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ESTIU CKM 
L’estiu per tothom 

 
COMKEDEM és una associació de promoció cultural i educativa nascuda a l'any 2004 amb seu a 
Barcelona que organitza activitats de lleure i esport per a persones amb discapacitat des de fa 
14 anys consecutius. 
 
L'objectiu principal de l'entitat és la participació en igualtat en aquestes dues àrees, el lleure i 
l'esport, de tots aquells infants i joves amb alguna discapacitat física (distròfia muscular, espina 
bífida, esclerosi múltiple, paràlisi cerebral, lesió medul.lar, malalties neuromusculars, cardiopaties, 
càncer) i amics i/o familiars de la mateixa edat sense discapacitat tot construint un espai inclusiu 
per a tothom. 
 

Valors 
 

- La igualtat en la diversitat com a valor transversal. 
- Apoderament dels infants i joves desenvolupant les seves capacitats, la 

coresponsabilitat i la dignitat. 
- Naturalitat i positivitat en el tracte. 
- Convivència i la participació en igualtat. 
- Professionalitat i qualitat, des de l’experiència, la capacitació, la formació i 

l’exigència. 
 

Les principals activitats realitzades durant els darrers anys són activitats de caire divers tot 
adeqüant-se als objectius de l'entitat i creant espais de lleure i esport inclusiu: 

 
 - colònies 
 - estades de promoció de l'autonomia personal 
 - viatges 
 - hoquei en cadira de rodes electrònica (des de 2006) 
 - bàsquet en cadira de rodes manual (des de 2015) 
 - tallers, sortides, excursions, festes 
 - xerrades, formació, difusió 
 

Totes elles organitzades per l'equip de monitors i tècnics esportius que, a més de dinamitzar i 
realitzar-les, també actúa com a equip d'assistents personals en la realització de les activitats 
qüotidianes dels participants (vestir-se, rentar-se, menjar) amb l'objectiu de millorar la qualitat de 
vida, potenciant l'autonomia personal i la participació activa. 
 
Així doncs, els participants tindran al seu abast un equip de persones que els hi farà totes les 
tasques d'assistència personal que necessitin amb els mitjans tècnics necessaris (grua, cadira 
dutxa, etc). També es faran càrrec dels aspectes relatius a la medicació si és necessari. Totes 
aquestes persones són titulades i amb experiència al sector de la discapacitat, i dels àmbits 
educatius que hi conflueixen (ensenyament, social, salut). 
 
 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

ESTIU CKM 
Activitats 
 
Aquest proper estiu viuràs experiències inoblidables i ens agradarà que, algunes d’elles, sigui amb 
nosaltres. T'oferim tres propostes, per nens i joves amb discapacitat que poden participar 
acompanyats d’amics o familiars de similar edat sense discapacitat, i nens i joves sense 
discapacitat en general:  
 
 
CASAL ESPORTIU            
Barcelona, “Can Dragó” 
Del dilluns 25 al divendres 29 de juny 
De 9 a 17 hores 
Dels 6 als 25 anys (nascuts entre el 1993 i 2011) 
Infants i joves, persones amb discapacitat i sense 
 
Al terra, de peu, sobre rodes, a l’aigua… Això de l’esport és només cosa de voler practicar-lo 
perquè oferta n’hi ha per tothom, per a totes les capacitats físiques i per a totes les necessitats. 
  
 
COLÒNIES            
Pantà de Sau, casa “Can Mateu” 
Del diumenge 15 al diumenge 22 de juliol 
Dels 6 als 15 anys (nascuts entre el 2003 i 2011) 
Infants i adolescents , persones amb discapacitat i sense 
 
Tornem a fer colònies, us agraden massa com per deixar-les de fer. Prometem innovació... o no ;) 
Tallers, jocs, nit de por, piscina, excursió, activitats esportives, temps lliure... i molta gresca amb 
amics en plena natura! 
  
 
ESTADA AUTÒNOMA           
Sant Pere Pescador, càmping ”La ballena alegre” 
Del dissabte 28 de juliol al dissabte 4 d’agost 
Dels 15 als 18 anys (nascuts entre el 1999 i 2003) 
Adolescents i joves , persones amb discapacitat i sense 
  
Tornem als bungalows. Platja, piscina, guiris, festes de l’espuma, sortida de nit, lligar si es pot, 
dormir... i és clar, comprar menjar, cuinar, netejar la casa, organitzar la nevera... sense baralles ;)  
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

ESTIU CKM 
Per a participar 
 
Pas 1 - Documentació 
 
Les persones amb discapacitat han d’aportar aquesta documentació: 

 
- 1. Fitxa de la DISCAPACITAT (facilitada per l’entitat)   
- 2. Fitxa PERSONAL (facilitada per l’entitat)   
- 3. INFORME MÈDIC (el.laborat pel teu metge especialista habitual) 
- 4. CERTIFICAT DE DISCAPACITAT on consti el diagnòstic (Generalitat) 
- 5. Altres INFORMES disponibles (centre educatiu, fisioteràpia, centre d'atenció) 
- 6. 1 FOTO carnet a color 
 
Amb tota aquesta documentació es pot valorar cada cas individualment i permet analitzar-ne 
les necessitats de cara a poder donar l'atenció necessària.  
 
