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PUNTO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Podéis consultarnos cualquier cuestión relacionada con las discapacidades tanto: 

- Educativa 

- Laboral 

- Accesibilidad 

- Ayudas y Subvenciones 

- Ocio y Tiempo libre 

- Otras 

PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL 

Si tienes reconocida una discapacidad ≥33% y no trabajas o quieres 
mejorar tu empleo puedes participar en este programa. Tráenos tu 
currículo y te daremos cita con nuestra orientadora laboral. 

PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA 

La finalidad de este programa es que todas las personas se den cuenta de que las personas con 
discapacidad, cada una con sus particularidades, también podemos y queremos disfrutar de la vida 
teniendo las mismas oportunidades que los demás. Para ello llevamos a cabo varias actividades: charlas 
en centros escolares e institutos, la revista “Obrim Pas”, Exposiciones fotográficas, etc. 

PROGRAMA DE AUTOAYUDA Y AYUDAMUTUA 

Si eres socio de nuestra asociación puedes beneficiarte de este programa. Te 
ofrecemos la oportunidad de recibir Apoyo Psicológico y Asistencia Psicológica 
individual y/o grupal. Para  más  información  consúltalo  con  nuestra 
trabajadora social. 

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  PPeerrssoonnaass ccoonn DDiissccaappaacciiddaadd  CCoocceemmffee  MMaaeessttrraatt 

PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO 

Nuestra asociación tiene una sección deportiva, BAMESAD, para aquellas personas con 
discapacidad con ganas de practicar deporte. Se puede elegir entre:  

- Natación Adaptada 
- Tenis Mesa 
- Boccia 
- Básquet en silla 
- Handbike. 

Con el deporte trabajamos muchas cosas: ocio, tiempo libre, salud, autoestima, 
amistades, autonomía personal, etc. 
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La revista Obrim Pas és l'òrgan de difusió 
imprés de l'Associació de Persones amb 
Discapacitat COCEMFE MAESTRAT i 
pretén ser un vehicle d'informació per al 
col·lectiu en els diferents aspectes de la 
discapacitat.
Els articles i opinions que es publiquen 
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Els coordinadors i editors, en acceptar els 
treballs, regulen unes normes bàsiques 
concordes amb l'ètica de la publicació.
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que han fet possible la publicació i difusió 
d'aquesta Revista
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Salutació del president

OBRIM

Estimats socis i sòcies
És indubtable que les persones amb disca-
pacitat veuen incrementada la seua situació 
d'indefensió com a conseqüència de les mesu-
res d’aïllament decretades pel Covid-19. No 
sabem com aquesta situació pot influir en aquelles persones 
que no poden anar als centres ocupacionals, centres de dia, 
centres educatius, etc. Tampoc com pot influir en els plans i 
objectius de l'Associació.
Vull com a President, en primer lloc, desitjar-vos que tots i 
totes estigueu bé i que dins del dur que està sent aquesta si-
tuació per a tots, l'esteu portant amb salut, no sols física, tam-
bé emocional. L'Associació no ha deixat de funcionar durant 
aquest període que portem de pandèmia i, gràcies a l'esforç de 
tots i totes, hem estat des del primer minut en contacte amb 
aquelles famílies necessitades, a través de fórmules alterna-
tives a les que habitualment utilitzem, com l'atenció telefò-
nica, les videoconferències, visites a domicilis per entregar 
mascaretes... Afortunadament, cap família ens ha demanat 
aliments, medicines o coses de primera necessitat, i açò ens 
ha tranquil·litzat.
Sóc conscient de la situació extrema que vivim, ara més que 
mai, hem de lluitar junts per a que els nostres projectes conti-
nuen endavant. El camí de la inclusió del col·lectiu ha de ser 
una realitat immediata, i s’han de reconèixer els seus drets 
en les mateixes condiciones que tota la ciutadania. Seguirem 
lluitant per la qualitat de vida de totes les persones amb algun 
tipus de discapacitat i les seues famílies, per a què totes elles 
siguen capaces de desenvolupar els seus projectes de vida.
Estarem atents per a què cap persona amb discapacitat siga 
motiu de discriminació. És per això que us demanem que 
qualsevol queixa, anomalia, necessitat que tingueu, ens infor-
meu per la via més ràpida, nosaltres sempre estarem atents les 
vostres peticions i necessitats. Ànim a tots i totes, us convido 
a continuar treballant per a que la nostra Associació siga mo-
tor de canvi de la societat.
Una forta abraçada,

Ramón Meseguer Albiach
President de l’Associació de Persones amb Discapacitat
COCEMFE MAESTRAT
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¡Buenas! Me llamo Kev Zamora (A.) y soy un(a) Resiliente 
más, con algo más de Afectación Cerebral. Considero a la Vida 
como una mera sucesión de Golpes… lo único que nos Diferencia 
(a ‘unos’ de ‘otras’) radica en “SABERSE LEVANTAR”.

“No hay mal que por bien no venga” Un Odisea casi Superada… 
Como resultado: un Libro Gráfico para Ayudarte a Avanzar. 
Ejercicios Cognitivos y preguntas por desvelar. Lo nombré “1 
‘HOMBRE’ CLÍNICAMENTE EXTRAÑ@”, orgulloso(a) de 
ser Especial. Al igual que otros muchos y muchas, un(a) “Alien” 
en el Sistema Actual. Nos gusta catalogar, nos gusta simplificar. 
¡Actualicémoslo…!

Innumerables seres incomprendidos, demandando una Evolución Social, casi Integral. 
Presento mi “Collage (Clínico) Particular”, Único & Singular. Ahí yace ‘mi’ Esencia, con algunos 

“déficits” & con inmenso VALOR por aportar. Con unas cuantas Patologías, según lxs MEMOrísticXs. 
Una PERSONA imposible de “deLIMITAR”… otrx Mutante Expert@, velando por ACTUALIZAR. 

En una de mis ‘recientes’ recaídas (con causa física ignorada por nuestra ineficiente S. de Sanidad), 
se gestó una de mis obras, aportando una HERRAMIENTA, ayuda candidata para vuestro MEJORAR. 
Ejercicios de “DIFERENCIAS” y PREGUNTAS Reciprocas, incentivando vuestro “inc” PENSAR. 
Desempolvar vuestra RESILIENCIA (natural). ¡Ánimo! Nosotr@s nos definimos nuestros límites, solo 
“n” nos podemos frenar.

Soy otro(a) “LUCHADOR(A) innato”, del 1996, con una VIDA llena de EXPERIENCIA “eficaz”. 
La única que nos PREPARA, la Vida, para el FUTURO que se nos quiera presentar. SAVIO(A)S, como si 
tuvieran ‘70’, aprendiendo de su ODISEA singular. La VIDA crea ‘tu’ HISTORIA, analizando esa Historia, 
descubrimos “erratas pasadas”, que deberíamos SABER “Esquivar”.

¿¡Y si Nadie fuera disCAPACITADO(A)!?
¿Y si todas y todos Pudiéramos MEJORAR?

¿¡Qué ocurriría si fuéramos “Infantes ‘P®ofesionales’ & EGOcentricxs… se deberían reEDUCAR”!?
¿Alguien puede OBJETIVIZAR…

o PENSAR es tas sumamente Difícil que nos Limitamos a Opinar?
PREGUNTAR(SE) resulta una tarea muy Compleja. Much@s Nacemos, Crecemos y Morimos sin saberla 
Desempeñar. Existen muchos TRASTORNOS (en “v” PACIENTES y en gente “Normal”), fruto de nuestro 
DCA. A los cuales se nos “Bloquea”, cuando se nos viene a “Cuestionar”.

¿¡Qué Pensarías si Todxs estuviéramos DENTRO del MISMO SACO…
donde TODO(a)S pudiéramos Empeorar,

donde fuéramos PIEZAS de un MISMO PUZZLE por ‘Montar’,
donde para EVOLUCIONAR, se tuviera que aprender “Trasmitir & Escuchar”,

empezando a Colaborar?
“Somos la Resistencia, Mejoramos nuestra EFICIENCIA, 

Dominamos “n” RESILIENCIA.”
¿Qué pensarías si TODAS & TODOS presentáramos “DAÑO CEREBRAL”?
¿¡Te has planteado por qué NO Existen Personas (exactamente) IGUALES!?

¿Qué es “Ser NoRmAl”… de dónde viene… va, tú “pue”… Sabes BUSCAR?
“Definirse es Limitarse…” ¿Y tú, te Defines “nOrMaL” o ESPECIAL?

¿¡Qué ocurriría si, toda la “Humanidad”, presentara Diversidad Funcional… deberíamos Actualizar!?
Solo ANALIZANDO nuestra Historia, Colectiva & Personal, lograremos progresar. El mero Hecho 

de Vivirla, siempre denota CAPACIDAD. Cada “PrObLeMa”, cada Obstáculo… afrontándolo, nos Ayuda 
a MEJORAR y Completar. Curtiendo nuestra SABIDURIA… cuantos más Obstáculos SUPEREMOS, 
más PREPARAD@S resultaremos. Con una creciente “Biblioteca”, de RECURSOS para Avanzar.

Un hombre clínicamente extraño
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¿¡Qué, ACTUALIZAMOS nuestro MUNDO disFUNCIONAL!?

¿Colaboramos, Compartimos y Debatimos… logramos “ver” INCLUSIÓN SOCIAL?
Cada “ P ” tiene su “ORIGEN” Y su DESARROLLO, constituye la Base de ‘su’ Personalidad Singular. 
Da igual lo “malos” que parezcan, “alg” acontecimientos, aprovechémoslos para fortalecer y prosperar. 

¿¡Y si fomentamos la RESILIENCIA… lograríamos resultar PROFESIONAL(es)¡?
Lxs PACIENTES “Crónic@s” llevamos “TODA la VIDA” velando por Mejorar. Con muchas METAS 

ya ALCANZADAS, con OTRAS muchas “aún” POR ALCANZAR. 
¿Qué haces cuándo te aparece un “gran PrObLeMa”…

creas “nue” SOLUCIONES o lo Intentas Ignorar?
Un(a) gran SABIO(a) lo dijo: “La MENTE es como un Paracaídas, solo funciona si se Abre.”

¿¡De quién es esta “Cita”… lo sabes BUSCAR!?
¿¡Lxs GENIOS se Diferencian en algo…!? Algo hacen y “la Mayoría” somos incapaces de IMAGINAR.

Hay muchos más Ejemplos… Personas que Sabemos CREAR. Meros “Monstruos de Frankenstein”… 
algunos “MEMOrístic@s” nos han querido ‘Arreglar’, añadiendo más “Piedras” a nuestro caminar. En mi 
caso han sido 9 intervenciones, componentes del Obstáculo por salvar, con sus Consecuencias las lograré 
SOBREPASAR. 

¿¡Quién dicta ‘tus’ Limites… y si tuvieras CAPACIDAD para CREAR!?
Tenemos TODA la VIDA para APRENDER, de Practicarlo nunca deberías cesar. Acabé la ESO a 

tiempo, pese ausentarme un “Curso”. Superé un CFGM en “Teleco” y un CFGS en “Robótica”. Empecé 
una Ingeniería, me la pegué y me adapte para continuar. Escribí e Ilustré mi primer LIBRO, me recuperé 
y aún me esfuerzo en MEJORAR. Estudiante de PSICOLOGÍA (Científica) en la Actualidad, para 
Ayudarme y para Ayudar. Esforzando(me) por LEVANTAR(ME), a un nivel que inaudito, nunca lo he 
disfrutado, en mi IMAGINACIÓN & mis SUEÑOS, ya se puede avistar. Un Resultado Inminente… 
aproximándonos hacia nuestra anhelada NUEVA REALIDAD.

¡IMAGÍNALA & VISUALÍZALA…! Abre nuevas “Puertas” a tu ORIGINALIDAD.
Elimina lo que más nos logrará limitar, olvidar, para lograr APRENDER y PENSAR. Aquí tienes mi 

primera obra, para que puedas ENTRENAR. Deja de ser MEMOrístico/a… aprende a Ingeniar. 
La vida te pondrá a prueba y, cuando lo haga, lo deberás salvar. A todos nos “aprieta”, lo que marca 

la Diferencia, radica en nuestra Actitud y en Sabernos Adaptar. Aprovecha todas las Herramientas que te 
queremos presentar, así como todas las que puedas IMAGINAR. Esfuérzate por demostrar tu potencial. 
¡APRÉNDETE A DIFERENCIAR! Fortalece tus fortalezas, empieza a Relativizar. Existen “Inf” 
SOLUCIONES, tantas como puedas gestar. Somos seres Científicos; la CIENCIA, acumulación de todo 
nuestro “Saber Popular”. 

¡Consigue tu libro, 
ayúdate y empieza a 

MEJORAR!
Un guía para tu 

mejora, una motivación 
por sumar,

una colección de 
ejercicios mentales, para 
lograr empezar a avanzar.
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 
COCEMFE MAESTRAT Y CLÍNICA VIVANTA

Las afecciones odontológicas son un problema que afecta a gran parte de las personas con discapaci-
dad a consecuencia de una higiene oral deficiente, o potenciados por una dieta blanda y rica en hidratos 
que potencian los índices de placa bacteriana, originando una elevada prevalencia de caries y enfermedad 
periodontal. 

Además, otros trastornos del ámbito estomatológico como los 
patrones eruptivos irregulares, las maloclusiones dentarias, las 
parafunciones orales como el bruxismo o la incontinencia salival, 
y las alteraciones del número, la morfología y la estructura de los 
dientes, son especialmente frecuentes en pacientes con determina-
das discapacidades físicas y/o psíquicas, como la parálisis cerebral, 
síndromes congénitos polimalformativos o retraso mental severo. 
[ manual de higiene oral para personas con discapacidad. 2012].

Existen casos de personas con discapacidad severa en que con-
fluyen aspectos que dependen de su microorganismo y de las car-
acterísticas de la discapacidad en la persona. La combinación de 
ambas puede resultar la causa de infecciones de etiología oral que 
afecten a otros campos como el cérvico-craneal, comprometiendo 
al sistema respiratorio, al cardiovascular, al tracto gastrointestinal 

o a otras estructuras profundas.
En algunos casos, la ingesta de alimentos puede verse condicionada y provocar alteraciones en la 

conducta como agresividad, aislamiento, autolesiones… y concluir en afectaciones del estado nutricional 
de la persona. 

