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Campionat de Catalunya d'Hoquei en Cadires de Rodes 

Elèctriques 

Fruit de la coincidència d’objectius quant a 

la necessitat de la dinamització i difusió de 

l’esport adaptat de COCEMFE Tarragona 

(Federació d’associacions de Discapacitats 

Físics i Orgànics) amb la Federació Cata-

lana d'Esports de Persones amb Discapaci-

tat Física i l'Ajuntament de Reus i de 

l’estreta relació i col·laboració amb el Club 

Reus Esportiu i el Club Costa Dorada, ha 

estat possible organitzar el Campionat de 

Hoquei en cadira de rodes elèctrica i en-

quadrar-lo en la celebració del Centenari del Reus Esportiu i del Campionat del 

Món de Clubs de Hoquei.  

No fa falta remarcar la importància d’aquesta coincidència de voluntats i sensi-

bilitats per donar a aquest esdeveniment esportiu la rellevància que es mereix, 

tant pel que significa per al programa de  normalització de les persones amb dis-

capacitat física i orgànica mitjançant l’esport, com per als equips que jugaran 

aquest campionat de Catalunya i que s’esforcen dia a dia per donar el màxim de 

normalitat a les seves vides i activitat, i que han estat convidats pel Club Reus 

Deportiu i l’Ajuntament de Reus a presenciar la Final del Campionat Mundial 

de Clubs d’hoquei.  

 

-  Joan Anton Verge, Regidor esports Ajuntament de Reus 
Josep Lluís Amador. President de FCEDF  
-Emília Altarriba. Presidenta de Federació Mestral COCEMFE- Tarragona  
-Joan Sabater. President Reus Esportiu  
-Manel Seva. President Club Costa Daurada  
-Francesc Aguiló. Responsable Representació Territorial d’Esport Tarragona  
-Álex Martínez . Diputat Parlament de Catalunya  
-Rosa Garrido. Regidora Àrea de Benestar Ajuntament de Reus  
-Jordi Tous. Director Serveis Territorials Acció Social y CiutadaniaTarrago  
  na  
- Montserrat Carreras, Diputació de Tarragona 

Inauguració del Campionat 



és una entitat privada declarada 
d’utilitat Pública, constituïda 
l’any 1969,La seva finalitat és la 
promoció i desenvolupament de 
l’esport adaptat per a persones 
amb discapacitats físiques, essent 
en aquest àmbit la principal enti-
tat de Catalunya L’objectiu prio-
ritari de la F.C.E.D.F. es el de 

esportives amb els seus respectius 
Campionats de Catalunya i/o Lli-
g u e s  C a t a l a n e s .    
 

desenvolupar noves estratègies 
d’integració del col·lectiu de per-
sones amb discapacitat mitjançant 
l’esport. En aquest sentit fem un 
gran esforç per a sensibilitzar als 
mitjans de comunicació, a entitats  
publiques i privades i al màxim 
nombre  de  poblac ió  La 
F.C.E.D.F. acull 17 disciplines 

El Club Esportiu Costa Daurada 

Si bé la seu del Costa Daurada està 
situada a Reus, el Club treballa i 
col.labora en l’àmbit de totes les 
comarques de Tarragona. 

va néixer fa 34 anys a Reus. Des 
del primer moment, l’esport ha 
estat sempre la seva prioritat, ha-
vent-se centrat, durant anys, en el 
Bàsquet en cadira de ro-
des.L’etapa de la presidència de 
Manel Seva va donar lloc a nous 
projectes, entre ells, la pràctica de 
noves modalitats. El Club Costa 
Daurada, en la secció de Bàsquet, 
competeix en la  Primera Divisió 

Nacional des dels seus inici Tam-
bé té una secció de Vela, especia-
litat de la que són campions i sub-
campions de Catalunya en dues 
modalitats, i subcampions 
d’Espanya en la modalitat També 
té secció de Tennis taula i, en 
a qu e s t a  e t a p a  d ’ e s t r e t a 
col.laboració amb Cocemfe Tar-
ragona, s’obriran noves modali-
tats.  

La Federació de Associacions de Discapacitats Físics i Orgànics 

Mestral Cocemfe Tarragona 

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat 

Física F.C.E.D.F 

 Campionat de Catalunya d'Hoquei en Cadires de Rodes Elèctriques 

amb la Federació Catalana 
d ’Espor t  de  Per sones  i 
l’organització conjunta del Cam-
pionat de Catalunya d’Hoquei en 
cadira de rodes elèctrica. 

