
supervisió del comptable.

COCEMFE Barcelona va estar al costat de les seves entitats, ajudant-les 
i participant en les seves activitats, esdeveniments i programes. 

La pàgina web de COCEMFE Barcelona i les seves xarxes socials han 
esdevingut una plataforma online on les entitats comparteixin les se-
ves dades, serveis, notícies i esdeveniments. Aquestes accions refor-
cen la difusió de les seves actuacions i tasques diàries en l’àmbit intern 
i extern.

Amb la col·laboració d’advocats de l’European Lawyers Barcelona, 
vam crear un servei d’assessorament jurídic per a les entitats que té 
les següents prioritats en aquests àmbits: assessorament a les entitats 
membre;  intervenció directa per a persones i famílies en processos ju-
dicials i extrajudicials, i finalment també contempla la formació jurídica 
sobre discapacitat i accessibilitat. 

Aniversari d’Amputats Sant JordiAniversari de CordibaixFesta de l’ACAP

 Presentació IRPF

Dinamització

Plataforma online, agenda comuna

Servei d’assessorament jurídicAl llarg del 2017 vam treba-
llar per reforçar els vincles en-
tre les nostres entitats i donar 
resposta a alguns dels objec-
tius més importants del Pla 
Estratègic: crear espais d’inte-
racció, foment de la participa-
ció i treball en xarxa. Cal des-
tacar els següents aspectes: 
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La Taula de Comunicació que es va crear en el marc del Pla Estratègic 
de COCEMFE Barcelona 2015-2020, es va consolidar al llarg del 2017 
amb reunions periòdiques a les seus de les diferents entitats. L’objec-
tiu d’aquesta itinerància va ser conèixer millor els espais i la feina que 
fan els companys de les entitats membre.

Al llarg del 2017 vam celebrar cinc reunions a les seus de La Llar d’Es-
clerosi Múltiple, l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya, Cemfis, l’Associació Catalana per al Parkinson i a la de 
COCEMFE Barcelona.

En aquestes sessions vam presentar els diferents projectes que vam 
anar desenvolupant al llarg de l’any (Jornada Metropolitana, Declaració 
de Barcelona, gravació de càpsules per a les entitats, formació, etc.) 
obrint-los a la participació de les entitats. Gràcies a aquest treball 
conjunt vam millorar la visibilitat i enfortir el nostre posicionament 
com a referent social per a les persones amb discapacitat. 

L’apoderament de les dones va ser una línia de treball prioritària du-
rant tot el 2017. Encara que el treball d’aquesta Taula es desenvolupa 
més endavant, a la secció “Dones” d’aquesta memòria, cal subratllar  
que la Taula d’Igualtat es va posar en marxa el 8 de febrer amb l’objec-
tiu d’introduir la perspectiva de gènere en totes les accions portades a 
terme per la Federació i les diferents entitats que en formen part.  

La primera acció que es va posar en marxa va ser la “Jornada Dones 
amb discapacitat Apoderem-nos!” en la qual vam participar mig 
centenar de dones amb discapacitat que van expressar la necessitat 
d’aconseguir més visibilitat, normalització i inclusió en tots els àmbits 
de la vida. 

Les entitats de COCEMFE Barcelona ens vam reunir el 13 de juny en 
l’Assemblea General Ordinària celebrada al Centre Cívic Can Deu, a 
Barcelona. Durant l’assamblea, es va aprovar l’acta de l’assemblea an-
terior i es van abordar els següents temes: informe econòmic 2016, 
l’informe de gestió 2016, pla d’activitats 2017 i previsió econòmica 
2017; també es van ratificar el canvi de càrrecs de la Junta Directiva i 
les seves responsabilitats. 

Taula de comunicació

Taula d’igualtat

Assemblea anual

Al llarg del 2017 vam tenir diferents fites de comunicació entre les quals es troben el llançament de la De-
claració de Barcelona per impulsar l’accessibilitat universal, la Jornada Metropolitana celebrada a Cornellà 
de Llobregat, la participació en el projecte solidari BrainXperience, les manifestacions que vam celebrar el 
novembre per demanar l’accessibilitat universal o la Jornada “Drets, accessibilitat i compliment normatiu” 
organitzades en col·laboració amb el Consell de l’Advocacia Catalana i amb les quals vam tancar un any de 
molta activitat. Les xifres de tota aquesta activitat són les següents:

Notes de premsa  
enviades als mitjans

Nous seguidors
TWITTER

Nous fans
FACEBOOK

Publicacions
FACEBOOK

Abast
FACEBOOK

Likes
TWITTER

Impressions
TWITTER

Retweets
TWITTER

Impacte en premsa
(ràdio, diaris, TV i mitjans online)

12   + 150

+ 300200 90K

7,2K775,2K5,6K

700

Formació i treball col·laboratiu. Amb aquests dos trets d’identitat, CO-
CEMFE Barcelona mitjançant la seva entitat de base, Natura i Salut, va 
oferir dos cursos als professionals i usuaris de les entitats.

 El primer, “Com abordar el can-
vi cultural en les organitzacions”, 
va ser un projecte pilot fet en 
col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). 

 El segon, ”TWITTER per a star-
ters i pro’s”, va estar centrat en co-
municació i les xarxes socials i va 
estar organitzat en col·laboració 
amb “Mediaticum”.

Comunicació

Formació

i imatge

Imatges diferents sesions de la Taula 
de Comunicació.

Taula d’Igualtat. 

Assamblea General Ordinària 2017. Curs “Twitter per a starters i pro’s”.
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L’any 2015 vam encetar una nova 
etapa posant en marxa un Pla 
Estratègic amb la participació de 
totes les associacions que formen 
part de la federació i vam voler 
deixar constància mitjançant 
l’elaboració de càpsules de vídeo 
per a les entitats.

L’objectiu va ser documentar la 
feina que fan i dotar-les d’un ma-
terial de vídeo de qualitat que els 
serveixi com a carta de presenta-
ció per millorar la seva promoció.

Al llarg del 2017, vam mantenir 
diverses trobades amb Javier Ma-
riscal i el seu equip per col·labo-
rar en diversos projectes, un dels 
quals va ser la celebració del XXV 
Aniversari de l’Associació Ampu-
tats Sant Jordi, a la qual l’estudi de 
Mariscal va regalar una litografia. 
A la reunió van participar les pre-
sidentes de COCEMFE Barcelona 
i Amputats Sant Jordi, Pilar Díaz i 
Marta Canas respectivament, i la 
nostra dissenyadora, Sandra Edo.

Abans de l’estiu, vam mantenir 
una nova trobada per actualitzar 
el logotip de COCEMFE el crea-
dor del qual és en Mariscal i que a 
més compartim les entitats fede-
rades de tot Espanya. A més del 
nostre equip, hi van assistir el pre-
sident estatal de COCEMFE, Anxo 
Queiruga Vila, i el vicepresident 
de Cemfis, Javier Rojano Sanchez. 

Amb aquesta acció, sufragada 
íntegrament per COCEMFE Bar-
celona, vam impulsar la visibilitat 
i el reconeixement social de les 
nostres entitats federades, mos-
trant el caràcter d’utilitat públi-
ca dels serveis que ofereixen  als 
seus usuaris i familiars.

A banda de les càpsules, vam 
començar el rodatge d’un docu-
mental per deixar constància de 
la feina que fan COCEMFE Barce-
lona i les seves entitats.

Càpsules de vídeo

Col·laborant

per a les entitats

amb Mariscal 

Projectes
i accions de 2017

ACCESSIBILITAT

Encara queda molta feina pendent perquè les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets en 
igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. Per aquesta raó, el 2017 vam començar una línia d’acció 
que s’ha convertit en l’eix transversal de la nostra actuació: l’impuls a l’accessibilitat universal. En aquest 
sentit el primer pas va ser llençar la Declaració de Barcelona.

L’ACCESSIBILITAT 
UNIVERSAL, UNA PRIORITAT 

Malgrat disposar d’una normati-
va de la Llei General de Drets de 
Persones amb Discapacitat i de 
la seva Inclusió Social que obliga 
que després del 4 de desembre 
de 2017 béns, entorns, produc-
tes i serveis siguin accessibles...

... malgrat  l’acció que les orga-
nitzacions del sector de la disca-
pacitat anem realitzant des de fa 
temps immemorials per donar a 
conèixer l’accessibilitat universal...

... malgrat el que s’ha avançat en 
matèria d’accessibilitat els da-
rrers anys...

+ =

Anxo Queiruga amb Javier Mariscal. Javier Rojano amb Javier Mariscal.

Mª Pilar Díaz , Marta Canas i Sandra 
Edo i Javier Mariscal en la foto. Litografia de Mariscal.
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“L’accessibilitat universal, una contribució 
al bé comú” 
La Declaració de Barcelona
El 20 de febrer de l’any passat, 
coincidint amb el Dia Mundial 
de la Justícia Social, COCEMFE 
Barcelona va promoure la “Decla-
ració de Barcelona”, un manifest 
inspirat en la Convenció sobre els 
Drets de les Persones amb Disca-
pacitat de les Nacions Unides per 
impulsar l’accessibilitat universal.

D’aquesta manera, ens vam su-
mar a les múltiples campanyes 
que es van dur a terme l’any 2017 
per promoure l’accessibilitat uni-
versal i impulsar el compliment 
de la Llei General de Drets de 
Persones amb Discapacitat i de la 
seva Inclusió Social que estableix 
el 4 de desembre del 2017 com  a  
termini perquè productes, béns, 
entorns i serveis fossin accessi-
bles d’acord amb les condicions 
bàsiques de no discriminació i 
accessibilitat universal. La nostra 
declaració té quatre punts fona-
mentals:

El Consell d’Associacions de Bar-
celona el 6 d’abril també va apro-
var la nostra resolució per impul-
sar l’accessibilitat universal, un 
dret de les persones i una obliga-
ció de les administracions.

 Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB)
 Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet
 Ajuntament de Barcelona
 Ajuntament de Gavà
 Ajuntament de Cornellà
 Diputació de Barcelona
i més de 130 organitzacions que 
agrupen més de 1.000 persones.

1. L’aplicació de les mesures d’acces-
sibilitat i disseny universal en tots els 
béns, entorns, productes i serveis.

2. Millorar la sensibilitat i la cons-
cienciació social mitjançant les ac-
cions adequades en matèria d’ac-
cessibilitat universal.

3. Fomentar la no discriminació de 
les persones amb discapacitat, vet-
llant pel principi d’igualtat d’opor-
tunitats.

4. I aconseguir que el 4 de desem-
bre d’aquest any 2017 tots els mu-
nicipis de Catalunya compleixin 
amb els preceptes d’accessibilitat 
universal amb els ajustos raona-
bles, quan allò no sigui possible.

Institucions
adherides

Fruit d’aquesta col·laboració, durant el 2017 vam preparar la signatura d’un con-
veni amb el Consell de l’Advocacia Catalana que es va signar el 2018.

L’Advocacia Catalana i COCEMFE 
Barcelona, juntes per alertar de les 
conseqüències de l’incompliment de la llei
La necessitat d’impulsar l’acces-
sibilitat universal va ser un dels 
eixos de la nostra actuació du-
rant el 2017 i per això vam aca-
bar l’any organitzant el 19 de de-
sembre a l’Ateneu Barcelonès les 
jornades “Drets, Accessibilitat i 
Compliment normatiu. Què fer 
a partir del 5 de desembre?” en 
col·laboració amb el Consell de 
l’Advocacia Catalana. 

Durant tot un matí, persones 
amb discapacitat, representants 
del sector de la discapacitat d’Es-
panya i Catalunya, membres de 
l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat de Barcelona, 
advocats experts en discapacitat 
i la Síndica de Greuges de Barce-
lona vam abordar el marc legal 
existent, com afecta el seu in-
compliment a les persones amb 
discapacitat, possibles escenaris 
per a la seva exigibilitat i com 
aquesta realitat determina les 
oportunitats i les limitacions a les 
ciutats.

Tots plegats vam alertar de l’in-
compliment de la llei i de les 
negatives conseqüències que té 
per a l’exercici dels drets de les 
persones amb discapacitat i per 
al desenvolupament d’una vida 
digna i en condicions d’igualtat 
amb la resta de la ciutadania.

Des de COCEMFE vam reivindicar 
l’engegada d’un sistema d’infrac-
cions i sancions eficaç que dispo-
si dels mecanismes necessaris per 
garantir el compliment de la llei.

 1 de cada dues llars on viu una persona amb discapacitat té barreres en l’ac-
cés, trobant-se les principals a la porta d’accés a l’edifici i/o a l’interior del mateix 
fins a la porta d’entrada. (Observatori de l’Accessibilitat Universal a l’Habitatge 
a Espanya 2013).

 3 de cada 4 persones amb discapacitat els resulta difícil o molt difícil l’accés 
al transport públic (Baròmetre CIS, 2013)

 2 de cada 3 persones amb discapacitat confien en les TIC per millorar el seu 
dia a dia (Discapacitat, Integració, el Paper de les TIC, 2015 de l’Observatori de la 
Discapacitat Física). No obstant això, fins a un 9% de les persones amb discapa-
citat perceben barreres en l’accés a Internet (Eurostat, 2012).

 4 de cada 10 persones amb discapacitat perceben barreres per accedir al 
mercat laboral tot i que la seva integració al mercat laboral és un factor destacat 
per aconseguir la seva plena inclusió social (Eurostat, 2012).

 Fins a un 22% de persones amb discapacitat perceben barreres a l’educació i 
a la formació a Espanya (Eurostat, 2012).

 El 64% de les persones amb discapacitat tenen moltes dificultats per fer es-
port (Baròmetre CIS, 2013). 

Les conclusions de les jornades es poden llegir a la nostra pàgina web: 
http://www.cocemfe-barcelona.es/es

Algunes xifres
de la manca d’accessibilitat

Accessibilitat Accessibilitat

Aquesta declaració la vam pro-
moure amb la voluntat de facili-
tar l’adhesió de les corporacions 
locals, organismes i altres institu-
cions, i de garantir els acords so-
cials necessaris per al compliment 
del marc normatiu. 