El pasado mes de mayo, Ramón Meseguer, presidente de la COCEMFE Maestrat, se reunió con el 
equipo de profesionales de Vivanta Vinaròs para formalizar un convenio de colaboración entre ambos. 
La clínica Vivanta pone a la disposición de las personas con discapacidad socias de COCEMFE Maestrat 
y sus familiares de primer grado, una serie de ventajas exclusivas en el cuidado profesional de sus trata-
mientos de odontología.

Este tipo de convenios nos permite ofrecer un mejor servicio de atención a las personas con discapa-
cidad que forman parte de la Asociación de Personas con Discapacidad COCEMFE Maestrat. Entre 
nuestras acciones prevalece el ofrecer a nuestros socios y personas con discapacidad todo lo que esté 
a nuestro alcance para mejorar su calidad de vida. Convenios como este nos permiten avanzar hacia la 
mejoría integral de las condiciones de vida de las personas por las que trabajamos.

Su clínica está situada en la calle Socorro 31 de Vinaròs, todo 
un equipo de profesionales que nos ofrecen desde el primer mo-
mento todas las ventajas, con la tecnología más pionera para un 
correcto diagnóstico y tratamiento.

Las ventajas especiales con las que podemos contar son: Un 
descuento del 30% en todos los tratamientos transferidos a través 
de nuestra entidad y englobaran a familiares de primer grado. Es 
importante saber que no son acumulables a otras promociones. 
Una limpieza Bucal gratis, sujeta a prescripción médica. Primera 
consulta y diagnóstico gratuito, presupuestos sin compromisos y 
financiaciones a medida.

Más información en COCEMFE Maestrat en Calle Juan Giner 
Ruiz nº5 y sobre la clínica dental Vivanta en @vivanta_vinaros.
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NOTICIES

El CERMI ha planteado a Ione Belarra, Secretaria de Estado de la Agenda 2030, que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) informen todas las políticas públicas de la Administración del Estado para 
que estas sean realmente inclusivas con las personas con discapacidad.
Así lo ha expuesto, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en una reunión de trabajo mantenida 
hoy con la Secretaria de Estado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el 
primer contacto habido con la representación global del sector social de la discapacidad. El CERMI espera 
del Ministerio responsable del despliegue de la Agenda 2030 que sea vigilante y hasta beligerante en el 
seguimiento, aplicación y cumplimiento por parte de España de los ODS, en especial, con su dimensión 
inclusiva con la diversidad social que encarnan las personas con discapacidad. Los ODS en relectura 
cruzada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad son los 
dos instrumentos más vigorosos con los que cuentan los estados y el movimiento social de la discapacidad 
para que los derechos humanos lleguen en plenitud a las personas con discapacidad, superando las graves 
fracturas que ahora padece este grupo social.
El CERMI ha pedido al Gobierno que selle una alianza firme y sostenida con el sector social de la 
discapacidad, que no solo es un convencido de la Agenda 2030, sino que se ha convertido en agente 
palanca de los ODS y sin cuyo concurso los ODS no se verán realizados en lo que respecta a las personas 
con discapacidad y sus familias.

POLÌTIQUES PÚBLIQUES 
INCLUSIVES I AGENDA 

2030
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Les persones amb discapacitat 
i l’estat d’alarma

Arran de l’estat d’alarma decretat 
pel Govern d’Espanya, moltes persones 
hem experimentat què se sent tot estant 
confinades a casa, amb unes mesures molt 
restringides per a poder eixir al carrer, 
encara que sabent que era per un temps 
limitat i que després, a poc a poc, tot 
tornaria a una suposada «nova normalitat». 
A moltes, ens ha resultat difícil i dur haver 
d’aïllar-nos d’éssers estimats i renunciar 
a tot el que fem habitualment fora de les 

nostres llars, sense més opció que assumir que és el Govern qui ens ha de donar el permís. Ara estem 
en una fase de la desescalada en què tenim més llibertat de moviments i ja reprenem alguns dels nostres 
quefers diaris. Esperem que d’ací poc de temps, per a bé o per a mal, ja no recordem l’angoixa que ens 
causava sentir-nos presoneres a ca nostra. No obstant això, una part de la ciutadania seguirà tancada 
després que el Govern decrete que s'ha acabat el confinament: les persones amb diversitat funcional 
que viuen recloses a les seues pròpies cases per falta d'adaptació dels edificis i l'escassesa d'ajudes per 
a eliminar barreres arquitectòniques. Més de 100.000 persones amb mobilitat reduïda d’arreu de l’Estat 
espanyol, per la falta d'accessibilitat de l'immoble en el qual resideixen, mai no ixen de casa; i prop de 2 
milions depenen de terceres persones per a poder fer-ho. Aquestes dades pertanyen a l’estudi «Movilidad 
reducida y accesibilidad en el edificio», fet per la Fundació Mútua de Propietaris en col·laboració amb 
Cocemfe el juny de 2019. Segons s’estableix en la Llei de Propietat Horitzontal, per a la instal·lació d'un 
ascensor o de qualsevol altre element amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques és necessari 
«el vot favorable de la majoria dels propietaris, que, al seu torn, representen la majoria de les quotes de 
participació». En cas de no haver-hi majoria, aplicant l’article 10.1.b, les obres poden ser obligatòries 
sempre que en la comunitat veïnal visca una persona amb discapacitat o major de 70 anys i sempre 
que «l'import repercutit anualment de les mateixes una vegada descomptades les subvencions o ajudes 
públiques, no excedisca de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes». Malgrat això, en massa 
casos les obres no arriben a fer-se. Us recomanem que visioneu el curtmetratge ¿Enserrao?, filmat 
durant el confinament i que, amb sarcasme, plasma la realitat d’aquest problema. Una altra qüestió sobre 
la qual ja es va alertar en decretar-se l’estat d’alarma era el previsible risc d’augment de la violència 
masclista derivat del confinament, per haver de conviure les 24 hores del dia les potencials víctimes amb 
els seus maltractadors. Les estadístiques de trucades al 016, el telèfon gratuït d’atenció a les víctimes 
de violència de gènere, durant aquests darrers mesos han confirmat aquest temut ascens. Aquest fet ens 
fa pensar, una vegada més, en quantes seran les dones amb diversitat funcional víctimes d’algun tipus 
de violència cada dia, que, per la seua situació de dependència –més en els casos de discapacitats que 
comporten dificultats de comunicació, agreujades encara més per la intensificació de l’aïllament propi 
d’un confinament-, no podran denunciar les agressions físiques, sexuals, psicològiques, socials, etc., 
a què són sotmeses des de la impunitat i amb l’apatia còmplice de la societat. Us proposem llegir el 
testimoni personal d’una emigrant afectada de paràlisi cerebral publicat per Elena Ledda en Pikara 
Magazine. La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat promulgada per l’ONU, 
de la qual es va commemorar el Dia Nacional el proppassat 3 de Maig, en el seu preàmbul «reconeix 
que les dones i les xiquetes amb discapacitat solen estar exposades a més risc, dins i fora de la llar, de 
violència, lesions o abús, abandó o tracte negligent, maltractaments o explotació», i a l’article 16 diu que 
els estats part han d’adoptar les mesures necessàries per protegir-les. Però tot i les iniciatives per adaptar 
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les lleis espanyoles a les recomanacions de la Convenció, la realitat està molt allunyada del compliment 
d’aquesta. I el mateix succeeix amb la resta dels articles, com el 19, que tracta del dret a viure de manera 
independent i a ser incloses en la comunitat; el 25 que parla del dret a la salut i d’impedir que es neguen, 
de manera discriminatòria, serveis de salut o d'atenció a la salut per motius de discapacitat; o l’11 que 
mana prendre totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat i la protecció de les persones amb 
discapacitat en situacions d’emergències humanitàries. És evident que si es compliren els manaments la 
Convenció de l’ONU, la pandèmia de la Covid-19 no hauria causat tantes morts de persones en situació 
de dependència.

Després d’haver experimentat en carn pròpia el confinament, esperem que tinguem més solidaritat 
amb totes aquestes persones que són presoneres a la seua pròpia casa de manera permanent, i que no 
escatimem en eliminar barreres arquitectòniques en les comunitats veïnals o fem costat a les víctimes de 
violència masclista. Recordem que la llibertat de moviment ocupa un dels articles, en concret el 13, de 
la Declaració Universal de Drets Humans, que no hem d’oblidar que són universals i no es poden violar.

Mar Dalmau Caselles / Cèsar Gimeno i Nebot
…/…
* El Grup de Treball sobre Discapacitat de la Fundació Isonomia és una estructura permanent de 

reflexió activa entorn de la discapacitat en la qual estan representades les persones, col·lectius i institucions
.../... relacionades amb la diversitat funcional. Més informació: http://isonomia.uji.es/redisonomia/

gruposdetrabajo/gt-discapacidad/ 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/403309983129473/

HORARI D’ATENCIÓ
ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

COCEMFE MAESTRAT BENICARLÓ
Dimarts i Divendres de 10’00 a 11’30 hores

Telèfon de contacte: 977 071 447
Email de contacte: benicarlo@cocemfemaestrat.org

COCEMFE MAESTRAT PENÍSCOLA
2n Dilluns del mes de 9’00 a 12’00 hores

Telèfon de contacte: 977 071 447
Email de contacte: administración@cocemfemaestrat.org

COCEMFE MAESTRAT VINARÒS
Dilluns, Dimecres i Divendres de 9’30 a 12’30 horas

Telèfon de contacte: 977 071 447
Email de contacte: administración@cocemfemaestrat.org
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Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Així és com prenia forma el que molts sospitàvem 
dies abans, o tal vegada no ho esperàvem, el que quede clar és que es determinava una nova realitat sense 
tindre massa en compte que no tots estàvem sota les mateixes condicions.

Les reaccions per part de plataformes com el Comité Espanyol de Representants de Persones amb 
Discapacitat (CERMI) no van tardar a demanar al Ministeri de l'interior que, amb urgència, precisara les 
condicions en què persones amb determinades discapacitats pogueren accedir a la via pública mentre el 
temps que estiguera vigent l'estat d'alarma que s'havia decretat dies abans. Sol·licitaven seguretat jurídica 
perquè les persones pogueren exercir el seu dret d'eixir al carrer evitant situacions de conflicte. També 
sol·licitaven que s'especificara que s'entenia com a situació de necessitat la d'aquelles persones amb 
discapacitat o amb malalties que per raons associades a aquestes requeriren abandonar el seu domicili 
diàriament per un temps i accedir a la via pública com a indicació terapèutica i de tractament de la seua 
discapacitat de salut

Dies més tard, el 20 de Març, el Ministeri de Sanitat publicava en una instrucció ministerial en la 
qual es concretava el permís per a circular per la via pública d'aquelles persones amb discapacitat que a 
raó d'aquesta pogueren tindre alteracions conductuals, com per exemple les persones amb diagnòstic de 
l'espectre autista i conductes disruptivas, el qual es podia veure agreujat per la situació de confinament, 
i a un acompanyant, a circular per les vies d'ús públic, sempre que es respecten les mesures necessàries 
per a evitar el contagi.  

A més, aquestes persones, o qui les acompanyara, havien d'anar previstes del certificat oficial que 
acreditara el grau de discapacitat o un document facultatiu sanitari o social que declarara la respectiva 
situació de salut, que presentaren als cossos i forces de seguretat si fora necessari.

Quan el CERMI sol·licite al ministeri d'interior que tingueren en compte a les persones amb 
discapacitat  i les condicions en què podien accedir a la via pública, van demanar que aquesta instrucció 
es dirigira a les Forces i Cossos de Seguretat i a la resta d'autoritats en l'estat d'alarma. 

La instrucció ministerial no exigia portar el certificat de discapacitat, però les associacions i 
plataformes el recomanaven, no obstant això, calia tindre en compte que no totes les persones amb 
alteracions conductuals tenen discapacitat reconeguda, per això valia també una preinscripció facultativa. 

Quant a les franges horàries on es contemplava a les persones en situació de dependència però sense 
aprofundir, a partir del 2 de Maig de 10.00 a 12.00 hores i de 19.00 a 20.00 hores: Passejos per a majors 
de 70 anys i dependents. (La persona dependent podrà anar acompanyat d'una persona). Excepcionalment, 
aquestes franges horàries podran no ser aplicable en aquells casos en els quals, per raons mèdiques 
degudament acreditades, es recomane la pràctica de l'activitat física fora de les franges establides, així com 
per motius de conciliació justificats dels acompanyants de les persones majors, menors o amb discapacitat.

Durant l'estat d'alarma i les diferents fases, les persones amb discapacitat i els seus familiars, han 
rebut informació general, a compte gotes i a vegades escassa. Les associacions i entitats han tractat a cada 
moment d'oferir recursos, informació, opcions, etc. No han deixat de treballar per a facilitar, en la mesura 
que siga possible, el que fora a les seues mans fer per ells.

En altres apartats de l'article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març; l'apartat ‘g’ d'aquest article 
parla que es pot no complir la quarantena “per causa de força major o situació de necessitat”, consideració 
que pot entendre's afecta a persones amb discapacitat que necessiten eixir al carrer com a part de la seua 
teràpia. A més, l'apartat ‘e’ es refereix al fet que es permet eixir al carrer quan la fi siga la “assistència 
i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables”. 

Fernando Simón, apel·lava a la flexibilitat que el decret d'alarma oferia de cara a la permissió d'eixir 
al carrer als qui el necessitaven i les accions de les autoritats respecte a les eixides de les persones que el 
necessiten. Afegia que les autoritats que vetlen perquè es compleix la quarantena tenen marge per a actuar 
de manera particular en “situacions especials”.  

Un altre tema que es va contemplar de manera oficial però la policia de balcó ha posat  i continua 

DISCAPACITAT I COVID-19
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posant en dubte ha sigut l'ús de màscares.  El BOE deixava molt clar, no estaran obligat a la seua utilització 
aquells que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen 
inviable la seua utilització. 

Autisme  Espanya reconeix de manera positiva aquesta excepcionalitat en la nova normativa ja que es 
tenia en compte les possibles conseqüències que podria arribar a tindre l'ús  de màscares per a persones 
amb TEA. El CERMI,  Autisme Espanya i la resta d'organitzacions han treballat perquè així anara, perquè 
l'ús de màscares per a aquestes persones no anara obligatori. A més de per la seua hipersensibilitat a 
determinats materials així com la dificultat per a comprendre el seu ús són algunes de les causes que 
poden fer inviable l'ús de màscares en persones amb autisme. No obstant això, sempre s'ha demanat que 
dins de la mesura del possible, es fera ús d'aquest element de protecció de salut personal i pública com de 
la resta de mesures de protecció i en aquesta, com en les mitjanes de seguretat durant tot l'estat d'alarma, 
portar damunt la documentació per a acreditar l'excepcionalitat d'aquesta obligació, és necessari.  

