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3 de desembre. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

 

MANIFEST 

Perquè els drets de les persones són el 

primer 

#primerlespersones 

 

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, 

COCARMI, principal plataforma de defensa dels drets de les persones amb 

discapacitat a Catalunya i les seves famílies, denuncia avui que el col·lectiu, 

format per prop de 540.000 persones, està en risc de tornar a una situació 

d'oblit i exclusió per part de les administracions públiques. 

Catalunya travessa actualment uns moments decisius de la seva història 

que poden canviar el seu rumb. Les tensions internes entre partits i les 

externes amb l'administració espanyola marquen el dia a dia de la política 

catalana. La pràctica paralització de l'administració, juntament amb la  

pròrroga dels pressupostos de la Generalitat i l'acumulació de retards en el 

pagament de serveis concertats no fa sinó escanyar encara més el nostre 

col·lectiu que ha estat sistemàtica i estructuralment exclòs. 

Les conseqüències ja les coneixem i les hem manifestat fins a l'esgotament: 

les entitats de serveis a les persones amb discapacitat estan en la corda 

fluixa pels impagaments de la Generalitat; els serveis d'inserció laboral en 

l'empresa ordinària veuen en perill la seva continuïtat; els centres especials 

de treball no poden absorbir les llistes d'espera; les sol·licituds en matèria 

de dependència, encallades, i l'aplicació d'un copagament amb caràcter 

confiscador; els suports als alumnes amb discapacitat a l'escola ordinària, 

retallats; la capacitat de finançar els retards d'uns pagaments pactats, 

esgotada; i la lluita contra les xarxes de joc il·legal que utilitzen persones 

amb discapacitat, sense cap avenç significatiu. 
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Cap situació política, cap moment històric, cap enfrontament partidista no 

pot deixar de banda les persones en la definició de les seves actuacions, i 

encara menys a unes de les més vulnerables de la societat, les persones 

amb discapacitat i les seves famílies. En aquest sentit, seguim reclamant 

poder viure amb dignitat i de manera autònoma, en igualtat a la resta de la 

població, a través de l'accés  en igualtat d'oportunitats a un lloc de treball, a 

un suport educatiu, a una plaça residencial, a una prestació per 

dependència, a un espai de lleure, cultura i oci accessible... Els drets de les 

persones amb discapacitat i/o trastorn mental són inaplaçables i no poden 

quedar en suspens sigui quin sigui el context polític i social. 

Ara és el moment del compromís i posicionament envers la inclusió de les 

persones amb discapacitat i/o trastorn mental i les seves famílies per part 

d'una de les principals institucions del nostre país: el Parlament. Com a 

representant del poble de Catalunya, i en l'exercici de la seva potestat 

legislativa i de control i impuls de l'acció política i de govern, demanem que 

faci un pas endavant i es comprometi amb les següents mesures: 

- Creació d'una Comissió legislativa sobre Discapacitat, encarregada 

d'analitzar la situació de les persones amb discapacitat i les seves famílies a 

Catalunya, formular propostes i recomanacions de millora, així com fer el 

seguiment de les polítiques públiques del Govern de la Generalitat que 

afectin a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i les seves 

famílies. 

- Aprovació d'una Llei Catalana de Drets, No Discriminació i Inclusió de les 

Persones amb Discapacitat, que haurà de servir com a instrument legal per 

adaptar la normativa catalana, transversalment, als principis, valors i 

mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat aprovada per les Nacions Unides el 2006. 

- Revisió dels mecanismes d'impuls i control de l'acció política i de govern, 

els quals tenen per objecte orientar les polítiques del Govern i fer-ne 

seguiment, per tal que siguin més efectius i amb efectes vinculants. 

Perquè les persones som el primer !!!!!!      

 

Barcelona,  2 de desembre de 2015 
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1. PRESENTACIÓ 

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat 

(COCARMI) és una associació catalana sense ànim de lucre creada l'any 

1998 amb la finalitat de defensar els drets de les persones amb discapacitat 

i les seves famílies. 

