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COCEMFE Catalunya s’incorpora a PIMEC per unir 

esforços per a la integració laboral de les persones 

amb discapacitat 

Ambdues organitzacions impulsaran accions relacionades amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible, en concret, amb l'ODS 17, sobre aliances inclusives.  

Barcelona, 17 d’octubre de 2019. En el marc d’una trobada d’organitzacions, la 

Confederació Catalana de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) 

s’ha adherit avui com a soci col·lectiu a PIMEC.  La signatura de la seva incorporació, 

que ha tingut lloc en la seu de la patronal a Barcelona, ha anat a càrrec del secretari 

general de PIMEC, Antoni Cañete, i la presidenta de COCEMFE Catalunya, Roser 

Roigé.  

Aquest acord suposa un punt d’inici de col·laboració entre les dues organitzacions que 

es comprometen a unir esforços per tal d’avançar en la inclusió de les persones 

amb discapacitat al mercat de treball i millorar la seva ocupabilitat, com ja està 

fent PIMEC amb altres accions dins de la Fundació PIMEC. Ambdues entitats 

treballaran per tirar endavant iniciatives que permetin millorar les oportunitats de feina a 

les persones amb discapacitat i en general de les persones en risc d’exclusió social.  

Roser Roigé ha destacat la importància d’aquesta adhesió a PIMEC “per la repercussió 

positiva que tindrà en el dia a dia de les persones amb discapacitat, que veuran com 

millora la seva autonomia personal i, per tant, la seva qualitat de vida”. D’altra banda, 

Antoni Cañete ha posat en valor la implicació que té la Fundació PIMEC en “donar suport 

sempre als més febles, i a perfils amb risc d’exclusió”. 

Els dos han volgut reconèixer la importància del “I Congrés sobre el Dret a l'Autonomia 

Personal. Discapacitat física i orgànica, envelliment i cronicitat", organitzat per 

COCEMFE i COCEMFE Catalunya i que se celebrarà els pròxims dies 21 i 22 al CCIB 

de Barcelona. I han afegit que, amb aquest congrés, s'avançarà decididament en la 

garantia de drets i la plena inclusió de totes les persones de tal manera que puguin 

desenvolupar-se plenament i en igualtat de condicions i decidir amb llibertat sobre 

qualsevol àmbit de la seva vida. 
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Aquest inici de relació entre les dues organitzacions s'emmarca en els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible i, en concret, enllaça amb l'ODS 17, que promou 

aliances inclusives entre els governs, el sector privat i la societat civil, construïdes 

sobre principis i valors, una visió compartida, i metes compartides, que col·loquen 

a la gent i al planeta al centre del debat i de les actuacions.  

Sobre COCEMFE Catalunya 
COCEMFE Barcelona és una organització privada, sense ànim de lucre, dedicada a 
promoure tota mena d’estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica, constituïda per la unió 
voluntària d’associacions integrades, en la seva totalitat o majoritàriament, per persones 
amb discapacitat física i orgànica  i d’altres entitats d’iniciativa social que treballin en pro 
dels drets d’aquest col·lectiu. 
 
Sobre PIMEC 
Com a organització empresarial més representativa de Catalunya, PIMEC representa i 
defensa els interessos i els valors de la PIME i els autònoms davant de les 
administracions, la resta d’agents socials i la societat en general, i contribueix activament 
al seu creixement i a la seva competitivitat. A més, PIMEC ofereix a les pimes tots els 
serveis i eines que ajudin a fer-les més fortes i competitives en un mercat global i sense 
fronteres. 
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