En tot aquest temps, han sorgit iniciatives com portar un llaç blau, un mocador blau o una peça 
d'aqueix color per a fer visible que aqueixa persona amb TEA, era una persona amb discapacitat. Aquestes 
iniciatives sorgeixen de les situacions incomodes i indesitjables a les quals s'han hagut d'enfrontar algunes 
famílies. No tothom ha estat conforme ni l'ha duta a terme, sobretot des del no entén com hui dia algú es 
cree amb el dret a opinar, increpar o insultar sense conéixer la situació real. Uns altres, no obstant això 
confiaven que aquestes  mesures foren suficients per a passejar sense contratemps i aportar comprensió 
per part de la resta. 

Algunes entitats i famílies han manifestat el sentiment de tristesa que els produeix que les famílies 
hagen d'identificar-se per a eixir al carrer amb un braçalet o peça blava i així ho han traslladat el CERMI 
i Autisme Espanya al ministeri.  

Respecte a això, s'han pogut llegir testimoniatges com: "És molt trist haver d'identificar-se, però 
preferisc posar-m'ho si això m'evitarà un problema amb el meu fill i veure'm en una situació incòmoda o 
que puga generar més ansietat de la que pot tindre el xiquet en un moment donat", María Cantos Villar, 
mare de la Federació d'Autisme de la Regió de Múrcia (FAUM). 

Si per a qualsevol xiquet és difícil comprendre el que succeeix i que no han de tocar l'ascensor, la 
barana, l'escala, la porta, aquesta comprensió és més difícil per a menors amb certes discapacitats. A més, 
en algunes discapacitats l'acte d'emportar-se les mans a la boca és comuna, per això cal llavar-los les 
mans abans d'eixir, durant el passeig i en tornar, aquests xiquets estan més exposats que altres menors. 

Quant als usuaris de cadira de rodes, s'ha parlat molt de la desinfecció de les rodes pel fet de la 
supervivència del virus en elles. Si és recomanable netejar les seues rodes i parts en contacte amb el sòl 
o els punys d'empenyiment si són utilitzats per diferents mans però en la compareixença telemàtica de 
Fernando Simón el 18 de Maig, va informar la ciutadania que, les cadires de rodes no eren considerades 
com a factor de risc a l'hora de transmetre el coronavirus. 

Podríem reflexionar sense parar sobre tots els fronts que ha posat en evidència aquesta situació. La 
falta d'informació  en un format comprensible per a persones amb discapacitat intel·lectual o en llengua 
de signes o amb subtítols per a persones sordes, la falta d'informació accessible en general. Màscares amb 
una part transparent perquè les persones que utilitzen la lectura labial puguen continuar comunicant-se, 
bretxa digital i falta de recursos per a persones en situació de risc, la dificultat per a les persones cegues 
a l'hora d'anar a comprar o mantindre la distància de seguretat, la sensació de familiaritat de les persones 
amb discapacitat física amb el confinament i un trist i llarg etc. Tal vegada, d'això hàgem de traure 
una part positiva i pensar que ara que el problema és més visible i que han quedat sobre la taula certes 
manques, tots podem fer la nostra part per a millorar la situació.

Donaria per a parlar molt més el tema de la discapacitat en temps de COVID-19. Moltes coses negatives 
però també moltes positives com l'esforç de les famílies, dels treballadors del món de la discapacitat i dels 
molts projectes solidaris i iniciatives a les quals ha donat lloc. 

Cal pensar en la situació idíl·lica, en la qual, des del principi, haguera sigut contemplada la situació 
de les persones amb discapacitat i cal reflexionar sobre que encara existeix molt desconeixement sobre 
certes discapacitats, sobre que encara queden situacions en les quals hauríem de posar-nos en el lloc dels 
altres o almenys, no jutjar els seus passos i el seu camí.
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Quan parlem d'accessibilitat, hem de parlar del lliure dret a poder moure's, comunicar-se, entendre, 
transportar-se, usar i disfrutar de tot el que podem viure en el nostre dia a dia de forma segura, independent 
i autònoma, per a així veure reconeguts els nostres drets i no ser discriminat. Però ens falta un poc més 
que se'ns oblida i és la dignitat. Complir la llei d'accessibilitat NO és oferir espais reservats per a usuaris 
de cadira de rodes en primera fila. Això no és accessibilitat. Les persones usuàries de cadira de rodes i/o 
amb qualsevol discapacitat, tenim el mateix dret en igualtat de condicions i DIGNITAT de veure una 
pel·lícula el més còmodament possible. No hem de ser «menys molestos» ocupant el que ningú vol, la 
primera fila. Aniries al cine si només tingueres esta opció?

Què diu la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cine? 
En l'article 18 sobre la quota de pantalla en les sales de cine, parla que han de complir una quota de 

pantalla del menys un 25% amb diferents projeccions en què es troben les pel·lícules comunitàries que 
incorporen sistemes d'accessibilitat per a persones amb discapacitat física o sensorial, en especial el 
subtitulat i l'àudio descripció. 

Disposició addicional tercera. De l'accés al cine per a les persones amb discapacitat.
1. Les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seues competències respectives, 

promouran l'accessibilitat al cine de les persones amb discapacitat física o sensorial, vetllant per 
un ús regular, normalitzat i sense discriminacions dels mitjans audiovisuals."

2. Les empreses titulars de sales d'exhibició d'obres cinematogràfiques i audiovisuals 
que disposen de pàgina o lloc d'Internet informaran través d'eixe mitjà de les condicions 
d'accessibilitat tant de les sales com de les obres audiovisuals que exhibisquen, de manera 
que els potencials usuaris amb discapacitat puguen conéixer eixa informació amb l'antelació 
suficient. Així mateix, es promourà que les sales d'exhibició disposen d'espais reservats per a 
persones que utilitzen cadira de rodes o que tinguen algun tipus de discapacitat física que els 
impedisca acomodar-se en les butaques de les sales.

La pròpia Llei del Cine parla de que han d'existir espais reservats per a persones amb mobilitat reduï-
da i que a més tinguen una quota mínima de pel·lícules amb sistemes d'accessibilitat per a persones amb 
discapacitat física o sensorial, en espe-
cial el subtitulat i l'àudio descripció.

Ens dirigim ara al RDL 1/2013
Article 29. Condicions bàsiques 

d'accessibilitat i no discriminació per a 
l'accés i utilització dels béns i servicis 
a disposició del públic.

1. Totes les persones físiques o ju-
rídiques que, en el sector públic o en 
el privat, subministren béns o servicis 
disponibles per al públic, oferits fora 
de l'àmbit de la vida privada i familiar, 
estaran obligades, en les seues activi-
tats i en les transaccions consegüents, 

La llei d'accessibilitat 
en els cines
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al compliment del principi d'igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat, evitant discrimina-
cions, directes o indirectes, per motiu de o per raó de discapacitat.

En el cas del Decret 293 / 2009, de 7 de juliol d'Andalusia i, concretament en l'article 76, ens diu 
en el punt 1 i apartats de la A) a la D) , el següent:

En les sales, recintes i espais exteriors o interiors dels edificis, establiment i instal·lacions, d'utilització 
i concurrència pública destinats, amb caràcter permanent, temporal, efímer, ocasional o extraordinari a 
qualsevol dels usos o activitats relacionades en els articles 28.1 i 62, en els que es disposen butaques, cadires 
o seients, s'hauran de complir les condicions següents: Es reservarà un mínim de dos espais per a persones 
usuàries de cadira de rodes ubicats segons criteris de comoditat i seguretat junt amb els espais de circulació i 
vies d'evacuació accessibles. Sense perjuí del que establix l'Annex III, en funció de l'ús, aforament o capacitat.

La superfície reservada serà horitzontal i a nivell amb els accessos.
Els espais reservats hauran d'estar integrats dins de la disposició de la resta dels seients. En les sales 

de cines, els dits espais hauran de situar-se en el tram comprés entre les files de la zona central o superior 
de les sales.

Els espais reservats no podran ubicar-se en espais residuals i aïllats i que no s'hagueren concebut com 
a seient per a la seua utilització pel públic en general.

Així mateix es destinaran zones preferents per a persones amb dificultats visuals i auditives, ubicant-
se en punts on les dificultats mencionades es reduïsquen. En el cas que es preste el servei d'interpretació 
de llengua de signes, les persones sordes s'ubicaran en les primeres files.

En el punt C, indica que els espais reservats han d'estar en el tram comprés entre les files de la zona 
central o superior de les sales. Amb esta puntualització, veiem clarament que la majoria dels cines a 
Andalusia i Espanya, incomplixen la Llei d'Accessibilitat. Però la realitat és que només esta Comunitat 
Autònoma arreplega en les seues normatives la ubicació d'estes places, mentres l'estatal fa menció de 
la IGUALTAT d'OPORTUNITATS, podent servir per a fer complir la llei d'accessibilitat en condicions 
DIGNES.

Esta condició l'empara la normativa estatal, concretament amb els criteris del Reial Decret 173/2010, 
de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 
17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.
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Nace COCEMFE de Vinaròs, al igual que el de otras ciudades, con vocación inequívoca de luchar a 
favor de las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida, tanto en el plano físico como en 
el  psíquico y social.

Conscientes del gran papel que el deporte puede suponer para este gran colectivo, COCEMFE 
MAESTRAT, creó la sección deportiva  BAMESAD (Baix Maestrat Esport Adaptat). 

Son muchos los objetivos y las metas que desde la propia Sección Bamesad, dirigida por Esther 
Santos, se han marcado para llevar a cabo su gran labor social:

•	 Normalización de la vida de las personas discapacitadas. 
•	 Utilización adecuada del ocio y tiempo libre. 
•	 Promoción de hábitos de vida saludable. 
•	 Promoción del deporte como integración. 
•	 Fomentar la autonomía.
•	

El deporte es sin duda alguna, una de las actividades más nobles e  inteligentes que la persona con 
discapacidad puede utilizar  para ocupar su tiempo libre, pues es una fuente inagotable de valores: 
superación física, superación psíquica, superación social a través de su integración en la sociedad. 
Además está comprobado que favorece la convivencia y aumenta la autoestima de manera especial en 
este colectivo, al mismo tiempo que dichas prácticas deportivas rompen con la monotonía al  compartir 
experiencias con otras personas. 

La Sección de Deporte Adaptado BAMESAD, para lograr todos estos objetivos, cuenta con una serie 
de profesionales del deporte, así como de un voluntariado que dedica su tiempo libre atendiendo a estas 
personas. He de decir, que el voluntariado es muy importante ya que sin el mismo, sería imposible llevar 
a buen término las actividades programadas por BAMESAD. Por todo ello, quiero llamar la atención de 
aquellas personas que deseen colaborar, para que se animen y se apunten al voluntariado, os aseguro que 
jamás os vais a arrepentir, pues, recibiréis mucho más de lo que podáis dar.

Desde su nacimiento (2002) como Sección Deportiva, BAMESAD ha participado en todo tipo de 
eventos deportivos: Jornadas, torneos y competiciones de tipo local, de la comunidad y a nivel nacional. 

En la actualidad sus deportistas (más de sesenta), participan en Natación, Baloncesto en Silla, Tenis 
Mesa, Boccia, Ciclismo, obteniendo grandes éxitos, no solo a nivel local, también en el nacional como es 
el caso de la Boccia, Natación y Tenis mesa.

¿Te animas para ayudar a este gran grupo de deportistas? Te esperamos, ánimo.

COCEMFE VINARÒS Y SU 
SECCIÓN DE DEPORTE 

ADAPTADO
Rafael Mingo
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ESPORT

La temporada de bàsquet ha estat marcada per alguns aspectes que detallaré a continuació. Sóc en 
Sergi Farré i aquest ha estat el meu primer any com entrenador de bàsquet adaptat. Tot i portar 30 anys 
com a entrenador, adaptar-me a les característiques del joc en cadira ha estat una feina emocionant i 
divertida gràcies sobretot a l'ajuda que tots els jugadors m'han donat, així com la col·laboració i, perquè 
no dir-ho, la paciència de l'Esther Santos.

La composició de l'equip no ha variat gaire respecte a altres temporades, el gruix de l'equip estava 
format per jugadors que ja havien jugat junts: Ramon, Carlos, Jordi, Josep, Manolo, Manel, Ramonet i 
Ernesto. Hem tingut la sort de poder fitxar un nou jugador, en Nassim, que ens ha aportat molta vitalitat 
i alegria.

L'equip ha entrenat i ha competit molt bé, tots els jugadors han evolucionat força i els resultats han 
estat prou positius. I, el que és més important, ens ho hem passat molt bé i ens hem ajudat a créixer com 
a jugadors i com a persones. Tant és així que tots els jugadors han mostrat el seu desig de seguir jugant 
la propera temporada.

La pandèmia del COVID-19 ha marcat un final de temporada atípic, tot i que això també ens ha de 
servir per tornar amb més il·lusió encara un cop finalitzi l'estiu.

FINAL DE TEMPORADA DE 
BÀSQUET EN CADIRA DE RODES
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El confinamiento nos ha acercado a las personas de otro modo, el espacio virtual nos ha permitido 
estar con las personas al otro lado de las pantallas y nosotros hemos aprovechado para conocer 
un poco más a Nassim El Habba, deportista en COCEMFE Maestrat, bailarín en silla de ruedas y 
muchas cosas más. 
Ahora queremos que vosotros conozcáis un poco más a Nassim. Nosotros lo conocemos como jugador de 
Baloncesto en silla de ruedas y de verlo en la tele, es posible que muchos de vosotros también lo hayáis 
visto en Got talent. 

