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Carta
de presetación
L’any 2011 ha estat molt dur per a tot el sector de la
discapacitat en general, i de les entitats que treballen, dia a dia, per donar suport, información, ajut,
serveis,… a les persones amb discapacitat; en fer-les
més visibles; en reclamar els seus drets com a ciutadans; en fer i col.laborar en programes d’inserció laboral; en denunciar, públicament, les infraccions del
Codi d’Accessibilitat.

Les entitats de COCEMFE Catalunya han tingut serioses dificultats per a poder portar a terme les seves
activitats i els seus serveis però, lluny de replegar-se
sobre si mateixes, s’han obert a les noves entitats que
han entrat a COCEMFE i están disposades a estrènyer, encara més, els nexes d’unió per assolir l’objectiu
clau i bàsic del col.lectiu: la PLENA NORMALITZACIÓ.

Ha estat un any dur, però les dificultats han servit per
enfortir totes aquelles persones que, des de la societat
civil, mitjançant una tasca de voluntariat, fan possible que les entitats tirin endavant i ajudin a mantenir
una esperança de futur per a les persones amb discapacitat i mirant cap a una societat que ha de mostrar,
de forma, clara, contundent i inequívoca, la seva solidaritat i respecte, especialmente, en temps difícils.

Hi ha moltes accions i activitats que han fet al llarg
de 2011 les entitats de Cocemfe Catalunya, algunes
de les quals, plasmem en aquest document que, naturalment, no vol ser exhaustiu.
Emília Altarriba
Vicepresidenta Executiva, Relacions Institucionals i
Comunicació COCEMFE Catalunya

Actes institucionals
La presència institucional de COCEMFE Catalunya ha estat molt important aquest any 2011:
actes institucionals al Palau de la Generalitat, La
Moncloa, la Diputació Barcelona, el COCARMI,
CERMI, Fundación ONCE,… A més també ha
estat qualificat com representant de la discapacitat física i orgànica per part dels mitjans de comunicació, amb una amplia presència en ells.
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La Casa dels Xuklis facilita la vida dels nens i nenes amb càncer
AFANOC ha inaugurat la Casa dels Xuklis,
una llar d’acollida per les famílies de nens i
nenes amb diagnòstic de càncer, que tinguin
la necessitat de desplaçar-se als hospitals de
referència per a seguir el tractament mèdic.
El projecte neix en el context de que cada
any hi ha aproximadament uns 6.000 nens i
nenes arreu de l’Estat que reben tractament
oncològic. Segons les estadístiques un 25%
s’han de desplaçar a Barcelona per fer el tractament i molts d’ells no tenen un lloc pròxim
on quedar-se durant els llargs mesos que pot
dura la seva curació.
Això, sumat a la necessitat fonamental de
tenir un entorn familiar perquè els nens es
curin fa indispensables projectes com aquest.
La Casa dels Xuklis és una casa que acull a
tothom sense importar la seva condició i cultura i que, a més, ofereix suport i informació
a les famílies i lluita per a garantir la bona
qualitat de vida dels nens i així aconseguir
guanyar la batalla contra la malaltia.
La casa està situada a prop del centre hospitalari on reben el tractament, i està pensat per atendre la diversitat de nens i nenes
de diferents edats, en un entorn tranquil. A
més la construcció de la casa s’ha fet seguint
criteris bioclimàtics on hi tinguessin cabuda

l’aplicació d’energies renovables.
A més a més, la Casa dels Xuklis atendrà
l’estada, les necessitats i serveis dels nens de
manera totalment gratuïta.
La inauguració d’aquesta casa ha estat un
somni fet realitat pels membres d’AFANOC,
ja que, el camí fins arribar-hi ha estat molt
difícil. Finalment el projecte ha estat possible
gràcies a les aportacions altruistes que han
fet entitats, institucions públiques i empreses. Avui per avui, la Casa dels Xuklis ja és
una realitat i, un pas més de la batalla contra
el càncer.
La Casa dels Xuklis va guanyar el Premi
ONCE Catalunya a la SOLIDARITAT I SUPERACIÓ.
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AFANOC també va demostrar el seu poder de convocatoria amb
l’activitat Posa’t la Gorra, realitzat al Port Aventura i Tibidabo, per
recaptar fons per a l’entitat.