En acabar l’any, s’havien adherit 
130 organitzacions que aglutinen 
1.220 entitats de Catalunya.  A 
més, es van sumar l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona, i els Ajuntaments 
de Barcelona, Santa Coloma de 
Gramenet, Gavà i Cornellà.

Paral·lelament, vam mantenir reu-
nions amb els representants par-
lamentaris del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya, Partit Popular de 
Catalunya, Junts pel Sí, Catalunya 
Sí que es Pot, la CUP i Ciutadans. 

El compromís
de les institucions 
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Reivindicant l’accessibilitat en una acció 
coordinada 
El dia 7 de novembre COCEMFE i les seves entitats van celebrar 36 concentra-
cions simultànies a tot Espanya en el marc de la campanya “#AccesibilidadYA: Per 
l’accessibilitat de productes, entorns, béns i serveis”. Amb aquesta acció vàrem 
denunciar la falta d’accessibilitat i vam reivindicar la posada en marxa de mesures 
dirigides a l’eliminació de barreres que vulneren els drets, les llibertats i la vida 
independent de les persones amb discapacitat.

Les entitats de COCEMFE Barce-
lona ens vam concentrar a l’esta-
ció d’autobusos de Sants, un dels 
punts negres de la ciutat de Bar-
celona per falta d’accessibilitat. 
En total unes cent persones vam 
plantejar als vianants la problemà-
tica sobre accessibilitat, vam re-
partir informació i vam fer públi-
ques  les nostres reivindicacions. 

La concentració va acabar amb la 
lectura d’un manifest amb les pro-
postes del moviment associatiu 
de la discapacitat física i orgànica 
en el qual, a més d’exigir accessi-
bilitat universal, vam proposar un 
sistema eficaç d’infraccions i san-

cions que garanteixi l’accessibili-
tat i que veritablement vetlli per 
l’aplicació efectiva de la norma-
tiva; així com una ambiciosa es-
tratègia sobre accessibilitat amb 
mesures concretes i eficaces per 
avançar cap a un país per a totes 

les persones i lliure de barreres. 
A més, mensualment hem anat 
recolzant la campanya #HAccesi-
bilidad que va engegar el Cermi 
Estatal per denunciar l’incompli-
ment de l’accessibilitat en béns, 
productes, entorns i serveis. 

Els ambaixadors de l’accessibilitat universal 

portistes es van convertir l’any 
passat en els ‘Ambaixadors de l’Ac-
cessibilitat Universal’, una figura 
promoguda per COCEMFE Barce-
lona per impulsar l’accessibilitat 

universal gràcies a la col·laboració 
altruista i al compromís de perso-
nes com ells.

El nomenament va tenir lloc du-
rant un senzill acte que vam cele-
brar a la seu de l’Institut Desvern 
de Protètica a Sant Just Desvern 
(Barcelona), en el qual van rebre 
el diploma que els acredita com 
a ‘Ambaixadors’ de la Declaració 
i una còpia d’aquesta. Els quatre 
tenen en comú haver patit una 
amputació i per tant són un exem-
ple d’esforç, d’ètica i de compro-
mís per promoure una necessària 
transformació social.

Astrid Fina, esquiadora i atleta pa-
ralímpica, Emilio Morenatti, presti-
giós fotògraf de premsa, Joaquín 
Inglada, pilot de moto nàutica, i 
Ivan Corretja, representant d’es-

EL CAMÍ CAP A LA IGUALTAT DE LES 
DONES AMB DISCAPACITAT

Constitució de la Taula d’Igualtat de Gènere

La Taula d’Igualtat de Gènere la 
vam formar Marta Canas Estapà, 
presidenta de l’Associació Ampu-
tats Sant Jordi, Carme Riu, presi-
denta de Dones No Estàndards, 
Montse Pallarès de Natura i Salut i 
Imma Moraleda com a voluntària. 

Els seus eixos d’actuació són: 
Fruit de la Taula d’igualtat vam cele-
brar el mes de març la jornada “Dones 
amb discapacitat, apoderem-nos!” 
en la qual vam participar mig cente-
nar de dones amb discapacitat.

DONES
Les dones amb discapacitat estan doblement discri-
minades: per ser dones i per tenir una discapacitat. 
La discriminació sovint comença en l’àmbit familiar, i continua després en altres 
àmbits com el mercat laboral. Si parlem de violència de gènere, fins a un 16,1% de 
les dones amb discapacitat pateixen violència física severa per part d’alguna pa-
rella o exparella. 

La falta d’informació i el desconeixement és un dels principals obstacles que cal 
superar per combatre el maltractament i la discriminació múltiple que pateixen les 
dones amb discapacitat.  

És per això que des de COCEMFE Barcelona hem fet de la lluita pels drets de les 
dones amb discapacitat una de les nostres banderes. A més, el 2018 aprovarem el 
nostre Pla d’Igualtat.

El 8 de febrer de 2017 vam constituir la Taula d’igualtat de Gènere de COCEMFE 
Barcelona amb l’objectiu d’iniciar una tasca de sensibilització per a les nostres en-
titats però també per a la societat en general.

 Introduir la perspectiva de gènere a les seves accions. 

 Tasques de sensibilització i informació al voltant de la igualtat de gènere.

 Treballar la incorporació de la perspectiva de gènere a les accions que 
les entitats de la federació porten endavant.

Només 1 de cada 4 dones amb 
discapacitat té feina.

(Observatori sobre discapacitat i mercat 
de treball a Espanya de la Fundación 
ONCE, 2017)

Un 16,1% de les dones amb 
discapacitat pateixen violència 
física severa per part d’alguna 
parella o exparella en algun mo-

ment de la seva vida.

(Macroenquesta de Violència contra la 
Dona, 2015)

Accessibilitat
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Jornada “Dones amb discapacitat, apoderem-nos!”
L’apoderament, visibilització, la inclusió de les dones amb discapacitat en qual-
sevol àmbit de la vida i evitar conductes paternalistes i protectores que anul·len 
les dones amb discapacitat van ser els principals missatges que es van traslladar 
durant la celebració de la Jornada ‘Dones amb discapacitat, apoderem-nos!’ que 
vam celebrar el mes de març. 

Hi vam comptar amb la presèn-
cia de Míriam Herrero, advocada 
de Fundació DFA i Coordinadora 
de la Comissió de Dona de CERMI 
Aragó, que va explicar que a Es-
panya hi ha 3,8 milions de perso-
nes amb discapacitat de les quals 
el 60% són dones que sofreixen 
una doble discriminació per ser 
dones i per tenir discapacitat.

Així ho demostren les dades en 
l’accés a drets fonamentals com 
l’educació: només el 2,7% de les 
dones amb discapacitat tenen 
formació universitària mentre 
que un 36,6% no té estudis, el 
35,1 té estudis primaris, el 15,9% 
està en situació d’analfabetisme, 
el 8,8 té l’Educació General Bàsica 
i el 1,9% de dones amb discapa-
citat té estudis d’ensenyaments 
professionals.

Idèntica situació es produeix en al-
tres drets fonamentals com l’accés 
a l’ocupació, ja que els perjudicis a 
l’hora de contractar una persona 
amb discapacitat són més forts si 
aquesta és una dona, tal com con-
fessen els mateixos ocupadors.

La violència de gènere també la 
sofreixen més les dones amb dis-
capacitat, tant física (16,8% de 
dones amb discapacitat física i 
10,4% de dones sense discapaci-
tat), com sexual (14,7% de dones 
amb discapacitat i 8,1% sense), 
econòmica (18,5% de dones amb 
discapacitat i 10,8% de dones 
sense discapacitat), psicològica 
de control (30,6% de les dones 
amb discapacitat física i el 26,1% 
si no en tenen) i psicològica emo-
cional (30,5% de dones amb dis-
capacitat i al 22,3% de dones sen-
se discapacitat).

“Cal donar visibilitat per apo-
derar les dones i normalitzar 
situacions”

“Cal evitar de tota manera que 
les dones siguin anul·lades”

“A poc a poc anem avançant 
en la inclusió de les dones amb 
discapacitat en tots els àmbits 
de la vida”

“La dona amb discapacitat és 
pràcticament invisible als mit-
jans de comunicació”

“El fet de ser dona amb disca-
pacitat suposa una doble dis-
criminació social”

Participació en la I Conferència Intersectorial 
de Dones al Congrés dels Diputats
En la nostra tasca de suport a ini-
ciatives que donin visibilitat a les 
nenes i dones amb discapacitat, 
el passat mes de març vam assis-
tir a la I Conferència Sectorial de 
Dones amb Discapacitat promo-
guda per la Fundación Cermi Mu-
jeres i celebrada al Congrés dels 
Diputats, a Madrid. Entre altres 
coses, hi vam reclamar que les 
cases d’acollida per a les dones 
siguin accessibles. 

Testimonis
de les dones
participants

A la constitució de la Comissió d’Igualtat 
del Cocarmi

Commemorant el Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat a Santa Coloma  

Celebrant el Dia Internacional de les Dones
Nosaltres també ens aturem! 

També al mes de març vam as-
sistir a la formació de la Comissió 
d’Igualtat del Comitè Català de 
Persones amb Discapacitat (Co-
carmi) on vam definir els nostres 
objectius en relació amb els drets 
de les dones amb discapacitat. 

Malgrat l’avanç aconseguit en 
les últimes dècades en termes 
d’igualtat, les dades són aclapa-
rants quan comparem la situació 
d’homes i dones, i s’agreugen 
molt més si parlem de dones 
amb discapacitat.

Per això, el 8 de març, Dia Interna-
cional de les Dones, vam realitzar 
diferents accions. Al matí, el nos-
tre equip es va sumar a les atura-
des que es van convocar sota el 
lema “Nosaltres també ens atu-
rem!” Amb aquesta aturada, vam 

reivindicar el rol que les dones 
exercim en les diferents facetes 
de la vida, àmbits tot ells en els 
quals les dones estan desvalorit-
zades, invisibilitzades i discrimi- 
nades.

A la tarda, vam participar en la 
Taula Rodona “Feminisme(s)” en 
plural. (De)construint mirades”, 
organitzada per l’Ajuntament de 
Terrassa amb la presència de la 
nostra presidenta i directora de 
l’Observatori de Discapacitat Físi-
ca, Mª Pilar Díaz López.

A Santa Coloma, les dones amb 
discapacitat van ser les prota-
gonistes dels actes organitzats 
al municipi per commemorar el 
Dia Internacional de les persones 
amb Discapacitat. A l’escenari del 
Teatre Segarra hi van ser la presi-
denta de COCEMFE Barcelona, Pi-
lar Díaz, Manoli Castillo, en repre-
sentació de l’associació Temyque 
i també hi va participar l’alcaldes-
sa de la localitat, Núria Parlon.

Dones Dones
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Celebrada el 2 de maig al Citilab 
de Cornellà, hi van participar unes 
100 persones entre representants 
d’ajuntaments, administracions, 
entitats de persones amb disca-
pacitat i empreses.

Hi vam realitzar 3 tallers partici-
patius dels quals vam extreure les 
prioritats per a les persones amb 
discapacitat en cadascuna de les 
temàtiques plantejades que van 
ser: accessibilitat al territori i l’edi-
ficació, accessibilitat als mitjans 
de transport públic i accessibili-

tat de la ciutadania als serveis de 
l’administració en el marc de la 
transformació digital i la innova-
ció social.

La jornada va tenir una molt 
bona acollida, tant entre els par-
ticipants com a nivell mediàtic i 
xarxes socials amb un total de 23 
articles de premsa i un impacte 
potencial a Twitter d’1.437.127 
persones.

ALIANCES
Amb l’objecte d’avançar cap a un model metropolità 
de les polítiques d’accessibilitat, COCEMFE Barcelona 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a través de l’Àrea de Desenvolupament 
Social i Econòmic, estem desenvolupant les línies prioritàries d’intervenció de l’ad-
ministració metropolitana en matèria d’accessibilitat.

D’aquesta manera, durant el 
2017 vàrem treballar amb tres 
grans motivacions: informar els 
ajuntaments de l’àmbit de l’AMB 
perquè aconsegueixin millores 
reals als seus municipis, donar 
visibilitat a les iniciatives que fo-
menten l’accessibilitat i la inclu-
sió de les persones amb discapa-
citat i aprofundir en l’obtenció i 
difusió de dades metropolitanes 
sobre accessibilitat i persones 
amb discapacitat. 

Tot plegat es va traduïr en les se-
güents accións:

1.
 Jornada “Accessibilitat 
Universal: Una Estratè-

gia Metropolitana”

L’accessibilitat universal, 
una estratègia metropolitana

 Realització a Cornellà de Llobre-
gat de Ia Jornada “Accessibilitat 
Universal: Una Estratègia Metropo-
litana”.

 Creació del Grup Motor d’Im-
puls de Polítiques d’Accessibilitat 
als Municipis Metropolitans format 
per: Badalona, Barcelona,  Cornellà 
de Llobregat, Sant Boi de Llobre-
gat, Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Cugat del Vallès,  Sant Just 
Desvern i Sant Feliu de Llobregat, 
a més de Transports Metropolitans 
de Barcelona, l’Àrea de Desenvolu-
pament Social i Econòmic de l’AMB, 
l’Observatori de la Discapacitat Fí-
sica i COCEMFE Barcelona.

 Elaboració d’una estratègia me-
tropolitana de dades que va inclou-
re la publicació i promoció de 18 in-
fografies i el monogràfic “Persones 
amb discapacitat a l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona”.

La informació és fonamental per 
avançar en la sensibilització de la 
societat cap a la discapacitat. És 
per això que l’estratègia de dades 
i la seva difusió té un paper molt 
rellevant dins d’aquest conveni.

Al llarg del 2017, vam publicar 
en català, castellà i anglès 18 in-
fografies en dues onades. A la 
primera sèrie es van analitzar di-
ferents aspectes de la discapaci-
tat a la nostra societat (població, 
mobilitat, accessibilitat, etc.) i la 
segona va recollir percepcions 
relacionades amb l’accessibilitat 
i la discapacitat. 

Pel que fa al Monogràfic “Perso-
nes amb discapacitat a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona”, es va 
realitzar una anàlisi de la discapa-
citat municipi a municipi.