Hola Nassim. ¿Qué tal? Nos alegramos de poder estar haciendo esta 
pequeña entrevista contigo. Te he visto en televisión y  se que ahora 
juegas en Bamesad pero no se mucha cosa más de ti así que voy a 
preguntarte un poco de todo si no te importa. 
¿Qué te parece si nos cuentas cuántos años tienes, dónde vives y lo 
que nos quieras contar de ti, si siempre has vivido en el mismo sitio, 
si tienes hermanos…?
Tengo 19 años y vivo en Benicarló. Tengo una hermana que se llama 
Nayara que además es mi pareja de baile. Viví una pequeña temporada en 
Reus pero era muy pequeño.
Como he dicho, se que juegas al Baloncesto con nosotros en 

BAMESAD, ¿desde cuándo juegas? ¿Practicas algún deporte más?
Llevo unos 4 o 5 meses jugando al baloncesto más o menos. Y además práctico baile deportivo en silla de 
ruedas con mi hermana desde hace unos 9 años.
¿Habías jugado ya antes con nosotros, verdad? ¿Cómo conociste 
COCEMFE? 
Con 3 o 4 años ya empecé a jugar en Bamesad pero lo dejé por que los 
golpes no eran buenos para mí a esa edad. Lo conocieron mis padres 
Bamesad y Cocemfe y ellos sabían que hacían deporte y a mí siempre me 
ha gustado el deporte y me apuntaron para probar
Sé que bailas, como te he dicho, te vi en televisión. ¿Desde cuándo 
bailas? ¿Cuándo empezaste a dedicarte de forma profesional? 
¿Cuándo competiste por primera vez?¿qué es lo que más te gusta de 
bailar? ¿Sigues bailando? ¿Qué tal fue la experiencia televisiva? 
Llevo 9 años bailando. Empecé a dedicarme profesionalmente a medida de 
los resultados y sobre todo porque desde el principio que lo probé me gustó 
quise empezar a competir. Lo que me gusta de bailar es aparte de la diversión las diferentes expresiones 
que haces en cada baile porque cada baile expresas diferentes cosas no solo es aprenderse unos pasos es 
más que eso. Por supuesto que sigo bailando y nunca lo dejaría. Nosotros fuimos a darnos a conocer y 
que la gente supiera más sobre el baile y sobre todo en silla de ruedas no fuimos con la mentalidad de 
ganar un concurso fuimos para que la gente nos viera y fue una experiencia inolvidable para nosotros dos 
y para mis padres.
¿Qué es lo más difícil de bailar sobre silla de ruedas?
Al principio de cuándo empecé a bailar era muy patoso y un poco soso porque no transmitía nada solo 
era un niño en silla de ruedas que intentaba hacer unos pasos de baile. La dificultad cuando empecé fue 
siempre la vergüenza el poco interés que le tenía, hasta que le puse empeño y dedicación a medida que 
iba creciendo y que me iba gustando y di el paso de querer tomármelo en serio.
¿Recuerdas con especial cariño alguna actuación?
Recuerdo obviamente la de la televisión, sin duda que por el simple hecho de que estas delante de 

ENTREVISTA A NASSIM
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mucha gente, delante del jurado y ser consciente de que además 
también te van a ver en la tele desde casa millones de personas. Y 
recuerdo especialmente el día que fui a Holanda a la copa del mundo 
y la pudimos ganar. Mi hermana y yo pusimos  mucha dedicación y 
entrenamos mucho para poder ganar. Pensamos, “ya que nos hacemos 
muchos kilómetros que menos que traerla a casa después de entrenar 
tanto y esforzarnos tanto”. Tanto nosotros como mis padres, siempre 
han hecho lo posible para poder cumplir este tipo de objetivos y mucho 
más.
¿Cuál es el estilo de baile que más te gusta?
De estilo de baile hacemos siempre el mismo pero tenemos un show de 
baile contemporáneo que nos gusta especialmente y es bonito de ver. 
Además es con el que fuimos por primera vez a la televisión.

¿Tienes alguna anécdota qué compartir con nosotros?
Anécdota no lo llamaría pero sí que me acuerdo de una competición en 
la que ya habíamos acabado de bailar y yo me fui hacia el vestuario de 
ese pabellón y me puse delante del espejo llorando y todo de la rabia 
que tenía al sentir que no me salió del todo bien. Mi madre diciéndome 
que ella lo había visto bien y que si yo no me notado bien que a la 
próxima sí lo haría., Cuando llegó el momento de los trofeos al final 
ganamos y yo en mi cabeza diciéndome qué cómo podía ser si no me 
había gustado lo que había hecho… a veces, aunque ya se que no existe 
la perfección, quiero algo parecido y no me gustan regaladas las cosas, 
en este caso una competición, por culpa de no darlo todo.
¿Qué les dirías a las personas que creen que hay cosas como el baile 
o el deporte que no se pueden hacer por ir en silla de ruedas?
Les diría que no se pongan límites que porque vayan en silla de ruedas no pueden hacer nada y no es así 
hay cosas que está claro que no van a poder hacer como una persona que camina pero aún así pueden 
hacer muchas cosas en el deporte y en la vida en si
Donde vives, ¿qué crees que le hace falta como pueblo para ser más accesible? ¿qué cosas crees que 
es más urgente cambiar?
Por mi parte no mucho pero por que aún soy joven pero si hay gente que no pueda acceder a sitios como 
discotecas, restaurantes etc... Que empiecen a hacer esas labores. No creo que haya algo urgente pero sí 
que hay que pensar en ese tipo de detalles que no hay que olvidarse de la gente vaya en silla o no.
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En l’anterior número de la revista vàrem dedicar aquesta secció al floor hockey, un dels esports que 
formen part dels Special Olympics. En aquesta ocasió es descriurà el PROGRAMA D’ENTRENAMENT 
D’ACTIVITATS MOTRIUS del moviment esportiu Special Olympics.

A quins atletes està dirigit aquest programa?
El Programa d'Entrenament d'Activitats Motores (MATP) 

està dissenyat per a atletes amb discapacitat intel·lectual se-
vera o profunda que no poden participar en competicions es-
portives oficials de Special Olympics per les seves destreses 
i/o habilitats funcionals.

MATP està dissenyat per preparar els atletes amb disca-
pacitat intel·lectual severa o profunda, incloent atletes amb 
discapacitats físiques significatives, per a activitats d'esport específic apropiades per les seves habi-
litats. Els atletes amb discapacitats significatives són aquells que, pels seus problemes físics, men-
tals o emocionals, necessiten programes d'entrenament altament especialitzats. Com un programa 
únic basat en l'esport, MATP no exclou a cap atleta. Està dissenyat per proporcionar programes 
individualitzats d'entrenament a tots els atletes amb discapacitats significatives. Quan un esportista 
més s'acosta a realitzar les activitats proposades, més a prop està d'adquirir les destreses considera-
des essencials i que condueixen a la participació en competicions oficials d'Olimpíades Especials.

Propòsit de el Programa d'Entrenament d'Activitats Motores
El propòsit de MATP és proporcionar entrenament per a atletes en destreses que poden conduir a 

la participació en un esdeveniment tradicional dels Special Olympics. Totes les persones amb disca-
pacitat intel·lectual severa o profunda poden, amb activitats dissenyades d'acord a les seves habili-
tats individuals, participar en MATP. A tots els atletes de MATP se'ls brinden oportunitats d'entrenar 
per i realitzar el seu millor esforç en esdeveniments finals de desenvolupament motor, sense com-
parar-los amb altres. El procés de qualificació de l'atleta de MATP és usat per assegurar que a cada 
atleta que arriba als Special Olympics se li proporciona l'experiència més desafiant i recompensant 
apropiada per a ell / a. Tots els entrenadors de MATP han de completar amb èxit la capacitació de 
certificació d'entrenadors de el Programa d'Entrenament d'Activitats Motores per garantir progra-
mes d'entrenament individual segurs i efectius per al desenvolupament motor dels atletes.

Beneficis per als Atletes
Existeixen gran quantitat de beneficis per als atletes que 

participen en el Programa d'Entrenament d'Activitats Motores. 
Aquests inclouen: 

1. Augment d'activitat física que condueix a millorar les destreses 
motores, la condició física i l'habilitat de funcionament.

2. Més oportunitats de realitzar activitats esportives.
3. Desenvolupament d'una imatge pròpia més positiva per mitjà de 

l'adquisició de destreses.
4. Major interacció familiar a través de l’involucrament en esports.
5. Més oportunitats per desenvolupar amistats amb altres atletes, les seves famílies i la comunitat en 

general.
Els atletes de MATP transfereixen aquests beneficis a les seves activitats diàries a casa i a la 

comunitat. A més, els llaços de família s'enforteixen conforme els membres de família desenvolupen 
estima per l'habilitat del seu/seva atleta per participar en una activitat esportiva.

Podeu trobar informació visual dels Special Olympics al canal youtube de Special Olympics 
Espanya

https://www.youtube.com/user/canalspecial/feed

Coneguem un esport: ACTIVITATS MOTRIUS
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La pandèmia provocada pel Covid-19 ha 
sacsat tots els racons de la nostra societat i en 
l'àmbit de l'esport paralímpic ha provocat una 
circumstància mai abans donada en la història: 
els Jocs Paralímpics s'ajornen un any i Tòquio 
2020 se celebrarà del 24 d'agost al 5 de setembre 
de 2021. Davant d'este panorama, no queda una 
altra opció que reinventar-se, i els esportistes 
paralímpics són especialistes en això. En el mes 
de març, en els primers dies de la crisi i en els 

que encara no s'havia decidit l'ajornament dels Jocs, es va decretar el confinament de la població i els 
esportistes no podien deixar d'entrenar, però havien de fer-ho en les seues cases. El Comité Paralímpic 
Espanyol (CPE) es va plantejar respondre amb rapidesa i va establir un pla de contingència que permetés 
als esportistes inclosos en el Pla ADOP continuar amb els seus entrenaments
Així, i gràcies a la col·laboració d'empreses com Go-Fit o Matrix, i a un important esforç logístic per part 
de l'equip de gestió del CPE, es van entregar en els domicilis d'un centenar d'esportistes pesos, màquines 
de rem, ergòmetres, bicicletes, cintes de córrer, material de força, etcètera. Amb això, es va aconseguir 
donar resposta a la pràctica totalitat de les sol·licituds rebudes. Quan va arribar l'anunci oficial de què 
els Jocs Paralímpics s'ajornaven un any, el CPE va garantir el manteniment del pagament de les beques 
actuals a tots els esportistes, esportistes de suport, entrenadors i seleccionadors del Pla ADOP. 
Els Paralímpics entrenen a casa
El següent pas d'este pla “Paralímpics entrenen a casa” va ser el reforç dels servicis del Pla ADOP 
per mitjà del desenrotllament d'una plataforma online i telefònica que permet que metges, psicòlegs, 
nutricionistes, fisioterapeutes, fisiòlegs i tècnics responsables continuen assessorant i fent el seguiment 
dels esportistes des d'una perspectiva multidisciplinària. El desenrotllament i implementació d'esta 
plataforma es va aconseguir gràcies a l'aportació de l'empresa tecnològica Netboss Comunicacions.
Quan va arribar el moment de començar a entrenar fora dels seus domicilis, les ajudes als esportistes es 
van complementar amb el repartiment d'un kit de material de seguretat i control format per cinc màscares 
FFP2 (reutilitzables), 100 guants de nitril, un gel hidroalcohòlic de 500 ml., un pulsioxímetre (mesura la 
saturació d'oxigen, que és un indicador avançat de possible contagi per Covid- 19) i un termòmetre per 
a controlar la temperatura corporal.. Este material es va entregar a domicili als 150 esportistes inclosos 
en el Pla ADOP.
A més, el Servici Mèdic del CPE va establir un sistema per a millorar el seguiment sobre els esportistes en 
tot allò que s'ha relacionat amb el Covid-19, amb controls diaris per mitjà d'un qüestionari online, i se'ls 
va fer arribar un protocol d'actuació per a la volta als entrenaments en condicions de seguretat.
Amb la reobertura dels Centres d'Alt Rendiment i la volta a poc a poc als entrenaments normalitzats en 
els clubs i llocs habituals de preparació de cadascú, queda per davant un any llarg per a afrontar un nou 
repte: Tòquio 2020, però en 2021.

Els paralímpics espanyols es reinventen 
per als nous jocs de Tòquio en 2021. 

Els Jocs Paralímpics s’ajornen un any. Tòquio 2020 es celebrarà 
del 24 d’agost al 5 de setembre de 2021

ESPORT
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Les activitats van començar amb normalitat després de les vacances 
de Nadal amb els entrenaments de Tennis Taula al col·legi Sant Sebastià 
i a l’espera de començar la segona lliga autonòmica 2020 de FEDI CV. 
També s’estava disputant la lliga comarcal de Terres de l’Ebre, que va 
donar inici al mes d’octubre passat.

El primer esdeveniment a destacar és el lliurament de trofeus de la 
passada lliga 2019 on vam ser convocats a les instal·lacions d’Adaponda 
per la Federació de Tennis Taula, el dia 16 de febrer. Els esportistes que 
ens van acompanyar en representació de BAMESAD van ser: Álvaro 
Urgellés (2n classificat Down Competició), Eric Llatser (3r classificat 
Down Competició), Jonatan Guardino (1r classificat Down Adaptada), 
Christian Santiago (3r classificat Habilitats) i Miguel Arango (2n 
classificat Competició)

Després d’enllestir el funcionament de la 2 lliga autonòmica, vam 
donar inici a la primera jornada en Onda el dia 8 de març. Ens vam 
desplaçar un total de 12 esportistes que en les diferents categories 
van competir en aquest inici de lliga autonòmica. Com sempre van 
disputar les partides amb molt bona harmonia i companyerisme com 
habitualment venim acostumant.

En la categoria de Down Competició vam tindre la primera sorpresa de l’any al proclamar-se campió 
de la jornada Eric Llatser, guanyant a rivals molt forts com el company i actual campió d’Espanya 2019, 
Alvaro Urgellés (3a posició) i l’actual campió autonòmic 2019 Enrique Gandia. Jonatan Guardino que 
pujava de categoria, va jugar a un nivell molt alt, quedant en quarta posició. Enhorabona a tots esportistes 
i en especial a Eric pel seu primer títol esportiu de tennis taula.

En la categoria Adaptada ens van acompanyar Kevin Alfara, Cristian Beltran, Guillermo Matamoros, 
Omar Sánchez, David Ruiz i Adrián Vicente. Es va classificar a quarts de final Cristian Beltran al donar la 
sorpresa també aconseguint una 3a posició.

En la categoria Habilitats, Christian Santiago i Sergi Ayza disputaren la fase de grups i competirem molt bé.
En la categoria competició Femenina ens va representar Anna Garcia, que per primer cop competia a 

nivell de campionat. Enhorabona a tots i totes les participants pel seu bon comportament i companyerisme 
que van demostrar al llarg de tota la jornada.

