
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“el simple aleteig d’una 

papallona pot canviar el món” 
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L’EFECTE PAPALLONA 

L’efecte papallona sustenta la teoria de què un simple moviment pot provocar grans efectes. 

El nom prové d’un conegut proverbi xinès, “l’aleteig de les ales d’una papallona poden 

provocar un Tsunami a l’altre costat del món” i també“el simple aleteig d’una papallona pot 

canviar el món”.  

La idea en el seu origen sorgeix per definir efectes meteorològics. Partint de la base de què 

en un determinat sistema caòtic, la més mínima variació pot provocar que el sistema 

evolucioni en formes completament diferents. Es tracta d’una relació de causa efecte en que 

canvis minúsculs condueixen a resultats totalment divergents. 

L’EFECTE MESTRAL 

Partint d’aquesta teoria la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona llença un nou programa 

anomenat l’EFECTE MESTRAL, en què a partir de petits detalls solidaris s’intenta ajudar, 

informar o conscienciar a les persones amb discapacitats, familiars o societat en general.   

El programa 

La Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona ha establert una sèrie de relacions prèvies amb 

diferents establiments de la demarcació de Tarragona. En aquestes relacions s’ha buscat un 

nexe de solidaritat entre comerços i entitats perseguint com a objectiu el benestar de les 

persones amb discapacitat. 

Després de la recerca d’establiments, el resultat ha estat una extensa llista de més de 60 

establiments disposats a oferir una atenció especial en forma de detalls i descomptes als 

membres de les Associacions que formen part de MESTRAL-Cocemfe Tarragona. 

Destinataris 

Efecte Mestral va dirigit a tots els membre de les associacions que s’agrupen dins de 

MESTRAL-Cocemfe Tarragona. Aquests socis podran gaudir de la promoció de forma 

totalment gratuïta. Simplement amb un carnet acreditatiu podran dirigir-se als comerços i 

establiments participants i fer ús dels descomptes i obsequis. 

D’altra banda, MESTRAL-Cocemfe Tarragona també obre les portes del programa a aquells 

socis solidaris que hi vulguin participar. Per fer-ho s’hauran d’inscriure a través de la 

sol·licitud que trobaran a la web de l’entitat i omplir el formulari. En aquest cas la quota serà 

de 10€ a l’any  i amb el carnet de l’Efecte Mestral podran gaudir de les ofertes. Qualsevol 

persona que vulgui pot esdevenir soci solidari, fent un acte de voluntat, a la vegada que es 
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pot beneficiar de les ofertes pot adreçar-se a les oficines de la Federació MESTRAL-Cocemfe 

Tarragona (c/Doctor Ferran, 33-35 Reus, 977-327093) on li farem el carnet de soci solidari. 

LA FEDERACIÓ 

Federació d’Associacions de Discapacitats físics i orgànics MESTRAL-COCEMFE 

Tarragona 

 

La Federació d’Associacions de Discapacitats Físics i Orgànics MESTRAL- COCEMFE Tarragona  

és una entitat creada per aconseguir la NORMALITZACIÓ del col·lectiu de discapacitats físics i 

orgànics en la societat mitjançant la  informació i el suport a les associacions de discapacitats 

físics i orgànics de les comarques de Tarragona, unificant criteris, racionalitzant recursos i 

impulsant i coordinant tota mena d’accions i activitats. 

L’objectiu de MESTRAL-Cocemfe Tarragona és establir relacions amb les dieferents entitats 

que ajuden a les persones amb discapacitats, unificar esforços, i aconseguir més força per a 

coordinar projectes perseguint l’objectiu de fe rmés fàcil la vida d’aquestes persones amb 

discapacitat. 

Les associacions que pertanyen a MESTRAL-Cocemfe Tarragona són les següents: 

 AFANOC:Associació de nens amb càncer TARRAGONA 
 

 ARAB: Associació reusensa antibarreres 

 

 Associació PARKINSON Comarques de Tarragona 
 

 AACIC: Associació d’ajuda als afectats de cardiopaties infantils de Catalunya 
TARRAGONA 
 

 LA LLIGA: d’afectats Reumatológics i Discapacitats de les comarques de Tarragona 

 

 XARXA: Solidària Per  a la FM i la SCF Reus Baix Camp  
 

 ESCLEROSI MULTIPLE Associació de Tarragona  
 

 XARXA Solidaria Per a la FM i la SCF Valls Alt Camp 

 

 AMPUTATS SANT JORDI  
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 AFISAN: Associació Fibromiàlgia de San Carles de la Ràpita 
 

 CLUB BASKET COSTA DAURADA 
 

 AFICAM Associació Fibromiàlgia de Cambrils  
 

 Associació de FIBROMIALGIA de l’Hospitalet de l’Infant 
 

 Associació Catalana d’ESPINA BÍFIDA i HIDROCEFÀLIA 
 

 Associació d’ALZHEIMER de REUS i BAIX CAMP 
 

 

 

Col·laboren: 
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