3.
Estratègia metropolitana 

de dades.

La creació d’aquest grup dóna 
resposta a les conclusions de la 
Jornada Participativa del 2 de 
maig en la qual es va demanar la 
creació d’un fòrum de treball en-
tre municipis metropolitans per a 
l’impuls de les polítiques d’acces-
sibilitat universal. 

El Grup Motor es va reunir dues 
vegades al llarg del 2017, a més 
de treballar de manera col·labo-
rativa mitjançant una eina digital 
(Slack) que funciona com a re-
positori d’informació, i fòrum de 
consulta i comunicació entre els 
municipis i les organitzacions que 
en formen part. 

A grans trets, els municipis estan 
avançant en l’ocupació de les 
persones amb discapacitat, l’ela-
boració i/o renovació dels plans 
d’accessibilitat, l’intercanvi d’in-
formació, l’impuls a l’accessibilitat 
del comerç, la formació i l’apro-
fitament d’ajudes com les de la 
Fundació AGBAR per promoure 
l’adaptació de banys accessibles a 
aquests municipis.

2.
Creació del Grup Motor 
d’Impuls de Polítiques 

d’Accessibilitat als Muni-
cipis Metropolitans.

Aliances

Imatge de la I Jornada Metropolitana.
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Sessions col·laboratives per a un comerç 
de proximitat accessible i amigable
Emmarcades en el conveni que mantenim amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
els dies 26 de setembre i 3 d’octubre de l’any passat vam celebrar dues jornades 
col·laboratives, participatives i obertes a totes les entitats del sector de la disca-
pacitat amb l’objectiu d’elaborar una guia de recomanacions sobre comerç acces-
sible per als municipis de l’AMB.

A l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona viuen unes 270.000 persones 
amb discapacitat reconeguda de 
les quals, quasi la meitat tenen un 
grau de discapacitat superior al 
65%. A més, l’envelliment és una 
característica molt significativa, ja 
que el 48% de les persones amb 
discapacitat tenen més de 65 anys 
i una de cada 5 persones grans té 
una discapacitat reconeguda. En 
mots casos, aquestes persones es 
troben amb dificultats a l’hora de 
realitzar les compres. 

Per això, l’any passat vam celebrar 
aquestes dues jornades, el propò-

sit de les quals va ser que aquest 
treball col·laboratiu i participatiu 
tingués una doble missió: 

A través d’aquesta tècnica partici-
pativa, vam voler trencar les limi-
tacions habituals del pensament 
i produir un conjunt de solucions 
entre les quals poder escollir.

La pluja d’idees és útil per atacar 
problemes específics (més que 
els generalistes) i allà on cal, reco-
llir una col·lecció d’idees bones, 
noves i fresques.

La feina iniciada l’any 2017 cul-
minarà aquest 2018 durant la 
celebració de la II Jornada Metro-
politana -impulsada dins del ma-
teix conveni amb l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona- que estarà 
dedicada íntegrament al comerç 
accessible. Aquesta nova sessió 
comptarà amb la participació de 
representants de totes les enti-
tats del sector de la discapacitat. 

 Que serveixi per a la divulgació, 
sensibilització i apoderament de 
les necessitats de les persones amb 
discapacitat.

 Que sigui una eina pràctica a la 
qual puguin recórrer els comer-
ciants a l’hora de fer una reforma 
en el seu establiment.

Innovació social i 
accessibilitat amb La Caixa
L’aliança estratègica amb La Caixa ens va permetre durant el 2017 mantenir el 
funcionament i l’activitat de l’Observatori de la Discapacitat Física (ODF), amb 
l’objectiu de seguir generant dades i estudis sobre la realitat de les persones amb 
discapacitat i defensar els seus drets. En el marc d’aquesta col·laboració, vam rea-
litzar dos estudis: “Equipaments i gent gran amb discapacitat” i “Anàlisi d’accessi-
bilitat de 15 Espais Caixa a Barcelona”. 

Com es fa palès, durant l’any passat les necessitats de la gent gran amb discapacitat va ser una de les 
prioritats en la feina conjunta amb la Caixa de manera que tots dos estudis realitzats les van tenir com a 
protagonistes: 

Aquest estudi està basat en una 
enquesta encarregada al GESOP 
(Gabinet d’Estudis Socials i Opinió 
Pública) amb l’objectiu d’analit-
zar les necessitats de la gent gran 
amb discapacitat en relació amb 
el seu dret al lleure. Es van fer un 
total de 69 entrevistes a dones i 
homes de més de 60 o més anys, 
excepte una persona de 55 anys.

L’anàlisi de les respostes va per-
metre establir una sèrie de con-
clusions molt interessants sobre 
les necessitats de la gent gran 
amb discapacitat que recordem: 

1.
 “Equipaments i gent 

gran amb discapacitat”
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El segon estudi col·laboratiu 
amb la Caixa va tenir l’objectiu 
d’ampliar el coneixement sobre 
la realitat diària de les persones 
amb discapacitat física, sensorial 
i/o cognitiva per contribuir de 
forma col·lectiva a l’exercici dels 
seus drets i a l’atenció de les seves 
necessitats.

Per fer-ho, s’han analitzat els 15 
equipaments que l’Obra Social 
“la Caixa” gestiona a la ciutat de 
Barcelona denominats “Espais-
Caixa”, d’acord amb un nou mè-
tode d’anàlisi paramètric d’Acces-
sibilitat (MAPA) desenvolupat per 
l’equip tècnic de l’Observatori de 
la Discapacitat Física.

Aquest mètode ofereix una valo-
ració versàtil que detalla els resul-
tats en diversos formats en funció 
de cada cas. Comprèn des de la 
valoració global de l’accessibilitat 
a l’edifici estudiat, fins a la valo-
ració temàtica segons els camps 
d’anàlisi, a més d’una avaluació 
de cada àrea en funció dels dife-
rents tipus de discapacitat: mo-
triu, visual, auditiva i cognitiva.

Els resultats mostren de forma 
gràfica el grau d’accessibilitat 
de l’edifici i el contrasten amb el 
grau de compliment normatiu. 
A cada espai s’ha determinat un 
percentatge de compliment glo-
bal de tots els aspectes analitzats, 
així com la seva adaptabilitat a 
cada tipus de discapacitat.

D’aquesta manera, els resultats 
han permès avaluar quins espais 
estan més ben equipats per a de-
terminats tipus d’usuaris i quins 
són els requisits que cadascun 
d’ells ha d’implementar per ga-
rantir la màxima accessibilitat de 
tots els integrants.

A l’estudi, s’han determinat cinc elements clau per a l’anàlisi:

Poblenou // Sants // Congrés // 
Gaudí // Meridiana // Bruc // Dante 
// Santa Madrona // Virrei Amat 
// Sagrada Família // Bonanova // 
Sanllehí // Carmel // Tantarantana 
// Sant Lluís

 Accés a l’edifici: elements amb els quals cal interactuar per accedir a 
l’equipament.

 Facilitat per obtenir informació: visibilitat i interacció de la senyalística.

 Circulació horitzontal: connexió entre els diferents espais, el paviment, 
paraments verticals de vidre i les portes de pas en cadascuna de les plantes.

 Circulació vertical: rampes, escales, ascensors i salvaescales.

 Usos: mobiliari, serveis higiènics adaptats, espais de conferències habi-
litats, serveis de bar i places d’aparcament reservades.

2.
 “Anàlisi d’accessibilitat 

de 15 Espais Caixa a 
Barcelona”

Espais
analitzats

Mapa
anàlisi dels EspaisCaixa:

Quasi la meitat de           65% grau 

discapacitat.

L’accés a l’aigua és una de les ne-
cessitats bàsiques que qualsevol 
persona ha de tenir coberta per 
tal de tenir una vida digna, sigui 
per beure, per a la neteja dels es-
pais o per a la higiene corporal.

No obstant això, no totes les per-
sones amb discapacitat tenen co-
bertes les necessitats relatives a la 
higiene corporal bé perquè tenen 
mobilitat reduïda o no tenen la 
seva cambra de bany adaptada.

Amb la finalitat de garantir aquest 
dret, l’any passat vam signar un 
conveni de col·laboració amb la 
Fundació Aigües de Barcelona 
gràcies al qual vam obrir una línia 
d’ajuts a la supressió de barreres 
arquitectòniques al bany, dirigida 
a persones amb discapacitat i amb 
mobilitat reduïda residents a l’AMB.

En total, amb aquest primer pro-
jecte pilot farem un total de 16 
intervencions  als municipis de 
Barcelona, Santa Coloma de Gra-
menet, Badalona, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Feliu de Llobregat i Corne-
llà. La majoria de les obres ja han 
acabat i la previsió és que al mes 
de juny de 2018 acabin les que 
estan pendents.

Amb aquest projecte, a més de 
garantir la cobertura d’higiene 
corporal en condicions de segu-
retat i salubritat, vam aconseguir 
promocionar la seva autonomia 
personal, ja que els beneficiaris 
ja poden tenir cura de la seva hi-
giene de manera autònoma, vam 
potenciar la seva autoestima, va-
lorant les seves capacitats i vam 
aconseguir millorar la qualitat de 
vida d’aquestes persones.

Darrers 16 anys (1998-2014), 

la població  a l’AMB ha  250%

El nivell en edat laboral és inferior  a la resta.

31% taxa d’atur  9,1 punts per sobre 

la població en general.

(Observatorio estatal de la Discapacidad, 2012)

(Dep.  de Benestar Social i Família, 2012/14)
(121.440 persones)

(Departament de Benestar Social i Família, 2014)

(Enquesta de Població Activa, 2012)

(IERMB)

(Informe UGT, 2015)

 Vulnerabilitat

 Població en creixement

 Alt grau de discapacitat

 Gent gran amb discapacitat

 Baix nivell de formació

 Altíssima taxa d’atur

En total 16 llars es beneficiaran amb 
aquest projecte pilot .

Inici

Final

El 75% de persones amb discapa-
citat 
són pensionistes o 
estan jubilades
i un 26% declara un nivell d’in-
gressos nets a la llar de 600 a 
1.200 €. 
Aquesta realitat demostra la greu 
situació socioeconòmica i de vul-
nerabilitat, en la que viuen un gran 
nombre de persones amb discapa-
citat i les seves famílies.

       8,1% mitjana de persones 
amb discapacitat de l’AMB men-
tre que a Catalunya és 7,1%.

L’ AMB està 1,1 punts per 
sobre de la mitjana del total de 
població catalana. 
(Dep. de Benestar Social i Família, 2014)

A l’AMB resideixen 

264.943
persones amb discapacitat.

L’accessibilitat a l’aigua, 
bàsica per a una vida digna
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Cornella són els municipis que van par-
ticipar en el projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques al bany que estem 
desenvolupant gràcies al conveni signat amb la Fundació Aigües de Barcelona.

Per què

Realitat

aquest projecte? 

en xifres: 

119.888 persones  tenen  65 anys.

representa 20% del total de 

pobresa absoluta

pobresa relativa



























És un nou mètode 
d’anàlisi paramè-
tric d’Accessibilitat 
(MAPA) desenvolu-
pat per l’equip tècnic 
en el qual s’analitzen: 
l’accés a l’edifici; la infor-
mació: el recorregut horitzon-
tal; el vertical i 
els usos.
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Avancem en la defensa dels 
drets de les persones amb 
discapacitat amb la col·laboració 
d’ European Lawyers Barcelona

Col·laborem amb Mediaticum per impulsar 
la innovació social a Twitter

Defensar i promocionar els drets 
de les persones amb discapacitat, 
promoure la igualtat d’oportuni-
tats i la inclusió social i impulsar 
el desenvolupament integral i la 
dignitat de la persona, tal com 

Amb Ricardo Cañabate, Commu-
nity Manager, speaker & CEO del 
blog ‘mediaticum’ i del programa 
TICproquo, vam signar un conve-
ni per sumar esforços en la pro-
moció d’assumptes relacionats 
amb la innovació social. 

L’objectiu que ens vam marcar va 
ser aprofitar al màxim les nostres 
potencialitats, sobretot pel que 
respecta a l’ús de les xarxes so-

cials, la realització d’activitats de 
formació i la difusió d’esdeveni-
ments organitzats per alguna de 
les dues parts.

Fruit d’aquesta col·laboració, vam 
organitzar algunes accions com 
el taller ‘TWITTER per a starters i 
pro’s. 

reconeix la Convenció de les Na-
cions Unides sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat, 
són els objectius del conveni de 
col·laboració que vam signar amb 
European Lawyers Barcelona.

Les seves línies prioritàries d’ac-
tuació estan centrades en l’àmbit 
institucional i l’assessorament a 
l’Observatori de la Discapacitat, 
a COCEMFE Barcelona i a les nos-
tres entitats; en l’àmbit de la in-
tervenció directa a persones i fa-
mílies de les entitats en processos 
judicials i extrajudicials i en l’àm-
bit de la formació jurídica sobre la 
discapacitat i l’accessibilitat.

Mitjançant la signatura d’aquest 
conveni s’evidencia la sensibilitat 
i compromís amb la defensa dels 
drets de les persones amb disca-
pacitat i es facilita a les persones i 
entitats que ho necessitin la pro-
tecció i defensa dels seus drets  
així com assessorament i acom-
panyament.

El 2016 vam signar un conveni 
amb el Gremi de Restauració de 
Barcelona per iniciar una col·la-
boració orientada a programes 
de sensibilització vers l’accessibi-
litat en relació amb la restauració 
de Barcelona i avançar cap a una 
restauració accessible per a to-
thom. 

Fruit d’aquesta col·laboració, 
vam participar en l’elaboració del 
“Llibre blanc de les terrasses de 
Barcelona. Debats i conclusions 
de la comissió d’experts”. 

Pilar Díaz, presidenta de COCEM-
FE Barcelona i Directora de l’Ob-
servatori de la Discapacitat Física 
i Josep Esteba, tots dos en quali-
tat d’experts en accessibilitat, van 
elaborar la Ponència 2 d’aquest 
llibre titulada: “Terrasses i acces-
sibilitat. 

