
Recursos per a persones amb 
discapacitat del les entitats 

associades a COCEMFE Barcelona



 Malgrat que els espais de l’associació romanen tancats, els

tècnics de l’entitat estan teletreballant i fent trucades

telefòniques de manera continuada a les persones

associades per fer un seguiment personalitzat i interessar-

se per la seva salut i per les necessitats que puguin tenir.

 El Servei d’Atenció Domiciliària segueix en funcionament.

També contacten amb les persones associades per correu

electrònic periòdicament i els envien exercicis que poden

fer des de casa i altres recursos perquè puguin estar actius

de diferents maneres.

 Amputats Sant Jordi recomana en el seu web exercicis tota

mena d’exercicis per a persones amb diferents tipus

d’amputació o discapacitat com ara Tai xi, exercicis

abdominals, exercicis de braços, exercicis suaus, o també

sudokus, puzles i altres exercicis de taula.

www.amputats-santjordi.org

@AmputatsStJordi

AMPUTATS SANT JORDI

Exercicis recomanats
(propera diapo)

→

http://www.amputats-santjordi.org/
http://www.amputats-santjordi.org/


AMPUTATS SANT JORDI

→ Lectura recomanada:
¿Por qué no debes quedarte en   
pijama durante el confinamiento? (clic)

SUDOKUS PUZZLES

 Rutina de 20 minuts!

TREBALLA EL COS

 TAI - XI

 Exercicis suaus

 Exercicis abdominals

 Exercicis braços

1 2 3 4

1 2

clic

clic 

clic 

TREBALLA LA MENT

https://www.abc.es/bienestar/fitness/abci-coronavirus-no-debes-quedarte-pijama-durante-cuarentena-o-confinamiento-202003270326_noticia.html#utm_source=organico&utm_campaign=mod-taboola-p2&utm_content=bienestar&utm_medium=abc&ref=
https://www.abc.es/bienestar/fitness/abci-coronavirus-no-debes-quedarte-pijama-durante-cuarentena-o-confinamiento-202003270326_noticia.html
https://sudoku.com/
https://www.jigsawplanet.com/
https://youtu.be/bAaSfUtltBA
https://youtu.be/bJHyFrDmXgU
https://youtu.be/CLZvSHYcino
https://youtu.be/_lKO03x_5OU
https://www.youtube.com/watch?v=e_fYVutrqDA
https://www.youtube.com/watch?v=raLPslxRqlc
https://www.youtube.com/watch?v=sdVfW2fhdpU
https://www.youtube.com/watch?v=Om8LZPWpPwo
https://www.youtube.com/watch?v=d-TQwyZwjqg


 La seu roman tancada i s’està fent teletreball. Les usuàries i
els usuaris són informats a través del web de la Fundació,
correu electrònic i Facebook així com a través de la
plataforma PORTAL EMPLEO que conté una àmplia
informació jurídica i d’actualitat entorn la crisi Covid-19.

 En aquests moments de confinament i d’aturada de gran
part de l’activitat, algunes empreses s’han hagut de
reconvertir i posar-se a produir material de primera
necessitat per als professionals de la salut i pacients de
covit19.

 En l’espai d’ofertes de treball, hi ha publicades ofertes
d’aquests darrers dies i es va actualitzant, per donar sortida
a les necessitats que s’estan creant de manera urgent a les
empreses que estan en actiu, i produint o distribuint
material de primera necessitat.

www.cordibaix.portalemp.com

@CordiBaix

FEDERACIÓ CORDIBAIX (inserció sociolaboral)

https://cordibaix.portalemp.com/
https://cordibaix.portalemp.com/


 L’Associació té el centre tancat però segueix operativa
teletreballant i atenent a nivell psicosocial les famílies
amb filles i fills amb problemes de cor i a joves i a adults
amb cardiopaties congènites.

 Degut a la crisi de la covit19 han intensificat espais
d’intercanvi virtuals per a totes les edats i zones de
Catalunya i duen a terme videoconferències i tallers
virtuals.

 Als espai virtuals, que fan dos o tres cops per setmana,
conviden psicòlegs per parlar de l’alimentació, de com
afecta el confinament a les persones amb cardiopaties
congènites etc.