La segona jornada i tot el campionat, va quedar suspès per l’inesperada pandèmia del Covid-19. 
Esperem a setembre remprendre la competició.

L’altra competició en què Cocemfe està participant amb un equip de 5 jugadors és a les Terres de 
l’Ebre, aquest any format per Álvaro Urgellés, Miguel Arango, Cristian Beltran, Eric Llatser i Ernesto 
Carbonell.

Una lliga de lleure composada per 12 equips, amb un nivell molt competitiu, en la què participen 
poblacions com Benicarló, Vinaròs, Ulldecona, Amposta, Sta. Bàrbara i Tortosa. Portàvem disputades 

11 jornades amb un balanç de 4 victòries i 7 derrotes, quan 
malauradament hem tingut que suspendre, ajornar, els compromisos 
dins d’aquesta competició per motius del covid-19.

És un sistema de joc on cada equip pot presentar 2 jugadors 
per individuals i 2 jugadors per al partit de dobles. El nostre equip 
va fent rotacions i així repartim els partits entre els companys. 
Participar en aquesta lliga ens aporta molta relació amb altres 
entitats i clubs esportius de tennis taula de la nostra comarca i 
província. A més, en participar en una lliga normalitzada es treballa 
la inclusió, un dels objectius prioritaris de l’Associació.

LLIGUES AUTONOMIQUES I COMARCALS 
DE TENNIS TAULA 2020
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La convenció de la ONU envers els drets de les Persones 
amb Discapacitat de 2006 https://www.boe.es/boe_catalan/
dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241-C.pdf  reconeix el dret 
de les mateixes a «viure de forma independent i ser incloses en la 
comunitat».

Es passa així a considerar les persones amb discapacitat 
plenament com a subjectes titulars de drets i no com a mers objectes 
de tractament i protecció social. En aquest sentit, la Convenció, 
situant de manera integral les persones amb discapacitat com a 
subjectes de dret, estableix que les seves demandes i necessitats 
han de ser cobertes de forma que puguin assolir la igualtat 
d’oportunitats respecte al conjunt dels ciutadans. 

Qualsevol persona, de qualsevol edat o condició, pot patir una 
discapacitat (una afecció que afecte al desenvolupament de la seva 
vida, dins dels paràmetres estàndard del comú de la població*) en 
qualsevol moment de la seva vida.

I tan s’hi val que sigui permanent o temporal, afecta no sols 
a qui ho pateix, si no a tot el seu entorn. I en una societat tant 
constreta per obligacions i que ens ha forçat a canviar el paradigma 
en la nostra dedicació al pròxim con es la d’avui en dia. I en la que 
els pocs moments de lleure que se poden tindre son tant valuosos, 
ens n’adonarem que qualsevol variació en la rutina que tant ens 
costa mantindre a la gent que vivim el mon de la discapacitat pot 
se una veritable desgràcia.

I aquestes desgracies poden anar des de tindre dificultats per anar a la perruqueria o a comprar a haver 
de renunciar a atenció sanitària per la impossibilitat d’acudir-hi; o en aquest darrer cas, tindre que fer 
sacrificis fora de mesura. I tot això sense entrar en el cas de la simple i pura impossibilitat física de fer-ho.

Per això, quant es viuen aquestes situacions de primera ma com ens ha passat a nosaltres més d’una 
vegada, es veu la carència absoluta d’un servei reglat d’assistència. I fou això el que en s decidí a fer-
ho nosaltres i a oferir aquest servei de manera reglada i legal. I per això crearen la nostra empresa 
DESAFIANT SL.

DESAFIANT SL us ofereix:
•	 Acompanyament i suport en gestions fora de la llar. Incloent-hi transport amb vehicle adaptat i/o 

utilització de material ortoprotètic propi.
•	 Atenció i ajuda en la planificació i execució del dia a dia, tant personal com a la llar de qualsevol 

persona
•	 Atenció i monitorització de la llar. I tot això, protegit per la llei de protecció de dades i la confidencialitat 

pròpia d’una relació contractual amparada pel reglament europeu del secret professional.
Però es clar, qualsevol de nosaltres que vivim el mon de la discapacitat tots els moments de la nostra 

vida sabem que d’una manera o una altra aquest tipus de servei es cobreix, encara que sigui de manera, 
diguem-ne, alegal. Però això deixa als nostres essers estimats en una situació fins i tot d’indefensió al no 
existir un suport legal; sent aquesta mancança la que a la llarga pot arribar a ser contraproduent quant 
no es compleixin uns mínims i obligatoris paràmetres de seguretat obligatoris i amb la cobertura legal 
que hi pertoca. Per això, decidiren emprendre el farragós camí de la creació d’una empresa, registrada al 
Registre Mercantil, amb un Número d’Identificació Fiscal (NIF), amb uns estatuts i amb direcció física. 
Tot per a que els usuaris objecte dels nostres serveis, con aquelles persones que ens lloguen per a donar 
els serveis a tercers tinguin totes les seguretats necessàries per la seva tranquil·litat.

CREACIÓ DE L’EMPRESA DESAFIANT
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Què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible?
És una agenda amb 17 objectius d'aplicació global que marquen el camí 
a seguir per a aconseguir un món més sostenible en 2030. Cada objectiu 
té metes específiques, algunes de les quals estan directament relacionades 
amb la discapacitat i accessibilitat i encaixen a la perfecció amb la filosofia 
de *AIS (Sistema Indicador d'Accessibilitat). Són:
Objectiu 4: Educació de qualitat.
4.5. Eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igua-
litari a tots els nivells de l'ensenyament i la formació professional per a 
les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles 

indígenes i els xiquets en situacions de vulnerabilitat.
4.7.a. Construir i adequar instal·lacions educatives que tinguen en compte les necessitats dels xiquets i les 
persones amb discapacitat i les diferències de gènere, i que oferisquen entorns d'aprenentatge segurs, no 
violents, inclusius i eficaços per a tots.
Objectiu 8: Treball decent i creixement econòmic.
8.5. D'ací a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els 
homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 
d'igual valor.
8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els treballadors, 
inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.
8.9. D'ací a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que 
cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals.
Objectiu 10: Reducció de les Desigualtats.
10.2. Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment 
de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.
10.3. Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques 
i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aqueix respecte.
Objectiu 11: Ciutats sostenibles.
11.1. Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, assegurances i assequi-
bles i millorar els barris marginals.
11.2. Proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tots i 
millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, prestant especial aten-
ció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els xiquets, les persones amb 
discapacitat i les persones d'edat.
11.4. Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.
11.7. Proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en parti-
cular per a les dones i els xiquets, les persones d'edat i les persones amb discapacitat.
Objectiu 16: Societats justes, pacífiques i inclusives.
16.3. Promoure l'estat de dret en els plans nacional i internacional i garantir la igualtat d'accés a la justícia 
per a tots.
16.7. Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que res-
ponguen a les necessitats
16.10. Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les 
lleis nacionals i els acords internacionals.
Objectiu 17: Aliances per a aconseguir els objectius.
17.18. Augment de dades oportunes, fiables i de gran qualitat desglossats per discapacitat.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
2030 i l'Accessibilitat en la Discapacitat
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T'expliquem tots els avantatges que poden adquirir-se aquest 2020
Les persones amb discapacitat compten amb una sèrie de despeses extres a causa de les diferents limitacions a 
les que poden veure's afectat depenent de la mena de discapacitat. Per això, i per a equiparar els seus drets amb 
els altres, existeixen una sèrie d'ajudes econòmiques, socials i laborals a les quals poden optar si disposen del 
Certificat de Discapacitat.
Avantatges de la discapacitat del 45%
Si el grau de discapacitat és del 45% o més, es pot optar a la jubilació anticipada als 56 anys d’edat sense 
que es veja afectada la seua quantia de pensió. Per a això, ha d’haver-hi evidències d’una reducció en 
l’esperança de vida de l’afectat. Si vols més informació sobre la jubilació anticipada en persones amb 
discapacitat, es pot preguntar en la Seguretat Social. Si el grau de discapacitat és superior al 75%, la seua 
pensió augmenta un 50%.
La discapacitat es valorar en funció de diferents graus depenent del nivell d'autonomia de la persona i com 
afecta aquesta minusvalidesa en les seues activitats diàries.
A partir d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%, pots obtindre diferents beneficis fiscals, laborals i socials. 
Per consegüent, si la persona té un grau de discapacitat del 45% o superior, també pot optar a aquestes bonificacions.
Et citem algunes de les ajudes en aquesta llista:

• Es pot aplicar deduccions sobre la quota autonòmica en el seu IRPF, sempre tenint en compte la 
normativa estipulada en la Comunitat Autònoma pertanyent.

• També hi ha ajudes relacionades amb l'educació. Així doncs, poden optar a diferents ajudes com el 
transport, llibres gratuïts, ajudes per al menjador, etc. A més, existeixen diverses beques per a una educació 
especial i diferents places per a l'accés a la universitat.

• Així mateix, hi ha un nombre de places reservades d'ocupació per a les persones una discapacitat 
reconeguda igual o major al 33%. Per això, en empresa amb més de 50 treballadors, ha de tindre un 2% 
mínim de la plantilla amb alguna persona amb una minusvalidesa reconeguda.

• Prestacions per a la compra d'habitatges protegits. En aquest sentit, poden aconseguir-se subvencions 
en els interessos del préstec sol·licitat o també ajudes per a l'entrada de l'habitatge (dependrà del pla 
d'habitatge al qual s'atinga el beneficiari). 

• També hi ha reduccions i/o exempcions de l'impost de matriculació i l'exempció de pagament de 
l'import municipal de circulació. Així mateix, disposen d'una deducció de l'IVA per a la seua compra i 
també per a la seua reparació.

• Hi ha diferents abonaments per al desplaçament en transport públic, encara que la seua quantia 
variarà en funció del grau de discapacitat i també de la normativa estipulada en cada comunitat autònoma.

• En el cas de tindre reconegut un barem de mobilitat reduïda positiu, es pot optar a les diferents places 
d'aparcament reservades. Aquests factors han de ser avaluats per un centre de valoració.

• Existeixen diferents abonaments en oci i cultura i fins i tot entrades gratuïtes tant per a l'accés en 
institucions públiques com en privades.

• També poden demanar el cost parcial o total de l'equip sanitari 
que necessiten, com a pròtesi o cadires de rodes. Aquesta 
ajuda es definirà tenint en compte el grau de discapacitat, la 
seua renda i l'estat de la seua unitat familiar. 

• A més, hi ha diferents prestacions econòmiques destinades a 
millorar el desenvolupament personal per a aqueixes persones 
que tenen mobilitat reduïda. Per això, existeixen subvencions 
i deduccions destinades a la supressió de les barreres 
arquitectòniques dels habitatges i l'adaptació dels vehicles. En aquest punt, s'engloben les diferents 
ajudes tècniques com: cadires salvaescales, plataformes puja escales, elevadors verticals o altres 
solucions destinades a millorar l'accessibilitat de l'entorn.

Quins beneficis tenen les persones 
amb un 45% de discapacitat? 
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I conten els que conten contes... que un dia allà pel més de març de l’any 
2020, un malvat virus va fer tancar les escoles de Vinaròs, de la província 
de Castelló, de la Comunitat Valenciana, d’Espanya, d’Europa, i fins i tot, 
d’arreu del món.
Podria ser l’inici d’un conte, d’una llegenda, d’una increïble història, però no, 
en aquesta ocasió la fantasia i la imaginació han agafat forma i s’han convertit 
en realitat.
També podria ser aquest escrit un càntic a les lamentacions, a la tristor, a les 
queixes... però no serà així. No serà així perquè el que escriu, té l’oportunitat 
des de fa ja quasi set cursos de compartir el seu dia a dia en personetes que 
li han ensenyat al llarg d’aquest temps com s’ha de posar bona cara al mal 
temps, com s’ha de creure en que allò impossible només és allò que no 
s’intenta... en definitiva, li han fet creure en la cara bona de la vida.

Parafrasejant a Pau Donés: «Pot ser que hages nascut a la cara bona del món, jo vaig néixer a la cara 
dolenta». Qui escriu va néixer a la cara bona, malgrat això, es sent molt orgullós de portar la marca del 
costat fosc, marca inesborrable i segell d’identitat únic d’aquells que al CEE Baix Maestrat de Vinaròs 
fem del dia a dia junt a aquests superherois i superheroïnes un propòsit de vida.
Han estat unes setmanes i uns mesos atípics i també complicats, clar que sí, com no? En qualsevol cas també 
han estat uns dies plens d’aprenentatges que de ben segur quedaran per sempre en tots i totes nosaltres.
El divendres 13 de març seguia des del menjador del cole la compareixença del President del Govern en 
la que anunciava l’estat d’alarma. He de reconèixer que en un primer instant ho vaig fer amb incredulitat 
i fent-me moltíssimes preguntes, entenc que com gran part de la població. A partir d’aquest moment, no 
quedava altra, ens hem de posar i siga com siga, treure açò endavant de la millor manera, això és el que 
ells i elles ens ensenyen a diari. I així ho vam fer, en temps rècord, i com tots els centres educatius, vam 
posar en marxa tots els mecanismes per a poder fer front al que venia. El més complicat d’abordar en 
aquest cas era la incertesa, sincerament ho continua sent a dia d’avui.
Aprofite l’oportunitat que se’m dóna des de COCEMFE Maestrat per fer una menció molt especial a tres 
col·lectius molt específics de la nostra Comunitat Educativa, els tres ho mereixen de la mateixa manera 
però també de manera diferenciada cadascú d’ells:
- En primer lloc, ells i elles, mereixen ser els primers altra vegada, el nostre alumnat. Han demostrat de nou 
ser uns éssers especials i amb una capacitat d’adaptació a les dificultats que ja voldríem altres. Per a molts 
d’ells i elles, l’escola s’ha convertit en un recurs no només d’aprenentatge, sinó també terapèutic, en el que 
desenvolupen programes específics que afavoreixen la seva adaptació social, sensorial, comunicativa... per 
a molts i moltes ha significat un temps en el que han hagut de romandre a casa seva però sense les garanties 
que els proporciona l’assistència diària a l’espai que senten com la seva segona llar.
Queden encara uns mesos per davant, que sumaran al temps que ja portem sense assistència a l’escola, 
però de ben segur també els passaran tirant de la seva essència, és a dir, d’aquells súper poders que els 
caracteritzen: fortalesa, il·lusió, alegria i ganes infinites de viure la vida vinga com vinga.
- Altre col·lectiu que mereix un reconeixement i una menció especial, són les famílies. Aprofitaré aquest 
escrit per donar-los les gràcies en nom de tot el claustre del Baix Maestrat. En caràcter general ens 
han ajudat moltíssim en aquest repte sobrevingut. La coordinació en la majoria dels casos amb l’equip 