El règim de les distàncies”, que a 
més d’incloure una crònica del 
debat de la comissió d’experts i les 
conclusions aporta dos annexos.

Aquest llibre es va presentar el 31 
de gener del 2017 al Born Centre 
Cultural.

A més dels estudis ja comentats a les pàgines prèvies “Equipaments i gent gran amb discapacitat” i “Anàlisi 
d’accessibilitat de 15 Espais Caixa a Barcelona”. 

INVESTIGACIÓ

LA RECERCA DE L’OBSERVATORI DE LA 
DISCAPACITAT FÍSICA

 Llibre Blanc de les Terrasses
 L’enquesta de mobilitat
 El Pla de Parades

 “Les terrasses i l’itinerari de via-
nants accessible”

 “Anàlisi de l’aplicació de l’Orde-
nança de terrasses en 41 establi-
ments de Barcelona”

 3 nous monogràfics
 Articles divulgatius 
 Càpsules de vídeo

 Col·lecció d’infografies
    · Onades #AccessAMB 
    · Divulgació

L’Observatori de la Discapacitat Física és l’eina que 
ens vam donar per aprofundir i generar coneixement 
sobre la discapacitat i garantir els drets del col·lectiu 
que representem. És per això que durant l’any 2017 
vam generar una intensa tasca d’estudi, anàlisi, gene-
ració, publicació i difusió de dades que es va materia-
litzar en la realització dels següents estudis:

Una restauració més accessible a Barcelona

Aliances
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Conclusions
més rellevants:

 La mobilitat encapçala les pre-
ocupacions de les persones amb 
alguna discapacitat física quan es 
demana pels àmbits que presenten 
més dificultats per a la seva plena 
integració, tant espontàniament 
com suggerit.

 La meitat de les persones amb 
discapacitat que es desplacen ha-
bitualment citen el cotxe com el 
mitjà que fan servir, molt per da-
vant de la resta de transports.

 Tot i que l’autobús urbà és el 
mitjà de transport públic més 
utilitzat per les persones amb 
discapacitat no és més ben valo-
rat, ja que aquesta posició l’ocu-
pen serveis menys utilitzats com 
el tramvia i el servei porta a porta, 
seguits del taxi.

 Quatre de cada deu persones 
amb discapacitat coneixen el ser-
vei porta a porta però sis de cada 
deu no n’han sentit a parlar. 

Només a la ciutat de Barcelona la 
notorietat del servei frega el 70%.

 Els usuaris expliquen que el mi-
llor del servei porta a porta és que 
permet anar a tot arreu, que el 
personal és amable i que el servei 
és còmode. El pitjor és que s’ha 
de contractar amb antelació, que 
és complicat contactar-hi i que hi 
ha massa temps d’espera. 

 Adaptar el transport públic i 
eliminar les barreres arquitectò-
niques són les mesures que les per-
sones amb discapacitat física recla-
men més a l’administració.

La mobilitat, entesa com la ca-
pacitat d’una persona per des-
plaçar-se d’un indret a un altre 
per treballar, estudiar i fer totes 
aquelles altres activitats que per-
meten a l’individu desenvolu-
par la seva vida, és un dels drets 

dels quals parla la Convenció de 
l’ONU sobre els Drets de les Per-
sones amb Discapacitat per al ple 
desenvolupament  de les perso-
nes amb discapacitat en condi-
cions d’igualtat amb la resta de la 
ciutadania.

Per aquesta raó, en col·laboració 
amb Amputats Sant Jordi i l’Asso-
ciació de Municipis per la Mobi-
litat i el Transport Urbà (AMTU), 
vam desenvolupar un estudi on 
es van analitzar les pautes de 
comportament de les persones 
amb discapacitat a l’hora de des-
plaçar-se i, especialment, quin és 
el paper que juguen en els seus 
desplaçaments els mitjans de 
transport públic. 

Mobilitat i transport públic 
entre persones amb alguna 
discapacitat física

L’objectiu és determinar quines 
millores es podrien introduir 
per facilitar la mobilitat de les 
persones amb discapacitat.

D’acord amb l’IMPD vam posar 
el focus en les 5 grans xarxes prin-
cipals: Autobús, Tram, Metro, Fe-
rrocarrils de la Generalitat i Renfe/ 
Adif. I es va decidir que l’objecte 
d’estudi havia de ser les parades 
o estacions, és a dir, aquells espais 
públics de la ciutat habilitats ex-
pressament per fer el trànsit entre 
el vehicle de transport i el medi 
físic connectat a la via pública.

Per a l’anàlisi del grau d’accessibi-
litat es van utilitzar com a referèn-
cia les normatives d’àmbit muni-
cipal, autonòmic i estatal vigents. 
La concreció en paràmetres me-
surables va ser la que ve definida 
en els documents tècnics desple-
gats relatius a cada llei o decret.

En total, es van analitzar les para-
des i estacions de 5 mitjans dife-
rents de transport públic (Autobús, 
Tram, Metro, Ferrocarrils de la Ge-
neralitat i Renfe-Adif), i la suma de 
parades i estacions estudiades su-
pera la quantitat de 2.600 unitats. 

Durant 6 mesos, 8 treballadors de 
camp i 2 coordinadors van recórrer 

i analitzar les parades, marquesi-
nes, andanes, vestíbuls, passadis-
sos i accessos dels 5 mitjans de 
transport  esmentats per obtenir 
una fotografia de l’estat del terri-
tori que permeti extreure conclu-
sions; també admet l’actualitza-
ció de les dades preses, per tal de 
crear un sistema orgànic i fàcil de 
mantenir.

Més de 2.600 parades analitza-
des al transport públic de 
Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament
El Pla de Parades és una de les moltes iniciatives dutes a terme en el marc del 
Pla d’Accessibilitat de Barcelona en el qual vàrem col·laborar a través de l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). El seu objectiu va ser aconseguir 
una fotografia detallada i actualitzable de l’estat actual de les parades i estacions 
de les xarxes de transport públic operatives a Barcelona.

InvestigacióInvestigació
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Col·lecció d’infografies 

Col·lecció de Monogràfics 

Al llarg de l’any 2017, i dins la 
seva missió de generar coneixe-
ment i de sensibilitzar la societat 
cap a la discapacitat, l’Observatori 
de la Discapacitat Física (ODF) va 
desenvolupar una intensa labor 
divulgativa mitjançant l’elabora-
ció i publicació de 44 infografies 
en les quals va abordar de manera 
integral la situació de les persones 
amb discapacitat i els seus drets. 

Aquestes infografies es van dividir 
en dues sèries. A la primera es van 
tractar dos aspectes fonamentals: 
les dades de la situació de la dis-
capacitat a Catalunya, Espanya 
i Europa i la situació de l’exercici 
dels drets de les persones amb 
discapacitat (treball, educació, 
lleure esport, salut, etc.).

A la segona, com ja s’ha comentat 
a l’apartat dedicat a l’aliança amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, vam publicar 18 infografies 
sobre la situació de la discapacitat 
als municipis metropolitans.

La col·lecció de monogràfics de 
l’ODF va continuar creixent amb 
tres nous treballs: 

Aquest monogràfic explora les 
diferents formes de viure l’esport 
i la pràctica esportiva, aportant 
dades sobre l’activitat física i l’es-
port professional de les persones 
amb discapacitat. L’anàlisi de les 
dades mostra diferències en la 
participació segons el grau i tipus 
de discapacitat, i ajuda a enten-
dre els motius que fan que la par-
ticipació entre les persones amb 
discapacitat sigui menor que en-
tre la població en general.

Monogràfic 8:
Esports i lleure

Nous formats i productes

Els mitjans de comunicació tenen 
un paper preeminent en l’actual 
societat de la informació, actuant 
com a agents en la construcció de 
l’opinió pública. Avui dia, gairebé 
tot és comunicable i la generació 
de continguts s’ha multiplicat. A 
més, l’arribada de les xarxes so-
cials i internet també ha compor-
tat una certa banalització i sim-
plificació d’alguns continguts. 

En aquest context, el monogràfic 
explora l’evolució dels mitjans a 
l’hora de tractar els continguts 
sobre discapacitat o aquells mis-
satges en els quals apareixen 
persones amb discapacitat per 
detectar si ha canviat i, en cas 
afirmatiu, cap a on ho ha fet i 
què caracteritza la nova manera 
d’abordar la discapacitat.

Amb aquest monogràfic, impul-
sat pel conveni amb l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, s’apro-
fundeix en el coneixement de les 
persones amb discapacitat que 
viuen en el seu territori, ja que 
només amb aquest coneixement, 
es podrà planificar amb una pers-
pectiva de territori inclusiva, as-
pectes fonamentals com l’urba-
nisme de les ciutats, la xarxa de 
transport públic o altres aspectes 
que poden tenir a veure amb el 
mercat de treball, la utilització 
dels espais naturals, etc.

Per donar resposta a les noves 
tendències de comunicació a les 
xarxes socials i el públic habitual 
d’aquestes, l’ODF van impulsar el 
2017 nous formats i continguts 
com càpsules de vídeo i també va 
continuar aprofundint en el co-
neixement de la discapacitat mit-
jançant entrevistes amb experts i 
articles.

A les càpsules de vídeo es van ex-
plicar temes tant importants com 
la convenció de l’ONU sobre els 
Drets de les Persones amb Disca-
pacitat,  l’accessibilitat a les TIC, les 
barreres a pobles i ciutats o con-

sells per dirigir-nos a les persones 
amb discapacitat intel·lectual.

Amb les entrevistes amb experts 
en diferents temes i els articles, 
l’Observatori de la Discapacitat 
Física va fer una aproximació a la 
discapacitat més enllà de les da-
des, aportant la visió d’experts, 
les experiències personals de per-
sones amb discapacitat i l’anàlisi 
qualitatiu de dades. Entre els te-
mes que es van abordar hi ha la 
tecnologia accessible, l’accessibi-
litat a la feina, els reptes dels nens 
amb discapacitat, l’impacte de la 
salut mental a la física, etcètera.

Monogràfic 9: Monogràfic 10:
Tractament de la disca-
pacitat en els mitjans 
de comunicació

Persones amb discapaci-
tat a l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona

Càpsules de vídeo, articles i entrevistes

Investigació Investigació



36 37

Apps per a tothom, la tecnologia i el seu 
valor social

Projecte d’assessorament en la millora de 
la participació interna per a entitats sense 
finalitat de lucre de Catalunya

Després de la celebració el 2016 
del projecte tecnològic “Apps 
per a tothom” per desenvolupar 
aplicacions mòbils sota el prin-
cipi d’accessibilitat universal, el 
2017 vam celebrar una jornada 
de reflexió participativa amb una 
vintena d’experts en tecnologia i 

desenvolupament d’apps, admi-
nistracions i entitats de persones 
amb discapacitat.

Es va concloure que l’experièn-
cia del projecte va ser molt posi-
tiva en ser una primera acció de 
caràcter col·laboratiu des de les 
entitats de base de la nostra Fe-
deració en l’àmbit de la innovació 
amb la complexitat i dificultats 
que això comporta.

L’aspecte més valorat de les per-
sones que van participar en el 

projecte és el fet que aquest lli-
gués la tecnologia amb el seu 
valor social i el fet d’obrir un espai 
com es va fer amb l’Ideathon que 
fos un punt de trobada. També 
la voluntat d’inculcar el valor de 
pensar, dissenyar i desenvolupar 
les aplicacions amb els usuaris i 
les seves necessitats específiques, 
enriquint-ne el potencial i l’abast. 

També van destacar la impor-
tància de canviar el relat que ha-
bitualment acompanya els pro-
jectes que posen èmfasi, amb 
l’accessibilitat, en ampliar l’espec-
tre de l’accessibilitat al disseny i 
l’accessibilitat universal.

Al llarg del 2016 i 2017 vam par-
ticipar en aquest projecte d’as-
sessorament en la millora de la 
participació interna per a entitats 
sense finalitat de lucre promogut 
pel Departament d’Afers i Rela-
cions Institucionals i Exteriors i 
Transparència de la Generalitat de 
Catalunya. A la sessió vam inter-
canviar el que vam aprendre du-
rant aquest temps. Una experièn-
cia molt enriquidora gràcies al fet 
de compartir experiències amb 
entitats molt diverses i ubicades 
en diferents llocs de Catalunya.

La participació en aquest projec-
te va servir per prendre conscièn-

cia de la nostra situació respecte 
a la participació de la nostra base 
social. També va ser un punt de 
partida per seguir treballant en 
aquesta línia i dotar-la de sentit 
estratègic.

INNOVACIÓ

Jornades de Centres Especials de Treball 
de Fecetc per celebrar 
el seu 25è Aniversari

Trobada d’entitats socials de la Fundació 
Agbar al Museu Agbar de les Aigües de 
Cornellà

El mes de febrer, vam participar 
en les Jornades de Centres Espe-
cials de Treball de la Federació de 
Centres Especials de Treball de Ca-
talunya (Fecetc) per celebrar el seu 
25è Aniversari.  Al llarg de les ses-
sions, es va demanar una aliança 
entre empreses, administracions 
i CETS per millorar les oportuni-
tats laborals de les persones amb 
discapacitat. Segons les dades 
aportades, encara el 81% de les 
empreses incompleixen la reser-
va legal del 2%, hi ha unes baixes 
taxes d’activitat i la bretxa entre 
el salari mitjà i el de les persones 
amb discapacitat és del 16%. 

Totes les entitats que vam sig-
nar un conveni amb la Fundació 
Agbar, el 13 de desembre vam 
participar en una trobada on ca-
dascuna vam presentar els nos-
tres projectes, en el nostre cas, 
dedicat a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques al bany de per-
sones amb discapacitat física o 
mobilitat reduïda. 

Recollim les paraules del presi-
dent de la Fundació Agbar, Àn-
gel Simon amb les quals va con-
cloure l’acte: “Tenim un projecte 
col·lectiu, amb valors d’equitat. 
Allò que volem que passi a la so-
cietat, ha de passar dins de casa 
nostra també”.