Va ser  creada per col·laborar en 
la NORMALITZACIÓ del 
col·lectiu de discapacitats físics i 
orgànics en la societat mitjançant 
la informació i el suport a les as-
sociacions de discapacitats físics i 
orgànics de les comarques de 
Tarragona, unificant criteris, raci-
onalitzant recursos i impulsant i 
coordinant tota mena d`accions i 
activitats.  
 
Quant a la Secció d’Esports adap-
tats, Cocemfe Tarragona va reco-
llir la torxa d’un grup de persones 

i entitats amb les que ja 
col·laboraven en la línia 
d’introduir l’esport en la vida dià-
ria de les persones amb discapaci-
tat física i orgànica.  
 
Aquesta col·laboració amb el 
Club Esportiu Costa Daurada, 
actualment membre de Cocemfe, 
va anar evolucionant, creant la 
Secció d’esports de Cocemfe Tar-
ragona, amb la coordinació del 
president del propi Club Costa 
Daurada, Manel Seva, qui també 
ha fet possible la col·laboració 

Entitats Organitzadores:    



Primer partit :  
Comkedem 07- A.M.B Barberá 
01.  
. 
 Segon partit: 
 C.E Guttmann -Los Dragones 03 
– A.M.BBarberá 0.  
 
. Tercer partit:  
Comkedem 0 - C. E. Guttmann -
Los Dragones 0.  
 
 

Les victòries de Comkedem i 
Dracs Guttmann varen deixar per 
al darrer partit tota l’emoció.  
 
Els dos conjunts es van enfrontar 
en l’últim partit amb el títol en 
joc. El COMKEDEM partia amb 
avantatge pel major nombre de 
gols anotats, la qual cosa obligava 
als Dracs a guanyar.  
 
 

En la presentació dels Clubs par-

ticipants van fer parlaments:  
-Sra. Rosa Garrido (Regidora Àrea 
de Benestar);  
-Sr. Jordi Tous (Director Serveis 
Territorials Acció Social i Ciutada-
nia de Tarragona 
- Sr Xavier Francesc Aguiló 
(Responsable de la Representació 
Territorial de l'Esport de Tarragona 
Sra Emília Altarriba (Presidenta de 
Federació Mestral-Cocemfe  Tarra-
gona)  
 

-Sr Manel Seva ( President Club 
Esportiu Costa Daurada )  
- Sra M Josep Mesquida 
(Presidenta de la Lliga 
d’Afectats Bromatològics i Dis-
capacitats de les Comarques de 
Tarragona). 

Campionat de Catalunya d’Hoquei en Cadires de Rodes Elèctriques  

 

A continuació es van disputar els partits amb els següents  

resultats: 

Lliurament dels premis de part de les personalitats que van as-

sistir a la clausura de l’acte 
- Joan Anton Verge (Regidor d’Esport i lleure Ajuntament de 
Reus).  
- Alex Martinez (Diputat del Parlament de Catalunya).  
- Montserrat Carreras (Diputació Tarragona).  
- Emília Altarriba (Presidenta de la Federació Mestral-COCEMFE- 
Tarragona) 
- Josep Lluis Amador (President de la Federació Catalana d’Esports 
de Personas amb Discapacitat Física)  
- Manel Seva (President Club Esportiu Costa Daurada)  
- Mª Josep Mesquida (Presidenta de la Lliga d’Afectats Reumatolò-
gics i Discapacitat de les Comarques de Tarragona). 



Organització 

 

-Federació Mestral Cocemfe Tarragona 
 
-Federació Catalana d’Esports de persones 
amb Discapacitat Física 
 
- Club Esportiu Costa Daurada  
  
Col·laboració  

 
• Fundació ONCE 
• Ajuntament de Reus 
• Reus Esport i Lleure 

Federac i ó  d e  Af ec ta t s  d e  D i s capac i ta t s  

F í s i c s  i  Orgàn i c s  MESTRAL-COCEMFE 

Tarragona  

 

Adreça :  Dr .  Fe r r an  33 -35  (Ed i f i c i  C reu  Ro-
j a )  1 º  Reus  43202  
 

TEL.FAX:  977  32  70  93  

Mov  685  80  20  30  

 

Ma i l :coord inac io@mes t ra lon l ine .o rg  