PERTÀNYER ÉS L’ESSÈNCIA
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REPORTATGE
de professionals s’ha traduït en un treball conjunt sempre 
necessari, però més si cap en aquests temps que estem vivint. 
No seré hipòcrita, i reconeixeré també que no tots els casos 
han sigut així ja que les circumstàncies i la precipitació dels 
esdeveniments ens han dificultat molt a tothom la tasca com a 
pares i mares, al temps que féiem de mestres, fisioterapeutes, 
infermers i infermeres... en aquests casos, gràcies també pel 
vostre recolzament, paciència, comprensió i sobretot respecte. 
Des del centre cada dia vos trobem més prop i ens encanta. 
Ballem el mateix ball i com ve demostrant-se els últims cursos, 
quant més junts millor.
- No sé si és del tot correcte reflectir aquí la tasca docent i la 
professionalitat dels meus companys i companyes perquè clar, 
jo sóc part. En qualsevol cas, em permetre la llicència perquè 
considere absolutament necessari posar en valor aquest treball. 
El bon ambient, el treball en equip, l’esforç, l’esperit de 
superació, les ganes de millorar i el, ja famós per a nosaltres, 
sentiment de pertànyer, formen part del que és aquest col·legi.  
En aquest moment el que m’agradaria destacar per damunt de 
qualsevol altra cosa, és el compromís i implicació davant la 
situació de crisi sanitària que ens envolta. Un equip i un grup 
humà que demostra dia darrere dia, creure en una escola on tots 
i totes tinguen el seu lloc, una escola participativa on aprendre, 
és a dir, una escola com altra, sense cognoms, una ESCOLA.
Evidentment, malgrat que la màgia dels nostres especials s’ha 
tornat a fer present com tantes altres vegades, no podem obviar 

que està sent una temporada complicada. El pas dels dies sense poder vindre a l’escola estan passant ja 
factura a molts de nosaltres. A més a més, ens trobem en un moment de moltes ombres de cara al curs 
vinent que a tots ens produeixen un gran neguit. Aquest neguit produït per aquest temps i per totes les 
incerteses del moment ens fan a tots viure l’actualitat en preocupació. Igualment, com deia al principi 
d’aquest escrit, no és temps de lamentar-se, més bé d’arromangar-se, així ho fem i farem des del CEE 
Baix Maestrat. Treballarem dur perquè aquesta nova normalitat de la que tant es parla, «succedani» de 
normalitat és com o veiem altres, siga una realitat el més aviat possible. Necessitem tornar i tornarem, 
trobarem les fórmules per tal de garantir   la seguretat de tots i totes al nostre benvolgut cole. Faig aquí 
una xicoteta reflexió que fa pocs dies vaig fer al Fòrum Educatiu Valencià: per a totes les modalitats 
educatives és necessària la part emocional i afectiva que en moltes ocasions es manifesta a través del 
contacte físic, en el cas de l’Educació Especial, és una eina imprescindible.
Com si d’un conte de fades, donyets, prínceps i princeses, i algun que altre geni es tractara... finalitzaré 
aquest escrit amb un desig: desitge en totes les meves forces que qualsevol persona que llegint açò es 
puga sentir identificada, compartisca alguna cosa, o simplement que des de qualsevol que siga la seva 
posició li done a l’educació la rellevància que té, puga llegir aquest text i posicionar-se en la banda de 
l’optimisme. Que aquest temps de pandèmia puga servir per a deixar  de banda coses alienes a l’essència 
de l’ensenyament, deixem fora els egos personals que tots i totes tenim, arrimem el muscle, lluitem tots 
plegats per la nostra vocació i professió, deixem de banda idearis individuals de qualsevol tipus que ens 
allunyen i compartim la idea comú de que com deia Nelson Mandela: L’educació és l’arma més poderosa 
per canviar el món.
Xiquets i xiquetes del Baix, vos estem esperant des de fa més de tres mesos ja. Fent referència de nou a 
Pau Donés i aprofitant-me d’un dels seus últims regals vos vull dir: «Por todo lo que recibí, estar aquí vale 
la pena, gracias a ti seguí remando contra la marea».
“Aquells que estan suficientment bojos per creure que poden canviar el món son els que el canvien” (Steve Jobs)

Richard. Simplement...
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L'Ortopèdia es un Servici Essenci-
al. En estos difícils moments que 
hem afrontat junts, ens hem adonat 
del valor que té per a les persones 
amb mobilitat reduïda comptar amb 
un servici especialitzat d'atenció 
personalitzada.

Les persones, conforme ens fem 
majors, creiem que tot és més di-
fícil, però, al compartir estos mo-
ments d'estrés vital important, ens 
adonem de quin és el nostre límit i 
quant podem fer per la nostra Co-
munitat.

Com a Sanitaris en primera línia d'Atenció als nostres pacients y/o usuaris, hem comprés l'important que és, 
no sols proveir de Servicis i productes als nostres usuaris, sinó també poder donar eixe consell de correcte 
ús per a previndre el COVID-19. El fet d'estar treballant amb persones vulnerables: ancians, persones 
majors, persones en residències, persones amb mobilitat reduïda, persones amb grans dependències, 
persones amb COVID-19, etc., ens fan sentir més orgullosos si és possible del nostre treball. És un honor 
poder coordinar un equip humà compromès amb l'atenció a la nostra comunitat i al mateix temps poder 
estar en contacte amb els nostres usuaris de manera que la nostra atenció s'ha fet més necessària encara. 
Encara que queda molt treball per fer; el futur està en les nostres mans.

En temps difícils ens adonem de l'important que és tindre una Ortopèdia al màxim nivell i amb un treball 
independent per a poder atendre pacients greus. També a pacients crònics que tenen necessitats sense 
cobrir. Durant estes últimes setmanes, quan tot pareixia estar parat, també ens hem trobat amb pacients 
i usuaris dependents, protetitzats, que havien de tindre a punt, i en condicions òptimes d'ús, els seus 
productes ortoprotètics. Doncs bé, l'Ortopèdia ha pogut complir les expectatives de totes estes persones 
gràcies al suport de tots els nostres usuaris i al compromís màxim del nostre equip humà.

En este món en què pareix que tot haja de fer-se via internet, ens trobem amb servicis com l'Ortopèdia 
que no pot tancar i atén a la proximitat. Cosa que fem amb orgull i compromís. Crec que hem aprés una 
lliçó clau i és l'atenció especialitzada de proximitat. Continuem lluitant junts per a millorar la salut dels 
nostres usuaris. 

     DAVID ROCA BIOSCA 
    Director Tècnic Ortopedia ORTO ROCA.

ORTOPEDIA TÉCNICA ROCA

ORTOPÈDIA EN ELS TEMPS DE 
COVID-19
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Vivim una època convulsa, estranya, de mesures dràstiques, de distància social, de confinament, 
i per tant, de viure entre quatre parets i on les possibilitats de mantindres u mateix actiu, de fer exercici 
físic, s´han vist molt reduïdes. 

Per tant, no es anòmal que quan ens donen la petita possibilitat de prendre l´aire, de córrer, de 
practicar ciclisme, patinar, caminar, ens tornem un poc bojos i fem esport en excés, i més, tenint en conter 
d´on venim, de dos mesos de confinament previs, d´un estat d´alarma que encara dura, de uns dies on 
la apatia, el descans, el no fer res s´ha tornat en una rutina, i on l´atròfia muscular s´ha obert camí, s´ha 
instaurat en nosaltres, i amb ella la inestabilitat articular i la falta de resposta muscular davant d´exigències 
físiques, per tant, si no tenim compte a l´hora de tornar a l´esport, si no ho fem paulatinament, ens 
trencarem, ens lesionem, a més, fent coses que antes eren assídues, fàcils, però per a les que ara mateixa 
no n´estem preparats.

No han estat pocs els casos vistos en la consulta durant aquest últim mes relacionats amb l´atròfia 
post confinament, no han estat poques les ruptures musculars, les lumbàlgies agudes, les ciàtiques com feia 
anys que no vèiem, les tendinopaties per inestabilitat que han aflorat ara mateixa, els dolors mandibulars 
per estrès, que s´associen a cervicàlgies i cefalees per ansietat, per por, per teletreball i postures dolentes. 
Per tant, des d´un punt de vista sanitari, des d´una visió de la calma, demanem precaució, que tornem a 
començar amb l´activitat, però que no ho fem al ritme que estàvem abans del confinament, que peguem 
una passa enrere i amb calma, amb una progressió lògica tornem on estàvem, amb seguretat i passos 
segurs. 

      Francisco José Peris Beltrán
      Fisioterapeuta y Osteópata
      Clínica Monleón

CLINICA MONLEÓN

ACTIVARSE POST-CONFINAMENT

27



        Rafael Mingo

Viví en mi familia un suceso que podía haber terminado en una verdadera tragedia. Hubo suerte y, dentro 
de la gravedad, podemos estar felices, aunque eso sí, enfadados y muy enfadados con el comportamiento 
antisocial e incívico de algunas personas visto como actúan  con sus mascotas en ciudades y pueblos.
Los excrementos de perros invaden las ciudades: aceras, jardines y otros lugares prohibidos para “depositar” 
dichos elementos tan perjudiciales, especialmente para personas con algún tipo de discapacidad. Esto 
precisamente fue lo que ocurrió en CASTELLÓN, en una de sus aceras, a una persona con prótesis en una 
de sus piernas y que  necesita apoyarse en una muleta para poder caminar por la ciudad. La muleta fue a 
parar a la “mierda” del perro, patinó y mi querido, muy querido familiar, fue al suelo. Al caer se golpeó 
en la espalda, muñeca y codo. 
¿Quiénes son los responsables? Primero el dueño del perro, indiscutiblemente, con su comportamiento 
incívico, irresponsable, antisocial  y falto de concienciación. No me olvido de los “servidores” públicos, 
estos también son responsables de tales hechos. Ellos son los encargados de dictar normas y hacer que las 
mismas se cumplan, algo que está muy lejos de ser realidad.
Recordar a los “servidores” públicos que no se olviden de hacer cumplir las normativas a tal efecto, por 
ejemplo aquella que dice: “Los propietarios de mascotas están obligados a recoger los excrementos que 
depositen sus mascotas en lugares no autorizados…”
A la ciudadanía en general quisiera hacerles reflexionar sobre este grave problema, que lo es para todos y 
muy especialmente para las personas con discapacidad, pensemos en las personas invidentes.
Alguna vez, caminando por la calle, todos hemos estado a punto de pisar tan desagradable “regalito”, 
e incluso lo hemos pisado. Piensa un poco que esto, que te ha podido ocurrir a ti, con más facilidad 
y peligro le puede ocurrir a una persona invidente, en silla de ruedas, con muletas o cualquier otro 
impedimento de discapacidad física. 
Las ciudades son para todos y todos tenemos los mismos derechos, por eso, todos, hemos de cumplir las 
normativas, para que aquellas personas con discapacidades físicas o sensoriales  no se vean perjudicadas. 
Comparte este escrito para que muchos ciudadanos puedan beneficiarse y que esto sea un granito más 
para que así las personas responsables encargadas de hacer cumplir las normas, se lo tomen en serio.
Querida familia, te deseo pronta recuperación para que puedas seguir con la gran y hermosa tarea que 
realizas en tu casa con tus tres hijos y tu marido, siempre entregada a su educación y al resto de los 
numerosos trabajos que llevas a cabo a lo largo de cada jornada. 
Te doy la enhorabuena (que ironía) porque la caída haya quedado, en principio, en numerosos dolores por 
todo el cuerpo,   sabes que pudo ser fatal; eres valiente, muy valiente y, sé que vas a luchar para volver a 
la “tarea” cotidiana, interrumpida por un irresponsable e incívico ser  “humano, que dejó los excrementos 
de su perro, allí, en la acera, pensando que él está solo en el mundo. Se olvidó de ti, ser maravilloso que 
no merece estos hechos tan despreciables, tampoco el resto.
Es verdad que la gente con mascotas cada día, a base de insistir, van cumpliendo las normas más 
elementales y, recogen los excrementos que depositan sus mascotas en las aceras. Esto tan elemental, 
debería ser una norma cumplida por toda la ciudadanía sin excepción.

EXCREMENTOS DE PERROS Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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OPINIÓ

Si buscamos el significado en el diccionario nos dice que 
la discapacidad: El término discapacidad se origina en el 
latín. Está formado por el prefijo dis- (no) más el sustan-
tivo capacitas, capacitatis cuyo significado es capacidad 
o cualidad de lo capaz. Éste es capax, capacis (capaz, 
espacioso, ancho, digno, apto) adjetivo que se deriva 
del verbo capio, capere, cepi, captum que significa to-
mar, recoger. Por tanto, se puede considerar como su 
concepto original la cualidad de no ser capaz o no estar 
preparado.
Cuando leo esto es cuando me quedo pensando… 
¿Quién fue el listo o la lista que se coronó de gloria 
poniendo esa definición? Según yo lo veo, el problema 
de la sociedad es ver que una persona está limitada para 
hacer algo, y pienso… ¿No será la sociedad la que no 
está preparada para ver que las personas podemos 
hacer lo que queramos a nuestra manera?
Hay personas que no hablan, y tiene la gran capacidad 
de comunicarse con sus manos, o con sus ojos, o con sus 
piernas, es decir tiene una capacidad increíble que no 

se valora, ¿Cuántas personas podemos decir tengo esta capacidad de comunicarme tan especial y 
única?...  
Hay personas que no pueden caminar, pero son capaces de mover el mundo que les rodea, ¿Eres capaz 
tú de hacer eso caminando?…  
Hay personas que no ven, pero son capaces de pintar la vida de color con sus palabras, ¿Eres capaz de 
hacer tú lo mismo viendo?...
Hay personas que no se sienten aceptadas en la sociedad por su condición y no es visible, ejemplo personas 
autistas, a mi parecer son personas realmente increíbles, tienen una capacidad mental fuera de lo común y 
eso los hace extraordinarios sin embargo la sociedad los aísla y los menosprecia… algo inconcebible para 
mí. Hay muchas personas que tienen capacidades grandísimas y no se les valora. Yo tengo la gran suerte 
de tener la habilidad de observar a través de las personas, de ver más allá de los límites, de buscar una 
vía de escape siempre. Mi habilidad se puede adquirir y no cuesta trabajo, educando a nuestros menores 
desde pequeños conseguiremos una sociedad mucho más limpia de prejuicios, mucho más solidaria y 
mucho más inteligente capaz de ver que una silla de ruedas, unas gafas, una persona sorda o ciega, o con 
capacidades intelectuales diferentes, son muy capaces de hacer mucho y más de lo que creen. Eduquen 
en el respeto, y a decir siempre tres palabras muy importantes en la vida que nos abrirán muchas puertas 
y harán un mundo mejor: PERDÓN, POR FAVOR y GRACIAS. Reflexionen en esto por favor, gracias 
y perdónenme si no les ha gustado lo que he escribo. 