PARTICIPACIÓ
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Jornada del Cocarmi ‘Cap a una societat 
resilient i inclusiva’

BrainXperience, un projecte solidari

Una banca que contribueixi al bé comú

El mes de novembre vam assis-
tir a la Jornada del Cocarmi ‘Cap 
a una societat resilient i inclusiva’ 
en la qual es va parlar, entre altres 
temes, de les persones amb disca-
pacitat com a agents de canvi per 
construir societats resilients. 

La col·laboració en projectes soli-
daris és un altre dels principis que 
ens mouen. Per això, quan a prin-
cipis d’any en Joaquín Inglada, un 
esportista amb discapacitat, ens 
proposava participar en el pro-
jecte ‘BrainXperience’, li vam fer 
costat.

BrainXperience 2017 va ser una 
travessia nàutica extrema en 
moto d’aigua amb finalitat soli-

Les entitats socials necessitem 
aquesta Banca com a suport fi-
nancer per a projectes que con-
tribueixin al bé comú. És per això 
que vam assistir a la “Jornada 
Banca Amb Valors” celebrada a 
Barcelona Activa. Creiem que és 
el moment de la banca ètica, ja 
que la interacció de la banca amb 
valors amb l’ecosistema social és 
la clau del futur.

dària per donar visibilitat a aque-
lles entitats que realitzen destaca-
des accions d’ajuda humanitària 
per a persones desafavorides o 
amb dificultats. El repte va consis-
tir a donar la volta a la Península 
Ibérica en 15 dies en moto nàuti-
ca, recorrent tota la costa cantà-
brica, atlàntica i mediterrània. La 
travessia es va iniciar el 31 de juliol 
a Fuenterrabía, al riu Bidasoa (País 
Basc) i va concloure el 15 d’agost 
al Port Fòrum de Barcelona. 
 
A més, durant la travessia, en Joa-
quín Inglada es va convertir en 
“l’ambaixador de l’accessibilitat 
universal” de la nostra Federació, 
donant a conèixer la ‘Declaració 
de Barcelona’ durant el seu peri-
ple.

#JornadaAPCocemfe: Potenciant l’autono-
mia i generant oportunitats d’ocupació per a 
les persones amb discapacitat

Celebració de l’XI Simposi d’Associacions 
Donants de Sang de Catalunya

A l’Assemblea General de COCEMFE

El mes d’abril, vam assistir a la “I 
Jornada sobre Assistència Perso-
nal: Potenciant l’autonomia i ge-
nerant oportunitats d’ocupació 
per a les persones amb discapa-
citat” organitzada per COCEMFE. 

La jornada va tenir l’objectiu 
d’augmentar la implantació de 
la figura de l’assistent personal a 
Espanya i que aquesta prengui la 
rellevància necessària per afavorir 
l’autonomia i la vida independent 
de les persones amb discapacitat.

Com a membres de COCEMFE, 
vam participar en l’Assemblea 
General Ordinària que es va ce-
lebrar el mes de juny i a la qual 
vàrem participar més de 100 de-
legats d’arreu d’Espanya. Durant 
les sessions, vam parlar de la 
gestió feta i de temes com la ne-
cessitat d’acabar amb la violèn-
cia cap a les dones amb discapa-
citat i l’assistència personal com 
a factor clau per a una vida inde-
pendent.

Amb motiu del Dia Internacio-
nal del Donant de Sang, el mes 
de juny vam participar en l’ XI 
Simposi d’Associacions Donants 
de Sang de Catalunya que es va 
celebrar a  Vic per promoure la 
donació de sang per ajudar a sal-
var vides.

Per  aprofundir en el coneixement 
d’aquesta figura, la presidenta de 
COCEMFE Barcelona, Pilar Díaz, 
va impartir una ponència en la 
qual va parlar de com s’està des-
envolupant en diferents països 
d’Europa l’assistència personal. 

Recordem una de les frases que 
es van dir: 

“Decidir el que un vol fer no 
hauria de ser un privilegi. Això 
és vida independent”.

Participació Participació
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Congrés Internacional d’Associacionisme
El novembre vam participar en 
el Congrés Internacional d’Asso-
ciacionisme que es va celebrar 
a Ciudad Real. Allí vam conèixer 
experiències i programes socials 
en diferents països de la Unió Eu-
ropea, vam conèixer l’origen de 
les polítiques europees de disca-
pacitat que vam començar l’any 
1993. Aquest any va ser quan al 
Parlament Europeu va tenir lloc 
la primera sessió protagonitzada 
per persones amb discapacitat, 
on es van aprovar les resolucions 
que han donat lloc a la política 
europea actual de discapacitat.

Representants de l’Institut Saint-
Simon de l’Associació “ARSEAA” 
de Toulouse, ens van visitar 
interessats per la nostra feina. La 
visita, molt interessant per teixir 
aliances, va estar emmarcada en 
un dels projectes transfronterers 
que té en marxa l’Escola de 
Treball Social de la Universitat de 
Barcelona.

La jornada es va completar amb 
una trobada amb representants 
de l’Institut Municipal per a 
persones amb Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona i 
una visita a la Casa dels Xuklis 
d’AFANOC.

Congrés de Cermis Autonòmics

Teixint aliances amb la Universitat de 
Toulouse

El mes d’octubre va tenir lloc a 
Castelló el XIII Congrés de Cermis 
autonòmics on es va debatre te-
mes tant importants com el dret 
al turisme, el turisme inclusiu i les 
estratègies de la Unió Europea, 
l’accessibilitat del turisme a les 
zones rurals i les propostes per 
a una política autonòmica de tu-
risme. Finalment, es va llançar la 
Declaració de Castelló sobre Tu-
risme Accessible.

CAMPANYES

LES NOSTRES REIVINDICACIONS

Corrent per l’esport inclusiu

Mobilitzats per denunciar les retallades als 
Centres Especials de Treball

Al llarg del 2017 vam participar en diferents accions 
per reivindicar l’exercici dels nostres drets i llibertats, 
l’absència dels quals obstaculitza el nostre desenvo-
lupament personal i l’accés als recursos i serveis en 
qüestions elementals com l’habitatge, el transport, l’educació, el treball la tecnolo-
gia i l’oci.  

Els eixos transversals de l’acció del 2017 van ser la reivindicació de l’accessibilitat 
universal i la igualtat de les dones, però a més d’aquestes dues, de les quals hem 
parlat a les pàgines precedents, vam participar en altres accions per demanar el dret 
a exercir els nostres drets en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.  

Gràcies a la vocació solidària dels 
voluntaris de “Egoismo Positivo”, 
entitat que promou la integració 
de les persones amb discapacitat 
al món de l’esport a través del 
running, vam participar el 12 de 
març a la Marató de Barcelona 
per reivindicar la integració ple-
na de les persones amb discapa-
citat i demanar un model inclusiu 
perquè les persones amb disca-
pacitat practiquin esport amb les 
persones sense discapacitat.

El mes de setembre, treballa-
dors, responsables de Centres 
Especials de Treball (CET) i d’en-
titats que els representen, ens 
vam concentrar  davant la seu 
del departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat 
per protestar per les polítiques 
del Govern sobre subvencions 
als Centres Especials de Treball 
(CET), que van posar en perill la 
viabilitat de molts d’ells i l’exer-
cici del dret al treball de prop de 
7.000 persones amb discapacitat. 

Participació
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Campanya de la X Solidària o la 
“Rentaterapia”

Signatures perquè les gasolineres siguin 
accessibles

El 2017 es va llançar la campanya 
“Rentaterapia” per marcar la case-
lla 106 d’Activitats d’Interès Social 
de la declaració de la renda i no-
saltres li vam donar suport.  

S’ha posat en marxa aquesta cam-
panya perquè els ciutadans sàpi-
guen que marcant la casella d’Ac-
tivitats d’Interès Social decideixen 
que una part dels seus ingressos 
van a projectes socials per facilitar 
la vida a persones amb discapa-
citat, dones i menors en risc d’ex-
clusió social i altres grups socials 
menys afavorits.

Amb l’objectiu d’aconseguir una 
legislació que asseguri la utilitza-
ció per part de les persones amb 
discapacitat de totes les estacions 
de servei, la Confederació Espan-
yola de Persones amb Discapaci-
tat Física i Orgànica (COCEMFE) es 
va sumar a la iniciativa presenta-
da per la Plataforma Gasolineres 
Ateses i Segures “Una signatura 
per l’ocupació, la inclusió i la se-
guretat en les estacions de servei”. 
Nosaltres també vam participar 
amb la recollida de signatures per 
contribuir a aquesta campanya. 

Una de les línies estratègiques de COCEMFE Barcelona és mantenir i ampliar la seva xarxa de col·laboradors i 
aliances tant al sector públic com privat i dins de l’àmbit associatiu. Al llarg d’aquests anys aquesta xarxa s’ha 
anat consolidant i ampliant de tal manera que actualment comptem amb la col·laboració de:

Finançadors

Col·laboradors i aliances

Finançadors,
aliances i col·laboradors

 

Campanyes
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Memòria
econòmica

Memòria
entitats federades

Actualment a  COCEMFE -Barce-
lona hi ha 15 Entitats federades 
del sector de la discapacitat física 
i orgànica:

   AACIC

   ACLEG

   Afanoc

   Amputats Sant Jordi

   ATAM

   Cemfis

   Cordibaix

   Dones no Estàndards

   Entretots Penedès

   FCPC

   Fundació Adapta2

   La Llar

   Natura i Salut

   Parkinson 

   Temyque

en aquests àmbits:
Donem serveis

Atenció Social

Atenció Psicosocial

Rehabilitació

Atenció i ajuda domiciliària

Inserció laboral

Accessibilitat

Transport i mobilitat

Formació i educació

Sensibilització

Apoderament de dones

Acolliment en residències i cases

Esport

Lleure, cultura i turisme

Voluntariat

Comunicació i innovació

COMPTE DE RESULTATS

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

RESULTAT DE L’EXERCICI

31/12/2017

- 34.320,27   

- 34.320,27   

- 34.320,27   

1. Ingressos per les activitats

COCEMFE BARCELONA Comptes anuals 2017

2. Ajuts concedits i altres despeses

3. Despeses de personal 

4. Altres despeses d’explotació

  199.213,73   

- 68.045,34

- 66.874,71   

- 98.613,95   

1.1 Ingressos per prestació de serveis 
1.2 Ingressos de col·laboracions i patrocini 
1.3 Subvencions oficials a les activitats
1.4 Donacions i altres ingressos a les activitats

2.1  Ajuts concedits i Convenis
2.2 Despeses exercici òrgans de govern   

3.1 Sous i salaris
3.2 Seguretat Social a càrrec de l’empresa

4.1 Serveis exteriors
4.2 Tributs
4.3 Pèrdues i variació per operacions corrents

  32.800,00   
 120.000,00     

45.748,73    
665,00  

 - 61.000,00    
- 7.045,34  

- 50.681,88   
- 16.192,83   

- 93.655,86   
- 13,09  

 - 4.945,00  
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Atenem les necessitats de les persones amb cardiopaties congèni-
tes. Tant en la integració als diferents contextos de relació: escolar, 
formatiu, laboral, lleure, esport, etc.  Oferim suport psicosocial en els 
diferents moments de crisi relacionats amb la patologia del seu fill/a: 
diagnòstic, preintervenció quirúrgica, postcirurgia i adaptació a la 
vida diària. Davant l’alt grau de desconeixement detectat es va crear 
el Servei d’informació, formació i assessorament: mestres, pediatres, 
fisioterapeutes, monitors/res, orientadors/res laborals, etc.

Servei d’informació, orientació i suport psicosocial, 
als afectats, familiars i professionals de la xarxa 
que tenen relació amb la malaltia.

ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES
AACIC

Carme Hellín

Carrer Martí i Alsina, 22 local. 
08031 Barcelona

934 58  66 53

info@aacic.org

www.aacic.org

Facebook: aacic
Instagram: Aacic.coravant
Twitter: @coravant

Presidenta.

Adreça.

Telèfon.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

AACIC fa més de 20 anys que vet-
llem per les repercussions no clíni-
ques de les persones amb cardio-
patia congènita. Treballem a tot el 
territori català per tal de contribuir 
a la millora de la qualitat de vida 
de les persones que neixen amb 
una cardiopatia i la de les seves fa-
mílies. Oferim atenció psicosocial 
a aquestes persones, a les seves 
famílies i als professionals que s’hi 
relacionen. Organitzem actes de 
difusió i divulgació per tal de do-
nar a conèixer a aquesta realitat 
a la societat i promovem la seva 
recerca. Estem atents als interes-
sos, preocupacions i possibilitats 
d’aquest col·lectiu.

Té com a objectiu donar suport i acompanyament dins de l’hospital a 
les persones amb cardiopatia congènita i a les seves famílies.

“A Cor obert”

Oferim suport i recursos als nens i nenes amb cardiopatia congènita 
que es troben als camps de refugiats a Grècia, Turquia i Sàhara.

“Cors Valents”

Serveis

1.454 infants i adolescents atesos mitjançant les activitats lúdiques 
que afavoreix en la interacció entre l’infant o l’adolescent ingressat, la 
família i l’entorn hospitalari.

Mares voluntàries amb fills i filles amb cardiopatia congènita passen 
per les habitacions oferint un espai d’intercanvi d’experiències d’igual 
a igual.

És un projecte que es duu a terme a l’Hospital de la Vall d’Hebron i a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Es treballa de manera 
transversal, des del moment del diagnòstic prenatal, seguiment de 
l’embaràs, estada a l’UCI neonatal, preparació a la intervenció quirúr-
gica i alta hospitalària.

L’entitat compta amb un pla de formació on es contemplen els interes-
sos i motivacions dels voluntaris i voluntàries, tant per als que s’incor-
poren de nou com per als que ja estan col·laborant i precisen formació
continuada.

62 participants en les colònies de Nadal, Setmana Santa i Estiu. 
Les primeres gestionades directament per l’equip tècnic de l’entitat.

26 participants de les delegacions de Tarragona i Girona comparteixen 
experiències i tallers emocionals cada dos mesos. Coordinats per una 
psicòloga de l’equip tècnic de l’entitat.

12 participants d’arreu de Catalunya comparteixen experiències
cada mes, online. Coordinats per una psicòloga de l’equip tècnic
de l’entitat.