 Fan tallers virtuals sobre relaxació i exercicis adaptats a
les seves usuàries i usuaris i preparen vídeos d’exercicis
que pengen a les xarxes socials de manera molt freqüent
perquè les persones de l’associació o d’altres amb
cardiopaties congènites els puguin anar fent des de casa.

www.aacic.org

AACIC.CORAVANT

AACIC CORAVANT (cardiopaties congènites )

EXERCICIS RECOMANATS

1 2 3

http://www.aacic.org/ca/
http://www.aacic.org/ca/
http://www.aacic.org/ca/
http://www.aacic.org/ca/
https://youtu.be/A6vichnVHX8
https://youtu.be/-dk2sVjn6rM
https://youtu.be/uIITWXEQFWI


 L’espai ADAPTA2 està tancat als usuaris i mantenen
el contacte amb les persones associades mitjançant
telèfon i xarxes socials atenent els dubtes o
consultes que puguin tenir.

 Preparen exercicis suaus de Tai Chi perquè les
famílies els puguin anar fent des de casa que
envien per whatsapp a totes les usuàries i usuaris.

www.fundacionadapta2.com

FUNDACIÓ ADAPATA2 (promoció de l’esport adaptat)

fundacionadapta2@gmail.com

645 917 670 

https://www.instagram.com/tv/B-Rw7E5hyPx/?igshid=8nqwhdovezke
https://www.instagram.com/tv/B-Rw7E5hyPx/?igshid=8nqwhdovezke
https://fundacionadapta2.com/
https://fundacionadapta2.com/
https://www.youtube.com/watch?v=a6l13kJeJT4&list=PLLLEwbzzJlntABM8jQjRXMCDLzkciw4XD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=a6l13kJeJT4&list=PLLLEwbzzJlntABM8jQjRXMCDLzkciw4XD&index=6


 La seu està tancada. Atenció telefònica amb les persones
associades via correu electrònic i altres xarxes socials així
com whatsapp.

 Atenen les necessitats de les persones que ho necessiten
mitjançant voluntariat, que els va a buscar els
medicaments a la farmàcia i els els porta a casa.

 D’altres estan fent trucades a persones de l’entitat que
estan soles i els fan acompanyament i un seguiment de tot
allò que puguin necessitar.

 Per al compte de whatsapp informen periòdicament
d’exercicis i d’altres activitats que poden anar fent des de
casa.

 Disposen d’un vídeo propi adreçat a persones amb EM i els
vídeos d’exercicis de relaxació i altres els comparteixen
amb l’Associació de Cardiopaties Congènites.

www.temyque.org

Temyque

TEMYQUE Santa Coloma de Gramenet (esclerosi múltiple)

temyque_asociacion

http://www.temyque.org/index.php
http://www.temyque.org/index.php


 La seu de l’associació roman tancada però els seus
representants estan teletreballant i en contacte amb els
membres de l’associació.

 Seguiment telefònic i a través del compte de whatsapp, per
tal de donar suport a les necessitats que puguin tenir,
interessar-se per la seva salut i informar-los de qualsevol
dubte o aclariment que requereixin amb motiu de la
situació actual.

 Està actiu el servei de préstec de material ortoprotètic a qui
ho pugui necessitar.

 Segueixen realitzant des de casa tallers de manualitats
(flors) amb el material que tenen en estoc.

CEMFIS Santa Coloma de Gramenet 

www.cemfis.es

@cemfis_sc

https://www.cemfis.es/
https://www.cemfis.es/
https://www.cemfis.es/
https://www.cemfis.es/
https://www.youtube.com/watch?v=0eqlHWKhy6o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0eqlHWKhy6o&feature=youtu.be


 La seu de l’entitat roman tancada i els responsables estan
fent teletreball i un seguiment molt acurat a les persones
associades.

 Després d’uns dies d’escassetat i restricció del medicament
de base per al tractament de Lupus (Dolkine), degut a que
també s’utilitza per a pacients ingressats de covit19,
l’entitat ha aconseguit que es torni a dispensar a les
farmàcies amb tot un protocol que hauran de seguir els
pacients crònics.

