
 
MONTSERRAT PALLARÈS 

PARELLADA 

Secretària de COCEMFE CATALUNYA 

 

Graduada Social de Professió. Tècnica 

en Relacions Institucionals i en 

Polítiques d’Igualtat. Experta en Imatge 

i Comunicació 

Amb més de 25 anys d’experiència en el món associatiu, actualment és la 

Presidenta de la Federació Francesc Layret d’entitats de Persones amb 

Discapacitat Física i Orgànica COCEMFE BARCELONA. També és la Secretària 

de l’associació NATSAL en la que és la Responsable de “Dones i Discapacitat” i, 

com a tal, membre del Consell Polític de Dones de “Castelldefels Ciutat Igualitària”. 

Coordina la Comissió d’Igualtat del COCARMI. És consellera del Consell de Dones 

de la Zona     Franca de Barcelona i forma part del Grup de Treball de Polítiques 

d’Igualtat de COCEMFE Nacional així com de diferents associacions de dones 

també d’àmbit nacional. Col·labora amb CEMUDIS i amb la Fundació CERMI 

MUJERES. Ha coordinat durant 7 anys la XARXA INTERNACIONAL DONES de 

METROPOLIS i ha organitzat el 3r Fòrum Mundial de Dones “Dynamic Cities Need 

Women” a Costa de Marfil. 

En l’àmbit de la Comunicació, té experiència a nivell nacional i internacional. Ha 

ostentat la 2a Tinença d’Alcaldia a l’Ajuntament de Castelldefels amb la cartera, 

entre d’altres, de Comunicació, especialitat que ha desenvolupat també a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. A nivell internacional, ha estat la responsable del 

“METROPOLIS AWARD” i assessora del “GUANGZHOU AWARD”. 

Conviu amb discapacitat per diferents deficiències físiques i orgàniques cròniques  

conseqüència de la fibromiàlgia, la fatiga crònica i la SQM que pateix des de fa 

més de 40 anys. És membre de FIBROFELS i de CONFESQ i col·labora 

estretament amb COCEMFE Nacional i d’altres entitats per avançar en el 

reconeixement i la visibilitat de la discapacitat orgànica. Tenaç defensora dels 

Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Autonomia Personal. 

Apassionada de la música i de la lectura. Membre de diferents entitats socials i 

culturals. 