“Fer més agradables les estades a l’Hospital”

“Mare a Mare”

Parelles embarassades amb diagnòstic de car-
diopatia congènita

Voluntariat

Aventures.Cor

Espais de trobada presencials

Espais de trobada virtuals

El llibre parla de l’experiència que va viure el Dr. Canessa, supervivent 
de la tragèdia als Andes l’any 1972, i com el va marcar en la seva voca-
ció de cardiòleg congènit.

Presentació del llibre “Tenía que sobrevivir” de 
Roberto Canessa i Pablo Vierci

185 imatges pròpies de fills, filles, germans, germanes que donin visi-
bilitat a les xarxes a les persones amb cardiopatia congènita.

Campanya Dia Internacional de les Cardiopaties 
Congènites #corquecreix

Programes

Activitats
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70 participants van anar a la trobada a la Casa Mogent de Llinars del 
Vallès per treballar l’apoderament i l’enfortiment personal.

1.764 persones van pujar al Parc d’Atraccions Tibidabo a celebrar la 
Gran Festa del Cor que tenia com a lema “Escolta el teu cor, escolta el 
teu cos”.

Trobada de famílies, adults amb cardiopatia congènita i les entitats 
de FeSalut de LLeida. Taula Rodona i exposició fotogràfica de l’artista 
lleidatana Sara Caelles.

Aquest any hem iniciat amb gran acollida els espais de trobada vir-
tuals. Ara podem oferir espais de trobada presencials per a qui pugui 
desplaçar-se i fer altres activitats a més a més de l’intercanvi i espais 
virtuals per als que no puguin desplaçar-se. Els espais virtuals resulten 
més flexibles a l’hora de segmentar el grup i es poden oferir a grup 
més específics. Qualsevol de les dues fórmules està dirigida per psi-
còlogues de l’entitat.

Trobada Anual

Gran festa del Cor

Presentació de l’AACIC CorAvant a Lleida: 
“Les cicatrius que ens donen la vida”

Espais de trobada presencials i virtualsDestaquem...

Un dels números jugats acabava en 8 com el de la grossa: un 66,15% 
de les 15.280 participacions venudes no s’han cobrat, hem tingut un 
impacte econòmic de 28.000€.

Campanya de Loteria

ASSOCIACIÓ CATALANA LUPUS E.G.
ACLEG

Pilar Lucas Plaza

Hotel d’Entitats de Gràcia, 
C/Providència, 42, 2º 5ª, 08024 Barcelona.

626 89 12 21

acleg@hotmail.com

http://acleg.entitatsbcn.net/

Facebook: acleg.lupus 
Instagram: Acleglupus
Twitter: @acleg2010
Youtube: lupusacleg

Presidenta.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

Acleg és una associació sense 
ànim de lucre, formada per pa-
cients, familiars i professionals, 
amb uns objectius comuns:

• Treballar en benefici dels malalts 
del Lupus, oferint-los diversos ser-
veis orientats a la millora de la 
seva qualitat de vida.
• Afavorir la divulgació social i el 
coneixement de la malaltia, propor-
cionant informació contrastada dels 
avanços científics sobre el diagnòs-
tic i tractament de la malaltia.
• Oferir suport als malalts, les seves 
famílies i membres del seu entorn.
• Ser portaveu del col·lectiu da-
vant l’Administració per tal de re-
clamar les mesures assistencials 
adequades.

A la nostra seu o per telèfon.

Amb un 20% de descompte, per als socis d’ ACLEG.

El primer dimarts de cada mes, la primera visita és gratuïta per als socis.

Fotoprotectors solars al 50% gràcies a Ferrer, FEFAC, Alliance Health-
care i ACLEG.

Servei d’atenció i ajuda

Servei d’assessorament i suport psicològic

Servei d’assessorament jurídic

Campanya Frena el Sol Frena el Lupus

Amb la col·laboració de la Dra. Araújo amb ponències de Cocemfe Barce-
lona  d’importants especialistes de la zona.

II Jornada a l’Hospital de Santa Tecla de 
Tarragona

Serveis

Programes

Adreça.

Telèfon.
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ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS DE CATALUNYA
AFANOC

L’Associació de Familiars i Amics 
de Nens Oncològics de Catalun-
ya (AFANOC), constituïda el 1987, 
treballa per millorar la qualitat 
de vida dels infants amb càncer 
i les seves famílies. AFANOC els 
acompanya al llarg de tot el pro-
cés oferint-los una atenció psico-
social integral i respectant l’etapa 
vital de l’infant i adolescent, tot 
donant resposta a les seves ne-
cessitats i motivacions.

Maite Montañes Blanco

Camí de Sant Cebrià, s/n, 
08035 Barcelona

932 37 79 79

afanoc@afanoc.org

www.afanoc.org

Facebook: afanoc 
Instagram: afanoc_org
Instagram: posatlagorra
Twitter: @afanoc 

Presidenta.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

El diagnòstic de càncer en un infant suposa un xoc emocional molt 
fort per a ell i el seu entorn. Oferim acompanyament al llarg de tot el 
procés.

És important respectar l’etapa vital del nen/a i escoltar les seves neces-
sitats i motivacions. Oferim propostes lúdiques-educatives.

La treballadora social assessora les famílies en la tramitació dels recur-
sos concrets per a famílies amb infants amb càncer.

El voluntariat acompanya, dinamitza i proposa activitats per a infants i 
adolescents. Oferim voluntariat hospitalari, domiciliari i a La Casa dels 
Xuklis.

Serveis

Suport emocional

Activitats

Suport social

Voluntariat

Casa d’acollida per a 25 famílies amb un fill/a amb càncer, que han de 
viure a Barcelona mentre duren els tractaments.

La Casa dels Xuklis

Suport a través de grups de dol, a aquelles famílies que han perdut un 
fill/a malalt de càncer.

Grup de dol

Impartit per la Dra. Olga Araújo.

S’encenen de color lila les fonts de la Plaça Catalunya i fem soroll pel Lupus 
amb Batucada Els Trons de Baró.

La il·luminació en color Lila de la façana de l’Ajuntament de Girona per a 
celebrar el Dia Mundial del Lupus.

Fem molt de soroll per al Lupus gràcies a la batucada de percussió “Els 
Trons de Baró” i amb la ruta de Harleys.

Com cada any celebrem la nostra Jornada en la que van participar 120 
assistents. 

Inauguració: Dr.Cervera (H. Clinic) Pilar Lucas (ACLEG) i Pilar Díaz (Cocem-
fe). Ponències sobre: l’afectació Pleuro-pulmonar (Dr. Salman),problemes 
cardiovasculars (Dr. Araújo), incapacitats (Sr. Campmay),fatiga i qualitat 
de vida (Dr. Cervera) i “Me tomo mis pastillas?” (Dr. Espinosa).

Taula informativa a l’Hospital Clínic de Barcelona.

Taller de Twitter

DML: il·luminació en color lila a la Plaça Catalun-
ya i batucada

DML: il·luminació en color lila a Girona

DML: “Mucho ruido por el Lupus” al Port de Mas-
nou i de la Plaça Catalunya.

Dia Mundial del Lupus

XII Jornada de conferències sobre el Lupus als 
Laboratoris Novartis

Programa d’activitat esportiva adequada a la nostra malaltia.
Gym ACLEG,”Activa’t pel Lupus”

Activitats

Destaquem...

Adreça.

Telèfon.
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ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI
ASJ

Marta Canas Estapà

Hotel d’Entitats Can Guardiola, 
C/ Cuba, 2, despatx 4, 08030, Barcelona

933 45 39 05

info@amputats-santjordi.org

www.amputats-santjordi.org

Facebook: amputatssantjordi
Instagram: Acleglupus
Twitter: @amputatsstjordi
Youtube: AmputadosSantJordi

Presidenta.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

L’Associació Amputats Sant Jordi 
és una entitat sense ànim de lu-
cre que dedica els seus esforços 
a oferir suport a persones amb 
amputació, agenèsia, altres dis-
capacitats físiques i a les seves 
famílies per aconseguir la plena 
inclusió d’aquest col·lectiu i de-
fensar els drets que l’assisteixen. 
Totes les seves accions van enfo-
cades a promoure una nova cul-
tura de les capacitats que aspira 
a crear una societat més inclusi-
va i respectuosa amb la dignitat 
de la persona i les diferències.

Punt de primera atenció per donar informació i assessorament i deri-
var a altres serveis de l’entitat. 

Informació i assessorament social, de la nostra treballadora social, en 
relació als dubtes i les necessitats creades arran de la nova situació.

Suport a la llar per cobrir les necessitats de neteja, compra i respir fa-
miliar dels nostres usuaris.

Atenció i acompanyament per part dels nostres socis perquè posin la 
seva experiència al servei d’aquells que comencen a viure una situació 
similar.

Espai mensual de suport psicoemocional format pels mateixos usuaris 
per compartir vivències, sentiments i treballar l’autoestima.

Punt d’informació

Assessorament Social

Servei de Suport a les necessitats de la llar

Voluntariat hospitalari i domiciliari

Punt de trobada

Serveis

Colònies per a infants que tenen o han tingut càncer i els seus ger-
mans.

Proposta que permet que les persones amb ganes de col·laborar pu-
guin fer-ho organitzant algun acte de difusió o recaptació de fons. 

Campanya de sensibilització on la gorra és símbol de solidaritat. L’ob-
jectiu és donar a conèixer i normalitzar la realitat del càncer infantil. 
Distribueix 50.000 gorres a l’any i culmina amb una festa familiar amb 
tallers, espectacles i la lectura d’un manifest llegit per infants amb càn-
cer que expressen la seva realitat.

Propostes de caràcter lúdic i familiar que proposen un espai de troba-
da entre famílies i en un entorn lúdic.

Diversos actes de difusió de la nostra tasca a fires, actes, i campanyes.  
Difusió, venda marxandatge i recaptació de fons.

AFANOC forma part de diversos grups de treball en relació a la infància 
i la salut.

Colònies d’estiu

Jo m’implico

“Posa’t la Gorra!” 

Sortides familiars

Actes i campanyes

Federacions i grups de treball

Diferents serveis psicosocials i de suport emocional dirigits a infants 
amb càncer i les seves famílies un cop tornen a territori.

Activitats per a cuidadors/es que els ofereixen un respir i on tenir cura 
del seu benestar. Ioga, massatge i reflexoteràpia entre d’altres, activitats 
oferides.

Cuidar-se per cuidar

Delegació Tarragona i Delegació Lleida

Destaquem...

AFANOC és escola de formació, s’ofereixen cursos per donar resposta a 
les necessitats i interessos de les persones voluntàries.

Escola de formació

Programes

Activitats

Grup de cant format per a persones amb discapacitat i sense, com a 
espai lúdic relacional.

Coral “Els somnis” d’Amputats Sant Jordi

Adreça.

Telèfon.
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La rigidesa del mercat laboral amb les persones amb discapacitat, el  
seu apoderament i els canvis necessaris per revertir la situació actual.

La necessitat de treballar conjuntament per millorar la qualitat de l’ac-
cés als mitjans de transport i la mobilitat per les ciutats i els carrers del 
nostre país.

Es va abordar des de la idea d’un model d’atenció global i la necessitat 
de coordinació dels diferents serveis assistencials que rep la persona.

Celebració dels 25 anys amb els nostres socis, concurs gastronòmic, 
rifa solidària i recorregut visual de l’inici de l’entitat fins ara. 

Taula Rodona: Treball i discapacitat

Taula Rodona: Accessibilitat i transport públic

Taula Rodona: Salut i discapacitat

Festa Socis

L’esdeveniment central del 25è Aniversarí presidit, pel molt Honora-
ble President Carles Puigdemont i l’excel·lentíssima Ministra de Sani-
tat Dolors Montserrat, va tenir lloc al recinte Modernista de Sant Pau 
de Barcelona. Durant l’acte, a més de fer un agraïment públic a totes 
aquelles persones que han col·laborat amb Amputats Sant Jordi du-
rant aquests anys, també es va presentar la Federación Española de 
Asociaciones de Personas con Amputación y/o Agenésia.

Acte Central de celebració del 25è Aniversari Destaquem...

Durant el 2017 s’han organitzat 11 activitats a diferents indrets de la 
província de Barcelona com a espai per fomentar l’autonomia i les ha-
bilitats socials.

Projecte de sensibilització envers la discapacitat en centres educatius 
de la província de Barcelona on han participat 3.683 alumnes de 48 
centres educatius.

Esdeveniment a la plaça Catalunya on vàrem organitzar un circuit de 
mobilitat per conscienciar de les dificultats de mobilitat de les perso-
nes amb discapacitat.

Circuit de mobilitat per sensibilitzar sobre les dificultats que es troben 
les persones amb discapacitat, emmarcat en la festa anual d’AFANOC. 

On es va tractar la importància dels mitjans de comunicació a la nostra 
societat i la necessitat que facin un ús correcte del llenguatge, ja que 
arriben a tota la societat.

Diada de Barcelona on venem roses solidàries i donem a conèixer la 
nostra entitat.

Activitats de sensibilització envers la discapacitat coorganitzades amb 
l’Ajuntament de L’Hospitalet per commemorar el Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat.

Acte de conscienciació sobre la discapacitat on participem cada any 
com a membres de la Taula de Participació del Districte de Sant Andreu.

Sortides culturals i de lleure

Sensibilització i educació en valors

Associa’t a la festa (Festes de la Mercè)

Posa’t la Gorra (Parc de la Ciutadella)

Taula Rodona: Mitjans de comunicació i discapacitat 

Diada de Sant Jordi 

Tots iguals, tots diferents (L’Hospitalet de Llobregat)

Com que l’any 2017 ASJ va celebrar el seu 25è aniversari la majoria d’activitats 
realitzades s’emmarcaven en aquesta celebració, com per exemple:

Dia Internacional de la Discapacitat Sant Andreu 

Activitats de sensibilització envers la discapacitat organitzades en el 
marc de la Taula de Participació del Districte de Sant Andreu.

