MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2004
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Presentació
Les persones amb discapacitat, segons estudis recents realitzat per
l’INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (I.N.E., www.ine.es),
representen el 9% de la població total. A Catalunya, l’entitat més
representativa del sector és el Comitè Català de Representants de
Minusvàlids (en endavant COCARMI), associació catalana sense
ànim de lucre, creada amb la finalitat de defensar els drets de les
persones amb discapacitats i formada per ACAPPS (Associació
Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes), APPS
(Federació Catalana Pro Persones amb retard Mental), FECAFAMM
(Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts
Mentals), FESOCA (Federació de Sords de Catalunya), ECOMLAYRET (Federació de Entitats Col·laboradores de Minusvàlids) i
ONCE.
Cal destacar que el COCARMI forma part del CERMI (Comitè
Estatal de Representantes de Minusválidos)
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Activitats realitzades l’any 2004
1. Seguint la línia d’actuació establerta i de comú acord amb les
Administracions, el COCARMI ha portat a terme al llarg de l’any
2004 accions en els següents àmbits:
 Realització de seminaris interns monogràfics per arribar a
propostes unitàries cap a les diferents Administracions amb
temes con: nova Llei de Serveis Socials, Plans Integrals dels
col·lectius implicats, aportació d’esmenes de les propostes de
Llei, pensions no contributives, inserció laboral, mesures
alternatives, etc.
 Estudi, seguiment, i realització de propostes realitzades des
de les diferents Administracions (Consells Sectorials, etc.)
 Campanya de sensibilització pública, que inclou actes
adreçats a la ciutadania en general (rodes de premsa, edició
de monogràfics en premsa escrita, presència activa en mitjans
de comunicació radiofònics i visuals, etc.), edició de tríptics i
altres suports gràfics, sonors, etc.
 Presència a Seminaris, Congressos, Trobades, etc. nacionals,
estatals i internacionals.
 Participació en comissions, etc. amb altres col·lectius de
persones “vulnerables” i amb les diferents administracions per
desenvolupar plans d’acció.
 Edició de material promocional per facilitar la inserció i inclusió
educativa, social i laboral del col·lectiu.
 Realització de jornades, congressos, seminaris, etc. en relació
a la correcta aplicació dels drets de les persones amb
discapacitat (ensenyament, sanitat, etc.) o a altres temes
relacionats amb la promoció de les persones amb
discapacitat.
 Realització, manteniment i consolidació d’una pàgina web.
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 Realització d’una agenda d’actes.
2. Així mateix, i dintre de la línia de potenciar la visualització social
de l’entitat, el COCARMI també treballarà per:
 Potenciar la consolidació de la Taula del Tercer Sector Social
com la entitat representativa del Tercer Sector Social a
Catalunya.
 Desenvolupar un pla per la participació del sector en el
FORUM-2004, tant a nivell de presencia activa com vigilant la
adaptació dels actes, etc. a les persones amb discapacitat.
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Accions desenvolupades per àmbits durant l’any 2004
A nivell general
 Entrevista amb el Conseller en Cap, Hble. Sr. Josep Bargalló
(21/01/04)
Àmbit benestar social
 Reunió amb la Presidenta Delegada de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, Il·lma. Sra. Nuria Carrera (14/04/04)
 Entrevista Consellera Benestar i Família, Hble. Sra. Anna
Simó (29/04/04)
 Reunió Consell Sectorial de Persones amb Disminució del
Departament de Benestar i Família (05/07/04)
 Compareixença en la Comissió de Política Social del
Parlament de Catalunya (22/06/04)
 Assistència Comissió Permanent Consell General de Serveis
Socials (01/07/04) i (09/09/04)
 Reunió amb Presidenta Comissió Política Social parlament de
Catalunya. Il·lma. Sra. Carme Capdevila (09/12/04)
Àmbit educació
 Reunió Consellera
(02/03/04)

d’Educació,

Hble.

Sra.

Marta

Cid

 Entrevista Director General d’Universitats, Sr. Ramon Vilaseca
(10/05/04)
Àmbit salut
 Entrevista Consellera
(22/04/04)

Sanitat,

Hble.

Sra.