 

El COCARMI és la plataforma unitària que articula el moviment associatiu de 

la discapacitat a Catalunya, representant i actuant en pro de les persones 

amb discapacitat i les seves famílies.  

Els seus objectius són: 

 Dissenyar polítiques d’actuacions encaminades a aconseguir la 

integració social de les persones amb discapacitat.  

 Ésser una plataforma comuna de debat per a les persones amb 

discapacitat.  

 Representar el sector de les persones amb discapacitat de Catalunya 

davant dels diferents òrgans governamentals i d’altres instàncies 

públiques i privades, en relació amb la problemàtica pròpia del 

col·lectiu.  

 Analitzar els diferents problemes generals i d’importància que afecten 

el sector de les persones amb discapacitat.  

 Fixar posicions unitàries i adoptar decisions del sector referents a 

qualsevol matèria que afecti el col·lectiu de persones amb 

discapacitat.  

 

Segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), 

corresponents a 2013, a Catalunya hi ha gairebé 513.859 persones amb 

algun tipus de discapacitat o trastorn mental reconeguda, és a dir, un 

6,80% de la població catalana. Si tenim en compte l'evolució del període 

2003-2013, s'ha produït un increment del 66,80% en el darrer decenni. 
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2. ENTITATS MEMBRE 

El COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions que 

donen veu a les persones amb discapacitat a Catalunya, ja sigui discapacitat 

física, intel·lectual, sensorial i/o trastorn mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
COCARMI. Memòria 2015  8 
 

3. ÒRGANS DE GOVERN 

Els òrgans de govern del COCARMI són: 

- L'Assemblea de representants, que ostenta la màxima representació de les 

entitats que l'integren i obliga amb els seus acords, vàlidament adoptats, a 

la totalitat dels seus membres. 

- El Comitè Executiu és l'òrgan encarregat de l'execució dels acords 

adoptats per l'Assemblea de representants, i de dur la gestió ordinària dels 

assumpte de l'Associació. 

- La Comissió Permanent té com a funcions la de preparar i facilitar les 

feines del Comitè Executiu, de qui depèn i a qui donarà compte de les seves 

actuacions. 

 

El 13 d'abril de 2015, es va celebrar l'Assemblea de representants que va 

ampliar la composició del Comitè Executiu i designar aquests nous 

membres. La composició resultant és la següent: 

 

President 

Vicepresidenta 

Vicepresident 

Vicepresidenta 

Vicepresidenta 

Secretari general 

Tresorer 

Vocal  

Vocal 

Antonio Guillén (ECOM) 

Mercè Batlle (FEPCCAT) 

Josep Aguilar (SMC) 

Rosa Cadenas (DINCAT) 

Pilar Díaz (COCEMFE Catalunya) 

Enric Botí (ONCE Catalunya) 

Raimon Jané (ACAPPS) 

Antonio Martínez (FESOCA) 

Pilar Sanjuán (DOWN Catalunya) 
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4. ACCIÓ REPRESENTATIVA 

Al llarg de 2015, l'acció representativa en pro de les persones amb 

discapacitat i les seves famílies es pot resumir de la següent manera: 

4.1. Iniciativa Legislativa Popular "Afirma els teus drets, 

signa contra el copagament confiscatori" 

 

El 2015 el CERMI Estatal culmina el procés iniciat a finals de 2014 per 

presentar una Iniciativa Legislativa Popular de reforma de la Llei 

d'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, centrada en el lema 

"Afirma els teus drets, signa contra el copagament confiscatori". 

El COCARMI, com a organització més representativa en la defensa i acció de 

les persones amb discapacitat i les seves famílies a Catalunya, va donar 

suport i va treballar durant tot el 2015 en la campanya de la Iniciativa 

Legislativa Popular 120/000031/0002, dirigida a presentar una Proposició 

de Llei de modificació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció 

de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en Situació de 

Dependència, en matèria de participació en el cost de les prestacions i 

serveis de les persones beneficiàries, com a resposta del moviment social 

de la discapacitat a les polítiques de les Administracions socials que en 

desenvolupament d'aquesta llei han creat una situació insostenible que fa 

que recaigui l'esforç econòmic de manteniment del sistema en les pròpies 

persones en situació de dependència. 