Maquina’t

Programes

Activitats

Assessorament i informació sobre temes d’accessibilitat.
Accessibilitat
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ATAM PER AL SUPORT FAMILIAR
ATAM

Javier Delgado Martínez

Carrer La Orotava, 4, 
28660 Madrid

917 09 80 12 // 917 09 80 24

info@atam.es

https://www.atam.es/

Presidenta.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

ATAM per al suport familiar es 
constitueix com a una organit-
zació de suport mutu on 49.000 
famílies col·laboren per ajudar-se 
mútuament davant la discapaci-
tat o dependència. ATAM realitza 
un abordatge sistèmic de la dis-
capacitat aportant valor al seu 
entorn. El seu model d’actuació 
es focalitza a ser una organització 
flexible orientada des d’un com-
promís ètic a la resolució de les 
necessitats de les persones amb 
discapacitat i les seves famílies.

Youtube: ATAM para el apoyo familiar

Serveis

Programes

Unitat especialitzada en diagnòstic, valoració, prevenció i orientació 
formada per diferents especialitats: neurologia, oftalmologia, medici-
na familiar, rehabilitació, psicologia, entre d’altres.

Xarxa de punts d’atenció distribuïts per tot el territori nacional amb 
professionals socials i clínics.

Dóna suport al desenvolupament professional de les persones amb 
discapacitat mitjançant mecanismes habilitadors que permeten la in-
tegració laboral.

Esdeveniments que posen especial focus en els avenços en la neuro-
ciència, la tecnologia, la intel·ligència artificial i les dades massives.

Equip Clínic

Servei d’Atenció a Famílies

Servei d’Integració Laboral d’ATAM

“Futur Singular”

Comitè científic amb infraestructura tecnològica amb iniciatives per a 
un model predictiu en processos de diagnòstic i cura de la salut.

Trobades que persegueixen impulsar accions de desenvolupament i 
evolució per a les entitats del 3r sector.

Projecte Èpsilon

Fòrum d’Innovació Social

Campanyes de PrevencióDestaquem...

Entre d’altres, destaquem les campanyes de prevenció dutes a terme 
per l’Equip Clínic d’ ATAM, dirigides a gent gran per fomentar l’enve-
lliment actiu o la prevenció de la dependència, la prevenció de l’am-
bliopia en nens menors de 8 anys o trastorns del comportament en 
adolescents.

Adreça.

Telèfon.
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CENTRO MINUSVÁLIDOS FISICOS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
CEMFIS

Javier Rojano Sanchez

C/ Lluis Companys, 9, 
Santa Coloma de Gramanet

933 85 03 79

info@cemfis.es

www.cemfis.es

Facebook: cemfis
Twitter: @cemfis_sc

Presidenta.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

Cemfis és una entitat colomense 
creada l’any 1978, que té com a 
finalitat que les persones amb dis-
capacitat de la ciutat tinguin les 
mateixes oportunitats, i els matei-
xos nivells de qualitat de vida que 
gaudeix la resta de la població.

Cemfis coordina, representa i im-
pulsa persones amb discapacitat 
física i orgànica, alhora que desen-
volupa una sèrie de serveis i acti-
vitats orientades als seus usuaris 
membre, amb la intenció de mi-
llorar la qualitat de vida, la plena 
integració en la societat i la defen-
sa dels drets de les persones amb 
discapacitat física i orgànica en 
tots els àmbits de la vida.

Ajuda a la rehabilitació i amb temes de material mèdic.

Ajuda a qualsevol tema relacionat amb els drets.

Informació sobre les possibilitats d’accessibilitats en qualsevol lloc.

Pràctica d’esport a la ciutat.

Sensibilitzar la gent de la ciutat sobre els valors de les persones amb 
discapacitat.

Servei de rehabilitació i ortopèdia

Assessorament legal

Accessibilitat

Cemfis Esports

Sensibilització

Serveis

Aconseguir una societat més inclusiva i receptiva a les necessitats de les 
persones amb discapacitat a través de la visió i sensibilització dels joves.

Consisteix a adquirir regals als Reis Mags per a nens en risc d’exclusió 
social de Santa Coloma que anteriorment han escrit una carta amb un 
pedagog del centre Obert Rialles.

El Banc d’Ajudes Tècniques és un espai en el que emmagatzemem i re-
ciclem ajudes tècniques donades. Consisteix en un préstec a persones 
que necessiten aquestes ajudes perquè no poden accedir-hi pel seu 
alt cost econòmic.

Objectius: fer visible la presència de les dones amb discapacitat i fomentar i 
incrementar la seva participació a tots els nivells i àmbits socials.

Celebració del dia Mundial de la discapacitat amb les entitats del terri-
tori i l’ajuntament.

Sopar de l’entitat amb els socis.

Promoure l’oci i la conscienciació de la discapacitat a la ciutat.

Promoure l’oci i la conscienciació de la discapacitat amb la venda de la rosa.

Promoure l’oci, la convivència i la relació entre els usuaris.

Promoure la convivència i relació amb un taller d’elaboració de flors.

La defensa dels drets de les persones amb discapacitat física i/o orgàni-
ca i la plena normalització en la societat, el disseny universal, l’accessi-
bilitat universal, la inserció laboral, l’educació en valors i actituds, el fo-
ment de l’esport, la prevenció i la pràctica d’hàbits de vida saludables, 
l’apoderament de les dones, les persones aturades i les nenes i nens.

Els joves davant la discapacitat: consciència 
social i solidària

Una carta, un somriure

Ajudem a ajudar, Dóna-li una nova vida!!

Consell de Dones 

Dia Mundial de la discapacitat

Sopar de Germanor

Fira medieval

Festa de la rosa

Cap de setmana del soci

Taller de les flors

Sensibilitzar a la societat sobre les capacitats de les 
persones amb discapacitat

Destaquem...

POSTAL SERVICE STAMP

Als Reis Mags d´Orient
Melchor, Gaspar i Baltasar

Llunyà Orient

EXP
RES

S
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S

a i rma i l
a i rma i lCarta 

Somriure1 
Programes

Activitats

Adreça.

Telèfon.



60 61

FEDERACIÓ D’ENTITATS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O TRASTORN 
MENTAL DEL BAIX LLOBREGAT

CORDIBAIX

Enric Net Camats

Passatge San Miquel, 5,
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

934 77 08 25

cordibaix@cordibaix.org

http://www.cordibaix.org/

Facebook: CordiBaix
Twitter: @cordibaixfedera
Instagram: cordibaixfederacion
Youtube: CordiBaix Federación
Linkedin: federació-cordibaix

Presidenta.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

CordiBaix és la Federació d’Entitats 
de Persones amb Discapacitat i 
Trastorn Mental del Baix Llobregat. 
És una entitat sense ànim de lucre, 
declarada d’utilitat pública, que 
des de 1987 desenvolupa projec-
tes socioeducatius al servei de la 
comunitat per tal d’aconseguir la 
normalització i plena integració 
del col·lectiu de persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental, 
garantint el ple exercici dels seus 
drets i la seva qualitat de vida i be-
nestar a través del treball.

La Federació Cordibaix vol ser el 
referent en el tercer sector i al Baix 
Llobregat de totes les entitats que 
busquen la realització dels indivi-
dus com a persones amb l’eix del 
treball, potenciant la seva auto-
nomia i la participació activa en 
la vida social, política, cultural i 
econòmica.

Per a les persones: donem una resposta global en la integració socio-
laboral de les persones amb diversitat funcional com a eina essencial 
per al  foment de la seva autonomia.

Per a les empreses: Construïm una estratègia d’interacció amb les em-
preses per generar relacions funcionals i de confiança  amb la finalitat 
de millorar les oportunitats i condicions de treball de les persones.

Assessorament sobre diferents modalitats de contractació i els avan-
tatges i incentius per a la contractació de persones amb discapacitat. 
Disseny i adaptació dels llocs de treball a desenvolupar en l’empresa i 
avaluació de les necessitats de contractació. Acompanyament a l’em-
presa en el procés d’incorporació al lloc de treball.

Servei d’inserció laboral
Serveis

El SIADIF és un servei d’àmbit comarcal que ofereix atenció i assesso-
rament tècnic-professional a les demandes que realitzen les persones 
amb discapacitat i/o trastorn mental, familiars d’aquestes o els pro-
fessionals que treballen amb aquestes persones, en temes relacionats 
amb la discapacitat i/o el trastorn mental, des d’una perspectiva inte-
gral.

CordiBaix ha estat present en diferents comissions i grups de treball 
per debatre i vetllar pels drets de les persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental i aconseguir recursos i serveis que garanteixin aquests 
drets com a ciutadans. 

El Pla Local d’Inclusió Social de Castelldefels/ Consell Municipal de 
Serveis Socials i Comissió de la Discapacitat de Sant Joan Despí./ Pla 
Local d’Inclusió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat./ COCEMFE 
Barcelona: Taula de Comunicació i Observatori de la Discapacitat Físi-
ca./ COCEMFE Espanya: Grupo de trabajo Fórmulas de Financiación. 
Grupo de trabajo Inclusión Laboral y RSE.  Grupo de trabajo de Género  
Taula de Salut Mental Comunitaria del Baix Llobregat/ Grup de Treball 
d’Inserció Laboral de COCARMI.

En el marc de la commemoració del 30è Aniversari de Cordibaix, 
aquest any s’ha presentat l’Exposició: OBJECTIU ÍTACA que vol mostrar 
la trajectòria de CordiBaix al Baix Llobregat en aquests 30 anys. 

Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya. A la Jornada Inaugu-
ral es va realitzar el lliurament de l’etiqueta responsable a les Entitats i 
Empreses certificades aquest any 2017. CordiBaix, representat per Da-
vid Pradal de la Junta Directiva, va recollir el Certificat.

Amb motiu de la Cloenda del seu 30è Aniversari,  CordiBaix va cele-
brar  implica’T, acte de reconeixement al compromís i la implicació de 
les empreses i institucions per la inclusió laboral de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental.

La missió de Cordibaix és aconseguir la normalització i plena integra-
ció del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental, ga-
rantint el ple exercici dels seus drets i la seva qualitat de vida a través 
del treball. 

Servei d’informació i atenció

Participació en plataformes i comissions

Exposició: OBJECTIU ÍTACA

Etiqueta Responsable 

Reconeixements implica’TDestaquem...

Programes

Activitats

Adreça.

Telèfon.
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ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS
DONNES 

Mª Carme Riu Pascual

C/ Sant Antoni Maria Claret 31 entresòl, Barcelona
C/ Grassot 56-58 baixos, Barcelona

934 59 23 39 | 934 58 39 82 

donesnoestandards@hotmail.com

www.donesnoestandards.cat 

Facebook: Associació Dones No Estàndards

Presidenta.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

La nostra associació representa el 
sector de les dones amb discapaci-
tat. Aquesta població pateix un alt 
grau de desocupació, de violència, 
de marginació i d’aïllament, per raó 
de gènere i discapacitat en l’àmbit 
laboral, familiar, educatiu... 

L’associació s’ha constituït amb el 
propòsit de perseguir i aconse-
guir la igualtat d’oportunitats i el 
respecte dels Drets Humans per 
a les dones no estàndards. A més, 
la finalitat d’aquesta associació és 
la d’aconseguir que el discurs de 
la dona amb discapacitat sigui es-
coltat. Aquest és el motiu què sigui 
portada per dones no estàndards.

Fisioteràpia a domicili.

Promoció vida autònoma. Per les dones que es comprometen a seguir 
un projecte personal de la vida independent.

Elaboració de currículum, preparació d’entrevistes, pràctiques laborals 
i integració laboral.

Practiquem esport corrent curses amb els bipedestadors.

Impartim cursos de: gènere i discapacitat, autoestima, de coneixe-
ments de llengües: català, castellà i anglès, i informàtica.

Servei de rehabilitació

Servei d’assistència personal i domiciliària

Integració laboral

Pràctica esportiva

Formació

Serveis

Xerrada sobre el Feminisme i noves tecnologies. Recursos per a femi-
nitzar l’espai virtual. Impartida per la Sra. Núria Vergès.

Hem fet representacions al Centre Cívic La Sedeta, als jardinets de Grà-
cia, a Pl Catalunya i al congrés sobre Violència de Gènere.

Hem fet dues sortides, una per Nadal i l’altra per menjar calçots.

La força del treball de l’entitat és perquè les dones amb discapacitat 
aconsegueixin ser contributives socialment i tinguin una vida inde-
pendent. Per això, potenciem el seu discurs i participació pública. I to-
tes les activitats que fem són importants perquè persegueixen que les 
dones amb discapacitat aconsegueixin la seva plaça social.

Ens trobem cada dues setmanes per posar-nos al dia.

Xerrada sobre el Feminisme de la no estandardització. Per la Sra. Car-
me Riu i Pascual.

Xerrada sobre El futur del feminisme. Temes nous i pendents. Per la 
Sra. Marta Selva.

Xerrada 1

Teatre No Estàndard

Sortides

Trobades

Xerrada 2

Xerrada 3

Apoderament de les dones amb discapacitatDestaquem...

Programes

Activitats

Adreça.

Telèfon.
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FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER A LA PARÀLISI CEREBRAL
FCPC

Arantzazu de Olaortua i Ugalde

C/ Llull, 163,
08005, Barcelona

933 13 36 66   

fundacionadapta2@gmail.com

http://fundacionadapta2.com/

Presidenta.

Email.

Web.

Contacte

Què fem? Acompanyem a les per-
sones amb paràlisi cerebral perquè 
se sentin i arribin a ser autònomes.
 
Com ho fem? Partint de l’accepta-
ció de la pròpia diferència, creem 
un entorn educatiu, cultural i d’oci 
pels seus projectes de vida.
 
Per què ho fem? Perquè com a so-
cietat no podem perdre ni el seu 
talent, ni el seu actiu.

Serveis
Servei de Llar Residència

Servei de Porta a Porta

VISC! Faig la meva vida

Serveis Educatius: Iguals a l’Escola – Iguals a la feina

Taller de Pintura

Taller de Música

Servei d’Assistència a la Persona (SAD)

24 places per a persones que necessiten habitatge i assisteixen a cen-
tres ocupacionals (actualment plenament ocupada).

Oferim transport adaptat i acompanyament a persones amb mobilitat 
reduïda.

