
Dona Suport als meus drets - Per la sostenibilitat dels suports a les persones amb discapacitat i les 
seves famílies 

1 
 

 

 

 

 

 

 

3 de desembre de 2022 

Dia Internacional i Europeu de les 

Persones amb Discapacitat 

Dona suport als meus drets 
 

Per la sostenibilitat dels suports 
a les persones amb discapacitat i les seves famílies 

 
Amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb 

Discapacitat, que se celebra cada el 3 de desembre, el 
moviment social de la discapacitat representat pel Comitè 
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat 

(CERMI), i el Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat (COCARMI), que representa les més de 634.000 

persones amb alguna discapacitat reconeguda a Catalunya, fan 
públic enguany el següent 

 

MANIFEST 
 
La discapacitat, una realitat oblidada? Les dades oficials de 
l'Institut Nacional d'Estadística evidencien que el 20 per cent de 
la població espanyola (persones amb discapacitat i les seves 
famílies) està directament relacionada amb la discapacitat. 
L'última gran operació estadística oficial sobre discapacitat 
(EDAD 2020), unida a les enquestes que anualment recullen 
dades rellevants sobre aquesta realitat social, mostra que aquest 
grup ciutadà segueix necessitant polítiques específiques 
enèrgiques per assolir un llindar acceptable de drets, inclusió i 
benestar. 
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Està comprovat que les polítiques públiques que reconeixen els 
drets de les persones amb discapacitat i les seves famílies 
beneficien tota la societat. Els grans avenços que fan que un país 
estigui al capdavant de les democràcies exemplars sempre venen 
de la mà social. 
 
També és un fet que en moments de greus crisis econòmiques, 
socials i de convivència, les persones que més en pateixen les 
conseqüències, sovint devastadores, són les que es troben en risc 
d'exclusió, i dins aquest grup, les últimes en rebre suports sempre 
són les persones amb discapacitat i les seves famílies. La 
pandèmia per COVID 19, la invasió d'Ucraïna per part de la 
federació russa i la guerra consegüent, la pujada exacerbada de 
preus i la crisi econòmica actual són només alguns exemples, no 
els únics. 
 
Això passa perquè la conjunció de factors d'exclusió fa que les 
persones amb discapacitat sempre estiguin en risc de quedar-se 
fora, més encara  quan s'uneix a aquesta circumstància el gènere, 
l'edat, la ruralitat, la condició de persona protegida 
internacionalment, l'ètnia, la diversitat sexual o la situació de 
pobresa, entre d'altres. És especialment rellevant la situació de 
les dones i les nenes, el 60 per cent de la població amb 
discapacitat a Espanya. 
 
El valor de la societat civil és inqüestionable en l’atenció a les 
persones en una societat oberta avançada. Les organitzacions 
representatives de la discapacitat sempre han anat per endavant 
a l'hora d'oferir suports i acompanyament, sense els quals la vida 
diària de moltes persones i famílies no seria possible. En els 
moments de més  gravetat, només les organitzacions hi eren 
reclamant, denunciant, atenent, acompanyant, protegint vides. 
 
CERMI, 25 anys de canvi social des de la unitat i cohesió del 
sector de la discapacitat 
 
Els 25 anys d'existència del CERMI han desencadenat avenços 
essencials en el reconeixement de drets, inclusió i benestar de les 
persones amb discapacitat i les famílies. El CERMI ha demostrat 
des dels seus inicis que és possible la reivindicació que exigeix 
amb fermesa i alhora, cooperativament, la construcció d'aliances. 
La tasca d'incidència des de la unitat, element primordial de la 
cultura CERMI, s'ha mostrat en tota la seva essència en els 
moments de més dificultat. 
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Davant d'aquesta realitat, el Dia Internacional i Europeu de les 
Persones amb Discapacitat, el CERMI es declara en situació 
d'emergència. Avui més que mai el CERMI i el COCARMI clamen 
SOS Discapacitat, Dona suport als els meus drets, i exigeixen 
el compliment d'aquestes demandes: 
 
Primera. Alertem de la situació devastadora en què es troben les 
entitats de la discapacitat, una precarietat que aboca al risc real 
de desaparició de moltes d’elles i dels suports i atencions que 
ofereixen. 
 
Segona. Reclamem dels poders públics mesures alternatives, 
extraordinàries, que compensin aquest trencament de la 
sostenibilitat de les organitzacions de la discapacitat i que, en 
definitiva, permetin la supervivència d'entitats acreditades, 
solvents, amb trajectòria i programes amb gran impacte social. 

 
Tercera. Exigim, en particular, la consideració plena i indiscutida 
del Grup Social ONCE com a entitat del tercer sector d’acció 
social a tots els efectes: la seva trajectòria i la seva aportació al 
desenvolupament social del nostre país, ho justifiquen plenament. 
 
Quarta. Plantegem que el Semestre de Presidència de la Unió 
Europea 2023 és un moment idoni perquè Espanya impulsi a 
escala europea un model de finançament sostenible per al sector 
social i les entitats de la discapacitat. 

 
Cinquena. Reivindiquem la revisió profunda del model de 
finançament i suport a les entitats del Tercer Sector d'Acció Social 
de la discapacitat, que ha demostrat ser clarament insostenible i 
incapaç de donar resposta a les necessitats reals de les persones 
amb més risc d’exclusió i discriminació. Des del COCARMI 
reclamem, a més de finançament suficient i sostenible en el temps 
de les entitats, reformar l’actual cartera de serveis socials perquè 
esdevingui un veritable model d'atenció centrada en la persona. 
 

CERMI 
www.cermi.es 

www.convenciondiscapacitat.es 
COCARMI 

www.cocarmi.cat 

http://www.cermi.es/
http://www.convenciondiscapacidad.es/
http://www.cocarmi.cat/

