
 

 

ORGANITZA 
 

 Federació d’Associacions de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica MESTRAL 
COCEMFE  Tarragona 

 Sinergia Jurídic Laboral 
 

COL·LABORADORS 
 

 Fundación ONCE 

 Ajuntament de Tarragona  
 Espai Social Tarragona ‘La Pedrera, Casa 

del Mar 
 

INSCRIPCIONS 
 

Drets d’inscripció persones amb discapacitat: 15 €  
Per als socis d’entitats federades: 10 € 
Per al públic en general: 20 € 
 
Les persones amb discapacitat tenen l'opció de 
descomptes amb el programa de beques de la  
Federació Mestral Cocemfe Tarragona. Les 
persones amb discapacitat pagaran 10 € i els 
socis amb discapacitat 5€*. 
*Consultar criteris 

 
 
Data termini d’inscripció :  10 d’octubre de 2013 
 
Més informació: 
 

Federació Mestral COCEMFE Tarragona 
Tel : 977 32 70 93  
Mail: secretaria@mestralonline.org 

 
                 
                            

 

 
 
 

 

 

 

Oci i lleure 

 

Yoga i Pilates 

 
Octubre 2013 - Desembre 2013 

 
Tarragona 

 
     

      
 



  

La Federació MESTRAL COCEMFE Tarragona 

 
És una entitat sense ànim de lucre, creada per a 
col·laborar en la NORMALITZACIÓ del col·lectiu de les 
persones amb discapacitat física i orgànica en la 
societat mitjançant la informació i el suport a les 
associacions de malalts i persones amb discapacitat 
física i orgànica de les comarques de Tarragona, 
unificant criteris, racionalitzant recursos i impulsant i 
coordinant tota mena d`accions i activitats.  

 

El servei Sinergia Jurídic Laboral 

 
El servei Sinergia Jurídic Laboral és un  Servei 

d’integració laboral, real i eficient, que té com a 

objectius cobrir les necessitats no satisfetes pels 

diferents serveis existents i  donar resposta a les 

necessitats plantejades per la situació actual del 

mercat de treball. 

 

El Programa MOU EL COS, MOU LA MENT 

 
És un programa engegat per la Federació Mestral 
COCEMFE Tarragona per tal de fomentar hàbits de 
vida saludable i de facilitar temps, espais i activitats 
d’esport i oci en els que les relacions familiars i 
socials puguin fluir de forma lliure i en funció de les 
afinitats més que de les dificultats intrínseques de 
tenir una malaltia i/o una discapacitat. 
 

Yoga i pilates 

 
Les tècniques que utilitzen el yoga o el pilates ajuden 
a restablir l’equilibri de la ment, cos i esperit. Tenen 
com a principal meta la realització personal. Els 
cursos tenen la intenció de crear espais d’oci i 
socialització tant amb persones com discapacitat com 
els seus familiars. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les classes combinen tècniques de yoga i pilates 

i estan enfocades a les persones que volen una 

pràctica adaptada a les seves necessitats. La 

pràctica comença amb un calentament seguit 

d’estiraments i posterior relaxació. Els estiraments 

de la tècnica de Pilates ajudaran a enfortir el cos 

aportant una millora de postures corporals en les 

seves activitats diàries i dins del treball, 

aconseguint, a més, millorar la concentració fet 

que permet desenvolupar una actitud positiva de 

la vida. 

 

Recomanat per les persones que tinguin 

problemes d’esquena, com hernies, lumbàlgies o 

malalties cròniques i persones amb discapacitat o 

persones d’edat més avançada i per aquells. 

 

Característiques: 
 

 La durada del curs és de 10 hores 
lectives. 

 El grup ha de tenir un mínim de 8 
persones 

 Les classes es realitzaran d’octubre a 
desembre de 2013 

 Yoga i pilates: Divendres de 12:00 a 13:00 
hores. 
Les classes començaran el 18 d’octubre 
 
Les classes es realitzaran a l’aula de la Casa 

del Mar de Tarragona 
C/ Francesc Bastos, 19, Tarragona 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Mestral
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=COCEMFE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=tarragona

