
 

El comitè condemna les presumptes agressions sexuals a un 

nen amb síndrome d'Asperger a Vallirana per part de 

companys  
 

 

El COCARMI reclama una especial 
protecció dels menors amb discapacitat, 
especialment vulnerables a l'assetjament  

 
 

Demana professionals preparats per detectar situacions de 

risc, així com programes de sensibilització de l'alumnat 

 
 

 

Barcelona, 25 de juliol de 2019.- Arran de les pressumptes agressions 
sexuals a un nen amb síndrome d'Asperger a Vallirana per part d'alguns 

companys d'institut, el Comitè Català de Representants de Persones amb 

Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa del col·lectiu a 

Catalunya, vol expressar el seu més absolut rebuig i condemna per 
aquests fets, oferir a la família tot el seu suport amb les accions que 

dugui a terme i reclamar a totes les institucions públiques 

relacionades amb l'atenció a la infància la màxima cura i protecció 
del col·lectiu més vulnerable entre els vulnerables, els nens i nenes 

amb discapacitat. 

EL COCARMI se suma a les mostres de repulsa expressades per diferents 

plataformes de la discapacitat, com el Comitè Estatal de Representants de 

Persones amb Discapacitat (CERMI) i la Confederació Autismo España, i 

demana contundència en la lluita contra els diferents tipus d'assetjament, 
incloses les agressions sexuals, que poden patir els infants amb 

discapacitat, els quals solen tenir menys recursos que la resta de nens i 

nenes per fer-hi front.  

En aquest sentit, el comitè ha demanat una reunió amb el conseller 

d'Educació per traslladar-li la seva preocupació pels fets ocorreguts i per la 
ineficàcia dels actuals protocols i marcs d'actuació dels centres educatius, 

tant públics, concertats com privats, per detectar aquest tipus de situacions. 

El COCARMI considera que, per aquest motiu, cal revisar els actuals 
protocols de prevenció, detecció i intervenció per protegir especialment els 

infants amb discapacitat, i insta al departament d'Educació a destinar els 

recursos necessaris a fomentar, ja el proper curs 2019-2020, programes de 
sensibilització, educació i respecte per la diversitat entre l'alumnat català.  

 



 

 

Sobre el COCARMI. Està integrat per una desena de federacions i associacions que donen 

veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, intel·lectual, 

sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2017 del departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha a Catalunya més de 550.000 persones amb alguna 

discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2006, el nombre de persones amb 

discapacitat era d'unes 377.500. El COCARMI l'integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, 

DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental 

Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Estatal 

de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions 

de persones amb discapacitat d'unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula 

d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d'Infància de Catalunya 

(PINCAT). 