L’hora de la ciència
Els nens d’AFANOC i els nens d’AACIC també van participar en l’activitat realitzada per la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona ‘L’hora de la Ciència’. L’activitat
pretenia crear uns espais i uns temps de trobada de persones amb discapacitat i dels seus familiars cuidadors per,
d’acord amb les circumstàncies personals de cada un, les
seves aficions i interessos, propiciar activitats conjuntes.
El taller es va iniciar amb la proposta de crear un equip
de recerca amb tots el assistents per fabricar diferents
tipus de plàstics i fer una oferta a una empresa de productes cosmètics. Per a l’elaboració d’aquests productes es
va proposar als assistents realitzar activitats en les quals
s’observaven les seves propietats i es feien propostes diverses de les seves posibles aplicacions.
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El ‘No passis Roda a Roda’

continua batent rècords
Durant el curs 2011-2012 el nombre
d’alumnes que han rebut el programa ‘No
passis’ ha pujat a 2.700 alumnes. Amb més
de deu anys d’història, ‘No passis Roda a
Roda’ es consolida com el programa estrella de la col·laboració de Federació
MESTRAL-Cocemfe Tarragona i La Lliga
d’Afectats Reumatològics, tan pel seu ampli impacte com pels valors que sustenta i
difon.
El programa va néixer l’any 2000 en un
context en què cada cop és més el nombre
de persones amb dificultats de mobilitat
i dependència que tenen problemes per
portar una vida activa i per relacionar-se
en un pla d’igualtat amb la resta de ciutadans. Aquesta situació alarmant augmenta
encara més amb la quantitat d’accidents
de tràfic que es registren a les carreteres.
Aquesta realitat social que es demostra
dia rere dia al carrer ha de comptar amb

Tan important és la forma com estan dissenyades les activitats com les persones
que les imparteixen. La Lliga compta amb
l’ajuda d’un voluntari que explica als més
joves el que significa estar en una cadira de
rodes. En Manel Seva és la persona encarregada de dur a terme aquestes activitats,
ell transmet la seva experiència i els seus
La clau de l’èxit és la ideació de les acti- hàbits diaris, demostrant que la seva discavitats. Les campanyes de “No passis de pacitat no ha estat cap impediment a l’hora
roda a roda”, no només informen a través de portar una vida normal.
de xerrades, també fan que els joves participin, per exemple, jugant un partit de “No passis de Roda a Roda” és un projecte
bàsquet amb cadira de rodes, realitzant un consolidat que permet als joves veure, sencircuit de detecció de barreres arquitectò- tir i tocar el què significa estar anar en caniques o rebent educació viària i preven- dira de rodes. Tot i que el projecte va desció. A banda d’altres activitat complemen- tinat a joves de segon cicle de primària i,
tàries, com concursos de fotografies sobre sobretot, als adolescents que cursen l’ESO,
l’accessibilitat i comportaments incívics o s’ha d’amplia el programa a empreses, per
certàmens literaris, tot, projectes que aju- tal de conscienciar de la necessitat de la inden a la sensibilització social del problema. tegració i inserció laboral de les persones
amb discapacitat.
mesures de control però, també, amb una
important campanya de prevenció i conscienciació que impacti els joves. Per això,
l’activitat està dirigida als adolescents i joves de les escoles i IES de les comarques
de Tarragona i que durant aquest deu anys
l’han realitzat 10.000 persones.
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Violència de gènere, tolerància 0;
Dones No Estàndard
Conscients del greu problema de la violencia de gènere que pateixen moltes dones amb discapacitat, i fruit del conveni de COCEMFE amb la Caixa, l’Associació DONES NO ESTÀNDARD va
realizar el programa Violència de gènere, Tolerància 0 a tota Catalunya.
L’experiència en el moviment associatiu de tantes dones amb discapacitat, així com alguns estudis i projectes realitzats dins d’aquest moviment, tant per iniciativa pròpia, com per part d’altres
organismes (UE, Universitats, etc.), ha permès conèixer amb major profunditat la situació de les
dones amb discapacitat en el nostre entorn social.
Així doncs, s’ha vist la necessitat de seguir treballant en la visibilització, en tots els àmbits de la
violència en contra de les dones amb discapacitat de tal manera que això permeti, no només la
sensibilització i reflexió sobre aquest tema, sinó la presa de decisions i posada en marxa de polítiques que tinguin en compte la interseccionalidat dels eixos de desigualtat o de discriminació.
Des d’aquest punt de partida, el disseny d’aquest projecte pilot de prevenció de violència en
contra de les dones amb discapacitat té precisament com a objectiu central la sensibilització i
prevenció en aquest àmbit a Espanya.
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Altres activitats
El dia Internacional de la
Espina Bífida es va realitzar
sota el lema Vine a compartir

Amputats Sant Jordi té un programa educatiu d’informació i
sensibilització que realitzen en
centres escolares.

L’Associació de Cardiopaties Congènites,
AACCIC-CorAvant realitza la campanya
‘Jo també sóc un AS de CORS.

CEMFIS continua amb el seu important programa de lluita contra l’atur; àrea de la dona; assessorament; apunts internacionals, col·laboracions
amb altres entitats.

La Federació de Parkinson ,
presentà el documental ‘10
mountains 10 years’
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