 Fetes les comprovacions oportunes el pacient el podrà anar
a recollir, el dia següent o al cap de dos dies. Han difós el
Protocol de la Gerència del Medicament del Servei Català
de la Salut a totes les seves usuàries i usuaris.

 A les xarxes socials psicòlegs de centres de referència de
Barcelona informen a més, de les pautes que hauran de
seguir aquests dies els pacients de lupus i de malalties
autoimmunes.

ACLEG (lupus)

www.acleg.entitatsbcn.net

@LupusAcleg

Lupus Bcn Acleg

#acleglupus

http://acleg.barcelona.ppe.entitats.diba.cat/
http://acleg.barcelona.ppe.entitats.diba.cat/


 S’han suspès totes les activitats culturals, formatives,
esportives i de lleure.

 La Fundació segueix amb la Llar residència oberta que, des
de la data oficial de confinament és de 24 hores.

 Estan posant tots els mitjans per evitar que la covid19
perjudiqui el residents. Han tingut ja algun positiu i tenen
personal de cures de baixa.

 Han hagut de fer una crida a l’Administració demanant
suport de personal cuidador. De moment ha mort un
resident.

FCPC (paràlisi cerebral)

www.fcpc.cat

@fcpccat

Fundacio Catalana Paralisi Cerebral

F.CatalanaParalisi Cerebral

https://fcpc.cat/
https://fcpc.cat/


 Centre de dia i seu tancats i treballant online.

 Seguiment telefònic dels afectats i famílies.

 Disposen d’una eina virtual per fer fisioteràpia i logopèdia
especialitzada, a través de la que també envien consells per
al dia a dia.

PARKINSON CATALUNYA

www.catparkinson.org

@acaparkinson

http://www.catparkinson.org/
http://www.catparkinson.org/
https://www.youtube.com/watch?v=6_dPQ6Y0qF8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vn7989MFF0vO3Pz2ivkq5u86mrPDQm-A_e0WS-JM4tfuuCZjvsA2RPTw
https://www.youtube.com/watch?v=6_dPQ6Y0qF8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vn7989MFF0vO3Pz2ivkq5u86mrPDQm-A_e0WS-JM4tfuuCZjvsA2RPTw
http://parkinsoncontigo.com/
http://parkinsoncontigo.com/


 El centre està tancat i s’està fent teletreball i suport a les
usuàries i usuaris.

 S’està en contacte amb les persones associades mitjançant
seguiment telefònic i se’ls envia informació d’interès.

 Preparen material en format paper per a què els usuaris
puguin fer fisioteràpia a domicili.

LA LLAR (esclerosi múltiple) 

www.lallar.org

La Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple

http://www.lallar.org/
http://www.lallar.org/
http://www.lallar.org/
http://www.lallar.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/La-LLar-de-lAfectat-dEsclerosi-M%C3%BAltiple-144824692210665/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/La-LLar-de-lAfectat-dEsclerosi-M%C3%BAltiple-144824692210665/


 La seu està tancada.

 Tenen dues usuàries del servei d’atenció domiciliària així
com personal de suport de baixa per coronavirus i aïllades.

 Estan sota mínims i només realitzen serveis 
imprescindibles.        

DONES NO ESTÀNDARDS

www.donesnoestandards.cat

http://donesnoestandards.cat/
http://donesnoestandards.cat/
http://www.donesnoestandards.cat/
http://www.donesnoestandards.cat/


 L’espai roman tancat i s’està fent teletreball i en contacte
amb les sòcies i els socis a través de les xarxes socials i
telèfon.

 Difusió de vídeos, notícies i articles d’interès per a
persones grans de diferents professionals sobre covit-19.

 L’associació ha difós un vídeo d’exercicis de rehabilitació
per facilitar la respiració de pacients que estan enllitats a
casa seva degut al covit19. Cedit pel metge anestesista Dr.
Alfonso Vidal.

 Informació de punts d’ajuda i programes d’ajuda per a
dones víctimes de violència de gènere. Informació de les
accions dutes a terme per part de la Fundació CERMI
MUJERES per protegir les víctimes de violència de gènere
durant el confinament.