Oferim accions d’implementació de l’autonomia personal de forma 
individualitzada amb personal voluntari.

Xerrades a escoles en l’àmbit de la discapacitat amb monitoratge de 
persones afectades de paràlisi cerebral.

Activitat dirigida de creació artística.

Activitat dirigida de creació musical.

Oferim assistència a la persona per a activitats de la vida diària.

Twitter: @fcpccat 
Xarxes.

Programes

Activitats

Grups d’Ajuda Mútua (GAM)

Viu l’estiu i intercanvis internacionals

Curs de formació bàsica de voluntariat

Carnestoltes 2017

Festa aniversari del “M’Acompanyes?”

Curs de formació avançada de voluntariat

Grups d’Ajuda Mútua per a dones cuidadores de persones dependents.

Opcions de lleure per a l’estiu.

Curs de formació per a persones voluntàries en l’atenció a persones 
afectades de paràlisi cerebral, en l’àmbit mèdic, legal, social i d’higiene 
postural.

Vàrem participar amb la comparsa de l’escola Asunción de Nuestra Se-
ñora de Poblenou disfressats d’astronautes.

Dinar de germanor a l’Hípica d’Osona.

“Créixer amb el voluntariat – Voluntari-Voluntariat”

XXXI Premi de Civisme Jaume Ciurana 2017Destaquem...

La FCPC ha rebut el XXXI Premi de Civisme Jaume Ciurana 2017, 2n 
premi a l’actuació cívica juvenil en la modalitat a favor de les persones.

Adreça.

Telèfon.
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FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESPORTISTA ADAPTAT
Adapta2

Bertrand de Five Pranger

C/ Viladrosa 148 Baix. 
08042 Barcelona

932 47 84 56 // 645 91 76 70

fundacionadapta2@gmail.com

http://fundacionadapta2.com/

Presidenta.

Email.

Web.

Contacte

Adapta2 és una fundació que 
desenvolupa les seves activitats 
sense ànim de lucre, orientades a 
procurar tots aquells serveis que 
els siguin necessaris a les perso-
nes amb discapacitat, amb l’es-
port adaptat com a eix central, 
per potenciar les seves capacitats 
i oportunitats.

La Fundació ADAPTA2 treballa per 
a la millora de la qualitat de vida 
de les persones amb discapacitat
de la província de Barcelona, uti-
litzant l’esport com a eina eficaç 
de promoció de l’autonomia per-
sonal i d’integració social, creant i
gestionant serveis i suports in-
dividuals amb criteris d’eficièn-
cia i sostenibilitat, amb una clara 
orientació als usuaris i familiars.

Serveis
Tallers/xerrades de sensibilització

Escola d’estiu de natació adaptada

Comunitat Familiar

Normalització de la discapacitat entre els més joves. Aquesta activitat
es duu a terme mitjançant conferències i reunions en centres educa-
tius, així com tallers de conscienciació.

Curs intensiu de natació que es realitza de dilluns a divendres els me-
sos de juny, juliol i agost.

Activitats culturals com excursions. Els nostres voluntaris acompanyen
les persones amb discapacitat a llocs i esdeveniments que d’una altra
forma no podrien realitzar.

Programes

Foment del Voluntariat

Dia mundial de la discapacitat

Sopar de Nadal

Treball per a l’augment del nombre de voluntaris que es dediquen a 
l’atenció de les persones amb discapacitat.

Entrada gratuïta de qualsevol persona amb discapacitat a diversos 
CEM esportius de Barcelona on es realitzen diverses activitats per a 
ells.

Cada any es realitza un sopar de germanor de l’entitat, coincidint
amb les dates nadalenques.

Activitats

Curs de natació que es desenvolupa de dilluns a dissabtes en diferents
instal·lacions aquàtiques durant el curs escolar. Amb una ràtio d’un 
tècnic per cada alumne perquè l’atenció sigui individualitzada.

Programa d’hivern de natació adaptadaDestaquem...

Adreça.

Telèfon.
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ASSOCIACIÓ CATALANA LA LLAR DE L’AFECTAT D’ESCLEROSI MÚLTIPLE
LA LLAR

Blas Membrives Moya

Passeig de l’Exposició, 16-20,
Barcelona

934 24 95 67

lalla@lallar.org

www.lallar.org

Facebook: LaLlar

President.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

Associació creada l’any 1992 amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida de les persones afectades per 
esclerosi múltiple i altres malalties 
neurodegeneratives, lluitar pels 
drets de les persones amb disca-
pacitat i oferir serveis especialit-
zats a les persones sòcies. 

Desenvolupem serveis de mane-
ra continuada dirigits als afectats 
i als seus familiars per fer front de 
manera integral a les necessitats 
que presenta la malaltia.

Serveis
Servei de rehabilitació física

Servei de quiromassatge

Taller ocupacional de pintura i manualitats

Rehabilitació cognitiva

Psicologia individual

Servei d’acupuntura

Fisioteràpia aplicada a les necessitats que presenta l’Esclerosi múltiple. 

Quiromassatge aplicat a les necessitats que presenta l’EM. (De dill. a dic.)

L’art com a eina de desenvolupament personal i treball rehabilitador. 
Pintura (Dill.)/Manualitats (De dim. a div.)

Taller per treballar la memòria i les capacitats cognitives. (Dij.)

Atenció individual a persones afectades i familiars. A demanda.

Acupuntura aplicada a les necessitats que presenta l’EM. (Div.)

Psicologia grupal
Grup de persones afectades guiat per un professional especialitzat. (Dim.)

Atenció jurídica
Informació i assessorament jurídic. A demanda.

Programes

Activitats

Atenció social

Grup de familiars

Conferència sobre EM

Dia Mundial i dia Nacional de l’EM

Carnestoltes

Calçotada

Diada de Sant Jordi

Sortides lúdiques mensuals

Tots Som Art

Participació en taules sobre accessibilitat, defen-
sa de drets, etc

Conferència sobre ajudes tècniques

Natació adaptada

Informació i assessorament en matèria d’ajudes socials i recursos es-
pecialitzats. (De dill. a div.)

Grup de familiars de persones afectades guiat per un professional es-
pecialitzat. (Div.)

Una vegada  l’any desenvolupem una conferència informativa dirigida 
a afectats i familiars.

Mesa de postulació, conferència sobre l’EM.

Cada any celebrem la festa de la disbauxa.

El mes de novembre celebrem una calçotada anual.

Paradeta de venda de flors a la Diada de Sant Jordi.

Sortides culturals, lúdiques, i en general d’oci cada mes.

Exposició de les nostres pintures a diverses sales de la ciutat.

Participació a diferents espais públics i d’entitats de defensa de drets.

Una vegada l’any presentem novetats d’ajudes tècniques.

Rehabilitació física a l’aigua. (Div.)

Dinar 25è Aniversari de l’entitatDestaquem...

L’any 2017 va ser el 25è aniversari de La Llar i ho vam celebrar amb to-
tes les persones associades, familiars, voluntariat i diferents personali-
tats polítiques i de l’àmbit social. Va ser un espai on es va reconèixer la 
tasca continuada i el suport de diverses persones properes a l’entitat. 

(De dill. a div.)

Adreça.

Telèfon.
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ASSOCIACIÓ NATURA I SALUT
NATSAL

Montserrat Pallarès

Passeig de la Marina, 82, 08860 Castelldefels
Delegació: Carrer 60, número 19, 1r. 08040 Barcelona

933 01 15 65 // 603 27 33 28

naturaisalutcastelldefels@gmail.com

https://www.natsal.org/

Presidenta.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

És una associació sense ànim 
de lucre que té com a finalitat la 
promoció d’una cultura inclusiva 
fonamentada en la correspon-
sabilitat cívica, en la igualtat de 
drets i de gènere, la solidaritat in-
tergeneracional, mediambiental 
i l’accessibilitat universal. El seu 
principal objectiu és atendre les 
necessitats que comporta la dis-
capacitat i la diversitat funcional 
de les persones entre d’altres.

Twitter: @NATSAL21
Twitter: @pladefacc

Serveis

Activitats

Suport associatiu

Suport social

Voluntariat

Drets i dones

Espai Amic

Recerca social

Natura i Salut disposa d’una treballadora social que ofereix assessora-
ment a les famílies i usuaris. 

Els voluntaris ajuden en el desenvolupament de les activitats de l’enti-
tat i en les seves tasques internes.

Jornada de sensibilització al voltant de la situació de les dones amb 
discapacitat i els seus drets. 

“Espai amic” és un espai de trobada inclusiu destinat a acompanyar i 
donar suport a les persones amb discapacitat física però també des 
d’on impulsar iniciatives i accions  en les que pugui participar tothom.

Suport administratiu i tècnic a COCEMFE Barcelona per desenvolupar 
projectes i demanar ajudes a l’administració.

Com a entitat impulsora de l’Observatori de la Discapacitat Física, col·la-
borem en la recerca i difusió de dades sobre la realitat de la discapacitat. 

Curs a la Universitat Oberta de Catalunya:  
“Com abordar el canvi cultural en les organitzacions”

Destaquem...

Formació
Activitats formatives destinades a socis, usuaris i treballadors de qual-
sevol entitat de COCEMFE Barcelona, amb la finalitat de millorar la 
seva preparació per afrontar la gestió diària de les seves entitats. 

Amb l’objectiu d’aprendre com abordar els canvis en les entitats so-
cials, la gestió de conflictes, el treball en equip i l’avaluació interna en-
tre altres qüestions, vam organitzar un curs en col·laboració amb la 
UOC en el qual van participar una desena de treballadors i voluntaris 
de les entitats de COCEMFE Barcelona.

Adreça.

Telèfon.
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ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON
ACAP

Roser Roigé Cruz

Carrer Pintor Tapiró, 4, 1r pis. 
08028 Barcelona

932 45 43 96

info@catparkinson.org

www.catparkinson.org

Facebook: acap.parkinson 
Twitter: @acaparkinson

Presidenta.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

L’Associació Catalana per al Parkin-
son (ACAP) és una entitat sense 
ànim de lucre que va iniciar la seva 
activitat el gener de 1985. Com-
plint amb els criteris de qualitat, 
claredat i actuació va ser declara-
da, pel Ministeri de l’Interior entitat 
d’Utilitat Pública el juliol de 1999.
 
L’àmbit d’actuació que engloba 
l’ACAP és Catalunya. Està com-
posta per diferents delegacions 
distribuïdes arreu de Catalunya, 
però la seva seu social està situa-
da geogràficament a la ciutat de 
Barcelona.
 
La missió de l’entitat és donar 
atenció i assessorament a totes les 
persones afectades per la malaltia 
de Parkinson i les seves famílies.

Fisioteràpia, Logopèdia i Psicologia en grup, individual o a domicili. 

Individual o en grup.

Servei de suport a les tasques de la vida diària. 

Servei d’atenció i seguiment social.

Valoració de fisioteràpia, logopèdia i psicologia per saber les necessi-
tats terapèutiques.

Grups d’ajuda mútua per a afectats i familiars.

Servei de rehabilitació

Musicoteràpia, Arteràpia i Tai-txi

Servei d’atenció a domicili

Atenció Social

Valoracions integrals

GAM

Serveis

Cicle de conferències de temes relacionats amb la malaltia de Parkin-
son gratuïtes i obertes a tothom.

Formació per a afectats i familiars en 4 sessions per conèixer millor la 
malaltia.

Setmana lúdica i terapèutica per a un grup de 30 persones acompan-
yades per professionals, en un hotel adaptat. 

Atenció social i terapèutica a les persones afectades i familiars de la 
malaltia de Parkinson.

Festival solidari amb música, dj’s, food trucks, activitats per a nens.

Sopar de Germanor de tots els socis/es.

Celebració del Dia Mundial amb taules informatives i conferències.

Cicle mensual de conferències

Mòduls Psicoeducatius

Vacances terapèutiques

Solidarity Fest for Parkinson’s

Sopar de Germanor

Dia Mundial del Parkinson

Activitat terapèutica i socialDestaquem...

Programes

ActivitatsAdreça.

Telèfon.
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TENGO ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y QUÉ
TEMYQUE

Carmen Arana Romero

c/President Lluis Companys, 9,
(Centre Civic Riu), Santa Coloma de Gramanet 

629 00 71 77

temyque@gmail.com

www.temyque.org

Presidenta.

Email.

Web.

Xarxes.

Contacte

TEMYQUE és una entitat sense 
ànim de lucre dedicada principal-
ment a realitzar activitats d’oci per 
a persones amb una malaltia neu-
rodegenerativa anomenada Escle-
rosi Múltiple (EM). De la mateixa 
manera tenim com a objectiu el 
descans del cuidador/ra habitual, 
ja que la seva vida també es veu 
truncada per aquesta circumstàn-
cia.

Facebook: Temyque
Twitter: @temyque
Instagram: temyque

Serveis

Programes

Activitats

Servei de rehabilitació

Servei de Psicologia

Curs anual de Reanimació i Primers Auxilis

Dia Mundial de l’Esclerosis Múltiple

És totalment gratuït per als nostres socis/es.

Està enfocat als nostres voluntaris i voluntàries. El pas per aquest curs 
és obligatori cada dos anys per tal de renovar coneixements.

Per a aquest dia l’entitat organitza un esdeveniment especial, que 
s’adapta a la data i a les noves propostes de l’any corrent.

“Tómate Tu Tiempo”Destaquem...

És un projecte que es desenvolupa durant l’última quinzena del mes 
d’agost. Amb ell intentem afavorir el respir familiar, ja que persones 
afectades d’Esclerosi Múltiple amb qualsevol grau de discapacitat po-
den participar. Es tracta de passar una setmana fora del seu espai de 
confort habitual, relacionant-se amb persones que estan passant per 
les seves mateixes circumstàncies i alhora sota la cura de voluntaris i 
voluntàries perfectament preparats per l’entitat.

Adreça.

Telèfon.



Cocemfe Barcelona - Federació Francesc Layret
Carrer 60, nº 19 1er. 08040 Barcelona.
Telf: 93 301 15 65
Web: www.cocemfe-barcelona.es
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 @CocemfeBCN    

 