A veces me pregunto…
¿Qué es para la sociedad la discapacidad?

Manolo Celma
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OPINIÓ

Desafortunadament, encara hi ha moltes piscines que no estan dissenyades tenint en compte els 
principis d'accessibilitat universal…
Per a les persones amb mobilitat reduïda, les teràpies en l'aigua poden ser molt beneficioses, perquè 
milloren el seu sistema muscular i el seu estat físic en general. Per això, cada vegada són més les piscines 
que compten amb sistemes d'elevació o uns altres que ajuden a millorar l'accés de les persones.
En aquest escrit d'opinió s’explica què diu la normativa vigent sobre l'adaptació de piscines per a persones 
amb discapacitat.
El facilitar l'accés en les piscines la normativa actual estableix l'obligació d'adaptar qualsevol piscina 
si aquesta és d'ús públic. Per això, segons diu el Reial decret legislatiu 1/2003 aquestes han de ser 
accessibles. Així ho autoritza el text refós de la Llei General de Dret de les Persones amb Discapacitat i 
de la seua Inclusió Social. Aquest text obliga a realitzar les instal·lacions o obres pertinents per a acabar 
amb les barreres físiques.
L'accés a piscines en comunitats de Propietaris la Llei de Propietat horitzontal estipula que, si en una 
comunitat hi ha una persona major de 70 anys o amb una discapacitat reconeguda amb certificat de 
discapacitat, aquesta pot sol·licitar l'adaptació dels elements comuns per a complir amb els principis 
d'accessibilitat. Sàrria la mateixa comunitat de propietaris la que ha d'encarregar-se de realitzar les 
instal·lacions o labors pertinents que garantisquen l'accés segur a la piscina de tots els veïns.
Qui ha de pagar aquestes obres d'adaptació?
Segons la llei, el cost per a fer accessible qualsevol espai comú ha de ser efectuat per tots els propietaris 
de la comunitat. Això sí, l'import repercutit anualment de les obres o actuacions no pot excedir a les 12 
mensualitats ordinàries en despeses comunes. També estableix que en el cost total han de descomptar-
se les subvencions o ajudes públiques a les quals puguen accedir. Si aquestes obres o actuacions són 
superiors, haurà d'arribar-se a un acord mitjançant junta de propietaris. No exclourà l'obligatorietat 
d'aquestes obres el fet que la resta de l'import, més enllà de les citades mensualitats, siga assumit pels qui 
les hagen requerides.
Quins tipus d'elevadors per a piscines existeixen?
No hi ha una normativa que obligue a instal·lar una ajuda tècnica en concret, perquè existeixen diverses 

solucions per a la supressió de les barreres d'aquesta mena d'entorns. 
A més, és important tindre en compte el tipus de discapacitat de 
la persona i el seu grau de mobilitat. Això sí, l'ajuda ha d'estar 
homologada i garantir les mesures de seguretat necessàries per a 
aportar l'autonomia necessària a l'usuari. En l'actualitat existeixen 
diferents tipus de solucions d'ajudes tècniques per a l'accés a 
la piscina de tipus fix o mòbil. Els elevadors de piscina fixos 
funcionen mitjançant la pressió d'aigua de xarxa. Es tracta d'una 
solució que s'instal·la just en la vora de la piscina. Es tracta d'una 
ajuda especialment segura i molt resistent, permetent la seua 
instal·lació en piscines d'interior o exterior. 
L'altre tipus d'ajudes són els elevadors de piscina mòbils. Aquests 
sistemes d'elevació permeten ser transportats allí on desitgem, es 
tracta d'unes solucions adaptables a qualsevol mena d'entorn, molt 
útils i fàcils d'usar. Igual que l'altre tipus d'ajuda, aquesta també 
permet el seu ús en tota mena d'ambients (d'interior o intempèrie). 
La diferència més notable, a part de que és portàtil, és que funciona 
mitjançant bateries que hem de tindre la precaució sempre de 
carregades.

Normativa d'adaptació de piscines 
per a persones amb discapacitat
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CONÉIXER UNA DISCAPACITAT

La discapacitat auditiva és un dèficit total o parcial de l'audició de cada oïda. S'avalua en funció del 
grau de pèrdua, aquella alteració quantitativa en una percepció correcta de l'audició.

Ens trobem principalment davant febrer terme: Hipoacúsia o cofosi, més conegut com sordesa. La 
hipoacúsia és la disminució de la capacitat auditiva, compten amb una resta auditiu que pot millorar amb 
l'ús d'audiòfons, la sordesa però és la pèrdua total o profunda de l'audició.

La hipoacúsia disminueix la capacitat d'adquirir el llenguatge oral per via auditiva però no ho fa 
impossible mentre que la sordesa provoca que el llenguatge hagi de adquirir-se per via visual.

La discapacitat auditiva no presenta característiques físiques evidents, això fa que moltes vegades 
sigui invisible. La fan notòria l'ús d'audiòfons o de la manera de parlar de les persones que han nascut 
sordes o han adquirit la pèrdua auditiva a molt curta edat.

Cal aclarir que és un factor a tenir en compte que la sordesa estigui acompanyada per un altre trastorn 
o patologia associada perquè influirà en l'adquisició del llenguatge i el desenvolupament del intel·lecte 
però la discapacitat auditiva no va necessàriament acompanyada d'una altra discapacitat, això és un mite.

Quins són els tipus i les causes?
Pot resultar confús parlar de tipus, de causes, d'orígens i per això tractarem de la forma més senzilla 

els termes. Primer i segons l'origen, les podem classificar en 3:
1) Adquirida: quan la discapacitat s'adquireix durant alguna etapa de la vida.
2) Genètica: Quan és de caràcter hereditari. Constitueixen almenys el 50% dels casos. Dins d'aquest 

terme poden donar-se dos tipus:
a) recessives: els pares són portadors de la malaltia però no són hipoacúsics.
b) dominants: constitueix el 10% de les hipoacúsies; un dels pares és portador del gen afectat i és 
hipoacúsic.

3) Congènita: dins d'aquest concepte hi ha una classificació que determina de manera més concreta el 
moment en què es va adquirir. Què vol dir? Doncs que poden classificar-se com:
a) Prenatal, si es va produir abans de néixer a causa d'una malaltia que va adquirir la mare durant 
l'embaràs com rubèola, xarampió, varicel·la, alcoholisme, etc,
b) Perinatal o neonatal, a causa de traumes en el part, naixement prematur, part prolongat en el 
temps o manca d'oxigen (anòxia).
c) Postnatals: per causes com otitis i les seves seqüeles, fractures d'oïda, afeccions de l'oïda 
interna, del nervi auditiu, intoxicacions per antibiòtic, meningitis i encefalitis, tumors, etc.

L'edat en què es produeix la sordesa és un factor important. Es divideix en: el naixement ,als tres 
anys i després dels tres anys. Això és important perquè les persones després dels tres anys poden recordar 
el llenguatge oral, el que implica una experiència acumulada pel que fa a competència lingüística. El fet 
de si s'ha adquirit o no el llenguatge possibilita classificar-les en: prelocutives, si s'adquireix la pèrdua 
d'oïda o sordesa abans que el llenguatge o postlocutives, si apareix després que s'ha adquirit el llenguatge.

Una altra forma de classificació és en funció de la part de l'oïda que està afectada. Per entendre 
està classificació és interessant conèixer com funciona la recepció de el so.

Normalment, les ones sonores travessen l'orella externa fins arribar al timpà, membrana timpànica, 
que inicia la seva vibració i posa en moviment la cadena d'ossets (martell, enclusa i estrep). Aquests ossets 
transfereixen l'energia a l'oïda interna, on els fluids que es troben al seu interior entren en moviment, 
provocant que les cèl·lules ciliades (del cargol) transformin aquestes vibracions en impulsos elèctrics, 

QUÈ ÉS LA DISCAPACITAT AUDITIVA?
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que es transmeten a través de les fibres nervioses auditives a l' cervell. En 
funció que part estigui afectada, es poden classificar en:

• Hipoacúsia de transmissió: la zona alterada és l'encarregada de la 
transmissió de l'ona sonora. La causa se situa en l'oïda externa mitjà, 
també les produïdes per lesió de la trompa d' Eustaqui, que és un 
conducte que uneix l'orella mitjana amb la rinofaringe. Hi ha una 
deficiència de la transformació d'energia en forma d'ones sonores a 
ones hidràuliques en l'oïda interna per lesions localitzades en l'oïda 
externa i / en l'orella mitjana.

• Neurosensorial: l'afectació es troba a l'orella interna i / a la via auditiva. Rep també el nom d' 
hipoacúsia de percepció i la causa rau en l'oïda interna. En aquest cas, els sons greus dels senten 
relativament bé i poden donar-se casos en què sota determinades circumstàncies, poden mantenir 
una conversa.

• Mixta
També és possible classificar-les en funció de la intensitat dels decibels perduts, és possible que 

aquests termes siguin més comuns si parlem dels tipus. Aquests termes són:
• Lleus: pèrdua inferior a 40 decibels.
• Moderades: de 40 a 70 decibels.
• Severes: superior a 70 decibels. D'acord amb la Seguretat Social es considera una persona sorda a 

partir de 75 decibels.
• Sordesa o cofosi: no se sent.
La prevalença de la Hipoacúsia en el nounat i en el lactant és de 1,5- 6 casos per 1000 nascuts vius, 

segons es tracti de severa de qualsevol grau. En l'edat escolar la prevalença de Hipoacúsia de més de 45 
dB és de 3 per 1000 nens i de qualsevol grau fins de 13: 1000.

Com es pot detectar?
És molt important realitzar exploracions completes per a la detecció primerenca d'un problema 

d'audició. El desenvolupament motor d'hora, les primeres adquisicions psicosocials i fins i tot el 
llenguatge expressiu fins als 8 mesos poden ser normals en nens hipoacúsics, per la qual cosa és molt 
difícil la valoració. Hi ha evidències que demostren que la sordesa durant els sis primers mesos de vida 
poden interferir en el desenvolupament normal de la parla i el llenguatge oral, de manera que l'ideal seria 
identificar a aquests nens abans dels tres mesos d'edat i la intervenció començar abans de els sis mesos, 
per prevenir les seqüeles de el dèficit auditiu. Mitjançant un seguiment adequat dels embarassos i una 
exploració neonatal completa, almenys en els grups de risc, es pot detectar precoçment les anomalies que 
puguin haver en l'audició de l' infant i prendre les mesures de rehabilitació i educatives adequades que 
minimitzin les seqüeles de l' dèficit auditiu. Els tres primers anys de vida són crítics en el creixement i 
maduració el nen, quan desenvolupa les seves capacitats de percepció, motricitat i llenguatge.

Com es tracta la discapacitat auditiva?
Els pares i la família en general s'han de convertir en estímul 

psicològic i didàctic especialment en edats primerenques però han 
de prevaler al llarg del seu desenvolupament. Els pares al costat 
dels professionals han de formar equip i actuar de forma conjunta, 
del compromís i l'habilitat dels implicats depèn en gran part el 
pronòstic. Hi ha tot un itinerari de professionals i rehabilitador que 
han de seguir els pares:
•	 Metge otorinolaringòleg:

	 És l'encarregat de la diagnosi, el tipus de pèrdua auditiva i el seu grau.
	 Determina i porta a terme el possible tractament mèdic quirúrgic.
	 Orienta en relació a l'adaptació de la pròtesi auditiva.
	 Efectua les revisions periòdiques. 
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CONÉIXER UNA DISCAPACITAT
•	 Audioprotetista: 

	Selecciona i adapta les pròtesis auditives.
	Orienta sobre el maneig, neteja i manteniment de 

les pròtesis.
	Revisions periòdiques.
	Orienta sobre les ajudes tècniques disponibles que 

puguin ser d'utilitat en cada cas.
•	 Logopeda:

	Tracten les alteracions de l'audició i el llenguatge.
	Valoren el desenvolupament comunicatiu i de el 

llenguatge, orientant sobre les estratègies comunicatives més 
adequades.
	Porta a terme el programa de rehabilitació auditiva i de el 

llenguatge en Atenció Primerenca, Intervenció Logopèdica, 
Suport Pedagògic i Escolar.
	Avaluació psicopedagògica de l' infant.
	Orientació amb fa l'escolarització.

•	 Serveis Socials:
	Gestionen l'obtenció de la Qualificació de Minusvalidesa.
	Gestionen prestacions econòmiques i tècniques.

•	 Associacions de pares i associacions relacionades amb la discapacitat:
	Presten assistència a la pròpia persona amb discapacitat auditiva i la seva família: informació, 

orientació, formació i suport.
	A través d'elles, les famílies s'uneixen en defensa dels seus interessos i dels seus drets.
	Són el punt de trobi intercanvi d'experiències, es comparteixen dificultats i solucions des de la 

pròpia vivència.
Únicament una intervenció global, intensiva i precoç pot compensar en part els aspectes educables 

dels efectes que la sordesa pot tenir sobre el desenvolupament 
cognitiu, afectiu i lingüístic.

El procés de rehabilitació
L'estimulació precoç és clau en els nens. La diferència és 

significativa entre nens amb els quals s'ha intervingut en els 
primer anys enfront dels quals s'ha intervingut a partir dels 4-5 
anys. Anteriorment hem comentat que facilita l'aprenentatge del 
llenguatge si tenen la parla adquirida però, l'estimulació precoç 
incentiva i afavoreix el desenvolupament intel·lectual de forma 
global per la qual cosa facilita l'adquisició d'un instrument de 
comunicació. Aquesta estimulació precoç ha d'abastar les àrees 
de motricitat, sensorials, verbals i cognoscitives. 