NATURA I SALUT (Castelldefels)

www.natsal.org

@NATSAL21

http://www.natsal.org/
http://www.natsal.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ditz_B61C7Q
https://www.youtube.com/watch?v=ditz_B61C7Q


 Les instal·lacions romanen tancades i les usuàries i
usuaris no poden fer rehabilitació presencial.

 No obstant, s’ofereix atenció telefònica i exercicis
personalitzats i a títol individual en funció de la lesió de
cadascuna de les persones usuàries.

 Les usuàries i els usuaris reben els exercicis a través de
les xarxes socials i, en alguns casos, per telèfon.

STEP BY STEP (rehabilitació lesionats medul·lars)

www.fundacionstepbystep.com

@FundacionSBS932 231 663

Fundacionstepbystep.official



 La seu de la Fundació va tancar el tercer dia de confinament. Per poder
seguir oferint serveis d’atenció al client telefònic, a través de xarxes
socials i correu electrònic per a hospitals i asseguradores mitjançant
teletreball, s’han hagut d’habilitar les connexions VPN.

 DKV Integralia té 7 centres especials de treball. En aquests moments,
tot l’equip de Sant Just està teletreballant, o bé de baixa per tenir
patologies de risc. L’estat de salut dels equips es monitoritza a diari. En
cas de positiu, per saber si són a casa o a l’hospital.

 S’ha creat una unitat de treball de 4 persones entre el Departament de
RRHH i la Unitat de Suport a l’Activitat Professional per fer seguiment
telefònic als 500 beneficiaris / treballadors dels 7 CETs per tal de saber
com com viuen la situació a nivell personal/familiar i valorar si disposen
del necessari per teletreballar.

 S’ha habilitat un telèfon d’atenció psicològica a persones del propi
equip de DKV Integralia per situacions d’angoixa per la crisi.

 També han fet acords amb altres institucions per a la campanya
“Médicos frente a la covit19”, oferint servei d’atenció online a
persones que necessitin fer alguna consulta mèdica i servei online de
psicòlegs per a gent gran sola i persones amb alguna discapacitat.

FUNDACIÓ DKV INTEGRALIA (integració sociolaboral) 

www.dkvintegralia.org

@DKVIntegralia

Fundación DKV INtegralia

https://medicosfrentealcovid.org/?gclid=EAIaIQobChMIk-78q6fM6AIVj0DTCh0U7QyyEAAYAiAAEgLEGvD_BwE
https://medicosfrentealcovid.org/?gclid=EAIaIQobChMIk-78q6fM6AIVj0DTCh0U7QyyEAAYAiAAEgLEGvD_BwE
http://www.dkvintegralia.org/
http://www.dkvintegralia.org/


 Segueix oferint el suport a les famílies que tenen els fills/es en
tractament oncològic i estan allotjades a la Casa dels Xuklis amb
una infermera clínica que fa el suport emocional i dues persones
d’atenció en general.

 L’equip de manteniment de la casa aplica rigurosament les
mesures d'higiene per a la convivència dins aquesta situació de
confinament.

 Pel que fa a les famílies que no s’hi allotgen però que estan en
tractament, se les atén de manera telemàtica des dels serveis
d'atenció a les famílies: Treball Social, Suport Emocional, Suport
als grups de Dol.

 L'àrea de Voluntariat segueix activa de manera
telemàtica, fomentant diferents activitats, mantenint la
participació i oferint entreteniment al Grup de Joves.

 La resta de serveis presencials, tant als Hospitals com a la Casa
dels Xuklis i delegacions de Lleida i Tarragona , estan aturats,
però realitzant teletreball.

AFANOC LA CASA DELS XUKLIS (nens amb càncer)

www.afanoc.org @AFANOC

AFANOC Afanoc_org

 El contacte amb els hospitals es manté de manera
continuada, oferint els serveis dins de les situacions
pactades amb cada hospital.

 AFANOC aporta a les seves usuàries i usuaris la
normalitat i serenitat que es requereix en cada
moment d’aquesta crisi sanitària.

http://www.afanoc.org/
http://www.afanoc.org/