Posteriorment, si la valoració és positiva, es procedirà a fer la inscripció segons les condicions 
estlabertes, juntament amb els participants sense discapacitat. 
 
En cas contrari, es retornarà la documentació i es farà la derivació corresponent. 
 
 
Pas 2 - Inscripció 
  
Per fer la inscripció, condició definitiva per asignar la plaça, cal ingressar l’import de cada 
activitat al compte de Caixabank ES05 2100 0848 0302 0026 0321 especificant el nom del 
participant com a "concepte" de la transferència. 
 
Si es vol fer soci de l’entitat i gaudir dels descomptes aplicats al preu general i altres beneficis de 
ser membre de la mateixa, caldrà afegir 60 €uros (en pagament apart). La quota és vàlida fins al 
maig de 2019. 

 
Després de fer l'ingrés, cal comunicar per correu electrònic a comkedem@gmail.com els noms 
de totes les persones inscrites. 
 
Des del 15 d’abril al 15 de juny. 
 
 
 
Pas 3 – Documentació participants 
 
Posteriorment, al mes de juny, es farà arribar la resta d'informació i documentació necessària per  
participar. 

  
  
 



 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

ESTIU CKM 
Casal esportiu 

 
Al terra, de peu, sobre rodes, a l’aigua… T’oferim pràcticar esports d’equip (hoquei, bàsquet, 
rugby), individuals (tennis, slàlom, atletisme, tir amb arc), recreatius (vela, hípica - excursió fora de 
Barcelona-), piscina, activitats lúdiques i esportives, visites d’esportistes paralímpics i molt més. 
 
I si vius lluny de Barcelona, t’oferim un servei de monitors i allotjament nocturn per rematar les 
jornades amb activitats d’oci per la tarda. 
 

                
  
Preus        

- Soci amb discapacitat     145 €uros 
- Socis i acompanyants sense discapacitat   115 €uros 
- No soci       285 €uros 

 
Cobertures generals 

- Esmorzar, dinar, sucs i aigua 
- Servei d’entrenadors i assistència personal 
- Totes les activitats i material (cadires de rodes incloses) 
- Transport en autocar d'anada i tornada a l’excursió 

 
Cobertures extres           consultar preus 

- Servei d’allotjament i monitoratge (tardes i nits) 
- Servei d’acollida (de 8 a 9 del matí) 

 
Horari 

- De 9 a 17 hores 
 
Lloc 

- CEM “Can Dragó“ 
 

        



 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

ESTIU CKM 
Colònies 

 
Tallers, jocs, nit de por, piscina, excursió, activitats esportives, temps lliure... i molta gresca amb 
amics en plena natura! 
 

       
 
Participants     

- Soci amb discapacitat     290 €uros 
- Socis i acompanyants sense discapacitat   230 €uros 
- No soci       435 €uros 

 
Cobertures 

- Despeses d’allotjament i manutenció  
- Servei de monitors (i les seves despeses d'allotjament i manutenció) 
- Totes les activitats i material 
- Transport en autocar d'anada i tornada fins a la casa 
- Despeses d’organització 

 
Lloc 
  
Casa de colònies "Can Mateu" al complex de lleure del mateix nom al davant del pantà de Sau 
(Osona) format per 3 cases de colònies i diversos terrenys d'acampada per prop de 300 nens, i 
que és propietat de la Fundació de l'Esplai de la qual formem part. Ens allotjarem en habitacions 
de 4, 6 i 8 places amb lliteres abatibles a paret i amb lavabo adaptat a cada habitació. Tots els 
espais exteriors són accessibles i la piscina disposa de grua hidràulica. 

               
 
 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

ESTIU CKM 
Estada autònoma 

 
Comprar menjar, cuinar, netejar la casa, organitzar la nevera... sense baralles ;) Però també, 
dormir, menjar, piscina, platja, oci nocturn, excursió, lligar si es pot... amb molta festa. I si de cas, 
ja que hi som, preparem-nos per la universitat, a l'estil de la kedàmia... 
 

           
 
Participants     

- Soci amb discapacitat     290 €uros 
- Socis i acompanyants sense discapacitat   230 €uros 
- No soci       840 €uros 

 
Cobertures 

- Despeses d’allotjament i manutenció  
- Servei de monitors (i les seves despeses d'allotjament, manutenció) 
- Transport en autocar d'anada i tornada fins al càmping 
- Totes les activitats i material 
- Despeses d’organització 

Lloc 
  
Càmping "La Ballena Alegre" a la platja de Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà. Són bungalows 
de 4-6 places adaptats anomenats Fluvià especial (dels més luxosos del càmping i súper ben-
equipats). 
 

                                   