És indispensable actuar perquè el nen adquireixi la major 
quantitat possible d'estructures comunicatives i lingüístiques durant 
el període en què es troba biològicament més preparat.

En aquest procés, el logopeda centra el seu exercici en els 
processos de comunicació, és a dir, treballa sobre les restes auditives, 
sobre l'aprenentatge oral, educa la veu i la parla i tracta de millorar 
progressivament la comprensió i expressió de la llengua. No només 
treballa amb el nen, el logopeda s'encarrega de transmetre la formació 
als pares perquè continuïn per les mateixes línies de treball.

No totes les persones sordes usen audiòfons, no totes les persones 
sordes saben parlar llengua de signes ... això també són mites.
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El passat 12 de març vam suspendre totes les activitats esportistes de Cocemfe Maestrat degut al 
problema sanitari produït per una inesperada Pandèmia. Vam  entrar en un estat d’alarma a tot el País el 
dia 14 de març , ens confinaven a totes i tots a casa, en quarantena i aïllament temporal.

Semblava quasi impossible pensar i imaginar, quan el cap de setmana anterior ens havíem desplaçat 
a València a disputar la 5ª jornada de lliga de Boccia en dissabte 7 de març i que al dia següent, havíem 
competit en Onda per començar la segona lliga autonòmica de tennis taula.

L’equip de bàsquet en cadira, també seguia la seua competició a la respectiva lliga catalana desplaçant-
se a Granollers el mateix cap de setmana.

En Natació competició, teníem inscrits a esportistes i previst assistir a un Open que feien a Amposta 
al cap de pocs dies.

Tot semblava estar en aquesta època de l’any, funcionant amb tota la il·lusió per seguir organitzant 
events com el certament de ciclisme a Benicarló, contrarellotge a Vinaròs, l’Open de Boccia que teníem 
previst fer per primera vegada a la nostra ciutat, invitant a esportistes de Tarragona i País Valencià per 
a festes de Sant Joan i Sant Pere. També ajornat el XI open de tennis taula i el IV trofeu de bàsquet en 
cadira que organitzem tots els anys. Tot queda suspès fins a nova ordre 
del CME i altres Federacions.

Una vegada assolit el xoc general que ens va produir aquesta 
nova situació ens vam posar a treballar i contactar amb les famílies i 
esportistes, per conèixer com vivien el confinament i com aconseguir 
d’alguna manera no deixar d’intentar fer activitat des de casa. Vam 
fer uns grups whatsApp on enviàvem vídeos de tennis taula per a que 
ells poguessen treballar alguna tècnica en algun lloc de l’habitació o 
del passadís de la casa. Treballs senzills però que mantenien el toc i 
contacte de raqueta i pilota. Evidentment cadascú va fer el que va poder 
i intentar per la seua voluntat, ja que no ha sigut gens fàcil afrontar la 
situació. Personalment molt content i orgullós de tots i totes, els vídeos que van enviar mereixen un fort 
reconeixement i gran superació digne d’anomenar i recordar per sempre.

Cada dos setmanes vam organitzar videoconferència amb els participants i companys, arribant a 
ser algunes voltes 15 persones per Skype. Qui ho hagués pensat!!! Ells mateixos van superar totes les 
dificultats i barreres que de vegades t’hi trobes quan no tens costum de fer aquestes activitats digitals i 
telemàtiques la majoria d’ells. Jo també m’he trobat amb la mateixa situació de dificultat.

Durant dos mesos de confinament i amb comuni-
cació constant, hem entrat en una nova convivència i 
normalitat, on les mesures i protocols son importan-
tíssims i vitals dur-los a terme per la seua importàn-
cia i seguretat de totes i tots.

Al entrar en la fase 2, ja podíem anar de com-
panyia, i vam oferir als nostres usuaris uns passejos 
terapèutics per anar desconfinant-se’n. Es molt de 
temps a casa i veiem la necessitat imperiosa d’inten-
tar poder arribar a tots, encara que pot resultar molt 
complicat i quasi impossible aconseguir-ho. Per tant 

tota la nostra disculpa més sincera si no ha sigut així o ens hem deixat a algú per atendre per part de 
Cocemfe Maestrat.

Ara estem a la volta del desbloqueig total de l’estat d’alarma però fins que no hi hague un remeï fiable, 
tornar a la vida quotidiana serà complicat.

També per un altre costat, al mes de juliol ens veiem amb la necessitat d’intentar organitzar alguna 
activitat lúdic-esportiva i no allargar la parada que arrastrem des de el mes de març i que fins setembre, 
octubre, no podrem emprendre de nou com tots els anys les activitats.

Molta salut i molta força. Seguim estant ací per tots i totes. Endavant!!!

COM HEM PASSAT EL CONFINAMENT COVID-19
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ACTIVITATS

LES RUTES DE PEPE COLOM
Avui sense sortir del terme de Benicarló:
Corral del Petiquillo--Coll Navarros--El Tossal
Agradable recorregut ideal per a entrenaments per 
la zona de Benicarló. Més de la meitat del recorregut 
transcorre per sendes, la resta per pista. La ruta és 
bonica al costat de casa, amb poc desnivell, idònia per a 
aqueixos dies que el cos vol eixir a rodar, però després 
de passar una quarantena el cos tampoc demana molta 
canya. Això si les vistes són precioses amb boniques 
pinedes i que molts desconeixen aquestes bones sendes.
Vaja! Després del confinament i a la muntanya!
Així que el nostre amic Pepe Colom i amb l’inseparable 
Manuel Gellida (que també és amic del qual subscriu) 
ixen a estirar el primer els braços i l'altre les cames, 
en aquesta ocasió prop de Benicarló per la prohibició 
d'eixir del terme de Benicarló. Van quedar prop d'on 
viu Manuel Gellida i des d'allí prendre la direcció cap 
a la urbanització Vistamar, en la partida del Corral 
del Petiquillo al qual s’accedeix per l'antiga N-340, a 
l'altura del que era o més ben dit el que queda ara del 
Centre Comercial, i una vegada allí van girar a la dreta 
per a seguir la carretera que creua el pont de l'autopista. 
Es tracta d'una ruta curta i d'escassa dificultat (excepte 
la pujada al vèrtex que està una mica empinada) que 
va bé per a realitzar un curt entrenament. Van pujar per 
camí asfaltat, i pista després sempre sense desviar-se 
pel camí de la ratlla del terme, que separa els termes de 
Benicarló i Peníscola fins a arribar a l'ascens del Coll 
Navarresos, on se situa el vèrtex geodèsic del mateix 
nom. Van seguir fins a arribar a una espècie de torreta 
empedrada i es van desviar lleugerament a l'esquerra 
(sud-oest) per a fer la visita al vèrtex (206m), van 
envoltar el vèrtex, i van trepitjar una mica el terme de 
Càlig per a observar el Pou de la Barraca. Van reprendre 
la senda fins a enllaçar amb una carretera que segueix 
uns metres fins a tornar a agafar la pista. Una vegada 
en la pista, es pren el primer desviament que es troba 
a la dreta van seguir en continu descens fins a creuar 
amb un altre tram asfaltat, el Camí dels tres Colls, que 
els deixe a cinc minuts en la Basseta del Bovalar, una 
zona humida molt cuidada, la qual van envoltar i van 

tornar per on havien vingut (uns 100 metres) per a prendre una pista que queda a l'esquerra del camí i que 
els porta de tornada a la urbanització Vistamar, que van travessar per un bonic bosc de pins fins a arribar 
de nou al punt de partida. 
En fi, Pepe sempre ens sorprén amb les seues rutes a vegades fàcils i unes altres no tant, però sempre amb 
bonics paisatges.
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El passat mes de maig es fallaven els premis del I Concurs de Fotografia que Cocemfe Maestrat ha 
organitzat en el Institut Ramon Cid de Benicarló, amb la temàtica de Barreres Arquitectòniques.

Tot l’alumnat del centre educatiu de 1r a 4t d’ESO va ser convidat a participar amb un màxim de 3 
fotografies acompanyades d’un breu text explicatiu de les mateixes.

Finalment, un jurat format Per membres de Cocemfe Maestrat van premiar als següents alumnes:

La 3a classificada va ser NOA PEGUEROLES que va 
presentar al concurs una imatge que mostra el mal ús que es fa 
de les places d’aparcament reservades a persones amb mobilitat 
reduïda. El seu premi va ser una càmera aquàtica. 

El 2n classificat va ser JAUME CASTAN que va concursar 
amb tres fotografies que evidencien que la localitat de Benicarló 
està treballant per l’accessibilitat però encara hi ha molta feina 
per fer. El seu terball va ser premiat amb un dron amb càmera 
incorporada 

La 1a classificada i guanyadora d’aquest 1r concurs fotogràfic va ser ARIADNA MONTULL amb 
tres imatges de les barreres que viuen les persones amb discapacitat per la manca d’empatia d’empreses, 
entitats i la societat en general. El seu premi va ser una càmera fotogràfica digital.

CONCURS DE FOTOGRAFIA I 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
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ACTIVITATS

Des d’aquestes línies volem agrair la participació de l’Institut Ramon Cid de Benicarló en el 
desenvolupament del concurs i a IFF que ha col·laborat en els fantàstics premis que s’han atorgat als 
guanyadors.

Esperem que la iniciativa tingui continuïtat i que en futures edicions es pugui superar en nivell de 
participació, ampliant també a altres centres educatius i d’altres localitats.
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Nuestra Jornada de Deporte Adaptado lleva 
ya muchos años “dando vueltas” por todos aque-
llos colegios, IES, facultades, que se interesan 
por la misma que, por cierto, cada día son más.

Este curso 2019-2020 comenzamos nuestra 
andadura el 12 de diciembre 2019 en el IES 
Alfredo Ayza, Peñíscola. La semana siguiente 
nos trasladamos al IES Alfonso XIII de la Vall 
d’ALBA y así, sin parar, semana tras semana, 
fuimos impartiendo nuestra Jornada en el 
Colegio Diocesano Sagrada Familia de Tortosa, 
IES Benigasló de La Vall d’Uixó, IES Maestrat 
de Sant Mateu, IES Leopoldo Querol de Vinaròs e IES Cristòfol Despuig de 
Tortosa. Desgraciadamente se cruzó en nuestro camino el dañino y mortal virus 
Covid-19. Como el resto de los mortales, tuvimos que suspender nuestra actividad, 
por cierto, teníamos ocupadas todas las semanas hasta el 8 de junio 2020, lo que 
significa que, efectivamente nuestra Jornada está calando profundamente en los 
centros de enseñanza y sobretodo comprobamos que el profesorado está muy 
mentalizado y colaborador con la actividad que desarrollamos. 

En nuestra charla explicamos a los alumnos que el deporte adaptado es un tipo 
de actividad física reglamentada que intenta hacer posible la práctica deportiva a 
personas que tienen algún tipo de  discapacidad. Como la misma palabra indica, 
consiste en adaptar los distintos deportes a las posibilidades de los participantes o 
en crear deportes específicos, practicados exclusivamente por personas con algún 
tipo de discapacidad; es el caso del Goalball, deporte diseñado para personas ciegas. 

¿Por qué es tan importante el deporte para nuestro colectivo? El deporte debería 
ser practicado por la población en general y muy especialmente por el colectivo 
de la discapacidad por las siguientes razones: se “enfrentan” así mismos, aprenden 
a marcarse metas, aumentan su autoestima, crean contactos sociales y desarrollan 
relaciones, adquieren autoconfianza y, en el plano físico, desarrollan sus cualidades 
adquiriendo más confianza y seguridad, mejorando su bienestar general. Por todo 
ello, consideramos al deporte adaptado, la herramienta más importante que toda 
persona con algún tipo de discapacidad ha de practicar y desarrollar teniendo en 

cuenta sus propias capacidades 
pues a través de la práctica deportiva, también va a 
adquirir grandes beneficios psicológicos y de inserción 
social. Así se lo explicamos a los jóvenes alumnos a los 
que impartimos la Jornada.

A través de los ejemplos que les mostramos en nuestra 
película, logramos que queden sorprendidos al ver de lo 
que es capaz de realizar cualquiera de ellos a pesar de su 
discapacidad; muchos de estos alumnos afirman que no 
se atreverían a enfrentarse a ellos.

JORNADA DEPORTE ADAPTADO, 
CONCIENCIACIÓN Y BARRERAS
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El colectivo, nuestro colectivo, matizamos, ha de ser tratado con respeto, educación y en igualdad 
de condiciones al resto de la sociedad, solo así, insistimos, lograrán la integración e inclusión por la que 

tanto llevan luchando. Sin lugar a dudas con nuestra Jornada, 
ayudamos a que sea una realidad más pronto que tarde.

El tema de la accesibilidad es otro de los vectores 
importante en nuestra charla. Les mostramos con exposición 
de fotos, nuestros logros, no solo en nuestra ciudad, también 
en ciudades y pueblos cercanos a la nuestra. Explicamos 
con claridad la importancia de que las ciudades sean 
UNIVERSALES, es decir, ciudades para todos, donde cada 
uno de nosotros podamos transitar por las mismas sin ningún 
problema.

Respetar los espacios reservados para personas con 
movilidad reducida, respetar los espacios comunes, sobre 
todo las aceras donde  insistimos que han de recoger los 
“regalitos” de sus mascotas, no dejar bicis o motos e incluso 
coches encima de ellas y…Muchas cosas más, que hacen 
que no solo las personas con discapacidad tengan problemas 
de movilidad por la ciudad, también las personas ancianas, 
mujeres embarazadas, personas lesionadas, etc.

Con todo lo dicho y resumiendo, creemos que nuestra 
Jornada está contribuyendo a que el colectivo cada día esté 
más reconocido y respetado por la sociedad, favoreciendo 

que todas sus actividades las puedan desarrollar con normalidad. Al igual que cualquiera de nosotros, los 
mal llamados “normales".

ACTIVITATS
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CALLE SAN FRANCISCO, 2 (Esq. CALLE DEL PILAR)  -   964.40.74.82

AVENIDA CASTELLÓN, 6  -  964. 40.22.83

ORTOPEDIA TÉCNICA
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