Marina

Geli
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 Reunió amb el Consorci Hospitalari per tractar temes
relacionats amb l’atenció a la dependència.
Àmbit laboral
 Entrevista Conseller de Treball, Hble. Sr. Josep Maria Rañé
(21/04/04)
 Seguiment contactes amb CECOT. Manteniment de reunions
tècniques per l’elaboració de l’estratègia de funcionament del
servei. Aquest conveni que té per objecte establir un marc de
col·laboració conjunta pel desenvolupament d’iniciatives
dirigides a incrementar els nivells d’ocupació de les persones
amb discapacitat intel·lectual entre les empreses associades a
la CECOT dins el marc d’acompliment de les mesures
alternatives i de la pròpia LISMI.
Àmbit accessibilitat i habitatge
 Assistència acte cloenda Any del Disseny (17/02/04)
 Assistència Jornada sobre Accessibilitat organitzat per l’ONCE
(02/03/04)
 Entrevista Conseller Política Territorial i Obres Públiques,
Hble. Sr. Joaquim Nadal (22/04/04)
 Reunió Direcció General Habitatge (17/05/04)
 Assistència presentació Follet FAD “Disseny per tothom”
(07/07/04)
Relacions altres entitats
 Assistència presentació Centre Ocupacional
(22/01/04)

Les Corts

 Assistència lliurament Premis ONCE Roc Boronat (17/03/04)
 Reunió amb el Grup Parlamentari CiU (12/05/04)
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 Reunió Consell General CRID (13705/04)
 Entrevista Director Viatges 2000 de la ONCE (18/05/04)
 Entrevista amb Parlamentari
Parlamentari CiU (10/06/04)

Congrés

Espanyol

Grup

 Assistència Assemblea CERMI (28/06/04)
 Assistència a la inauguració dels actes de 25è aniversari de la
FESOCA (08/07/04)
 Participació inauguració IX Jornades Internacionals
Formació de la Federació ACAPPS (27/11/04)

de

 Assistència Lliurament dels Premis d’Espais, Equipaments i
Llocs web Municipals de Qualitat 2004 convocats per la
Diputació de Barcelona (15/12/04)
Àmbit mesures fiscals
 Celebració acte informatius Declaració de la Renda 2004 (1 a
cada província) (27/05/04)
Jornades/ Seminaris/ Fires/ Difusió
 Assistència Inauguració Fòrum 2004 (08/05/04).
 Assistència i Participació Jornada “Integració Laboral
organitzada per el programa PIUNE de la UAB” (16/06/04)
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 Assistència a les reunions periòdiques i grups de treball amb
la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, formada per 19
organitzacions de segon nivell que, en conjunt, apleguen més
de 2.000 entitats socials de Catalunya, amb 50.000 voluntaris i
800.000 beneficiaris. La principal finalitat és impulsar les
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polítiques socials al nostre país. COCARMI ostenta la vice presidència de la Taula.
Institut Municipal de Persones amb Disminució
 Manteniment de reunions periòdiques amb els membres de la
Candidatura COCARMI en l’IMDB per tal de presentar
propostes comunes.
 Assistència a les reunions de Junta Rectora i Directiva.
Altres accions
 Nomenament membres Consell de la Ciutat de Barcelona.
Assistència a dos reunions.
 Reunions amb Fòrum 2004; establiment de formes de
participació; assistència a diàlegs: “Informació, poder i ètica al
segle XXI”; Diversitat cultural i mitjans de comunicació”; Salut i
desenvolupament sostenible: els reptes del segle XXI”; “Els
conflictes en la vida quotidiana”; “Cultures del treball”; “Ciutat i
ciutadans dels segle XXI”; “Construint l’Agenda Global”.
 Membres del Jurat del Premis de la Diputació de BCN
“D’espais , equipaments i llocs WEB municipals qualitat 2004”
 Convenis signats:
- Concurs Exposició “Nou Genis”. Caja de Ahorros del
Mediterráneo.
- El Periódico de l’Estudiant. Edicions Primera Plana SA.
 Presentació propostes avantprojecte “Estatut d’Autonomia”.
 Membres del Consell Assessor de la xarxa de Servei
d’Atenció Domicili de la Diputació de BCN.
 Redacció de tres articles pel CERMI.es
 Assistència Jornades Clàusules Socials (19/03/04)
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 Campanya demanant millores en les mesures que conté la
Llei41/2003 de 18 de novembre de protecció Patrimonial de
les persones amb disminució i de modificació del Codi Civil,
de la llei d ’Enjudiciament Civil de la normativa tributària amb
aquesta finalitat.
 Elaboració de propostes per incorporar en el programes del
partits polítics per les eleccions generals 2004.
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