4.1.1. Objectius 

Amb aquesta iniciativa es pretenia aconseguir la modificació de la Llei 

39/2006 en el que fa referència a la participació en el cost de les 

prestacions i serveis de les persones beneficiàries (copagament). 

 Totes les persones han de poder ser beneficiàries del sistema en 

funció dels seus recursos. 
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 Han de quedar excloses del copagament les persones amb una 

capacitat econòmica personal inferior a 2,5 vegades l'IPREM. 

 Ha d'establir-se un pagament màxim per persona no superior al 60% 

del cost del servei. 

 La participació en el cost del servei ha de garantir un mínim del 40% 

per destinar a despeses personals. 

4.1.2. Dates clau en la tramitació oficial 

11 de novembre de 2014: Acord del Congrés dels Diputats pel que s'admet 

a tràmit l'inici del procés 

16 de setembre de 2015: Acord del Congrés dels Diputats pel que s'admet 

la sol·licitud de pròrroga del termini de finalització del procediment de 

recollida de signatures 

30 de novembre de 2015: Entrega oficial de les signatures per part del 

CERMI davant de l'Oficina del Cens Electoral. Total de signatures 

entregades: 738.577 signatures 

15 de desembre de 2015: Acord de la Junta Electoral Central certificant que 

la ILP supera les 500.000 signatures exigides legalment 

7 de gener de 2015: Publicació en el Butlletí Oficial de les Corts Generals 

4.1.3. Recursos humans, tècnics i de comunicació 

El COCARMI, per dur a terme aquesta iniciativa va comptar amb els 

següents recursos: 

4.1.3.1. Recursos humans 

Es va comptar amb la col·laboració de cadascuna de les organitzacions del 

COCARMI per fer la difusió, adhesió i recollida de signatures; es van establir 

aliances d'adhesió a la ILP; i es va comptar amb persones voluntàries que 

van col·laborar amb aquesta iniciativa bé recollint signatures bé com 

fedetàries. 

4.1.3.2. Recursos tècnics 

Es van elaborar materials de suport i manuals d'instruccions per la recollida 

de signatures. Alhora, es van crear materials de suport a la recollida de 

signatures com armilles i adhesius. 
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4.1.3.3. Recursos de comunicació 

Es va fer una presentació pública de la ILP contra el copagament i es van 

elaborar dues notes de premsa per fer-ne difusió de la campanya a través 

dels mitjans de comunicació de Catalunya: 

 

El COCARMI s'adhereix a l'ILP del CERMI per establir criteris justos de 

copagament en dependència (4 febrer) 

El sector català de la discapacitat denuncia el copagament confiscatori (16 

febrer) 

 

Repercussió als mitjans 

20 minutos. El repago de servicios ahoga a decenas de discapacitados (17 

febrer) 

El Punt Avui. Desesperació entre els discapacitats pel nou copagament (17 

febrer) 

Ara. "He passat de pagar 305 euros a pagar-ne 1.300" (17 febrer) 

Ara. Editorial: La dependència dels discapacitats (17 febrer) 

El País. Las entidades buscan revertir el copago de les dependientes con 

una ILP (17 febrer) 

TV3 - TN Vespre (a partir del minut 16'53") Amb declaracions d'Antonio 

Guillén (1 juliol) 

 

També es va realitzar una activitat important a les xarxes socials a través 

de Facebook i Twitter. 

https://twitter.com/hashtag/noalcopagoconfiscatorio 

https://twitter.com/hashtag/noalcopagamentconfiscatori 

 

4.1.4. Les xifres a Catalunya 

Voluntaris: 50 

Fedataris: 23 

Plecs de signatures entregats: 110 

Signatures vàlides en plecs segellats: 3526 

Punts de recollida de signatures: 20 

Mocions de suport als ajuntaments: 3 

 

 

http://www.cocarmi.cat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/adhesi%C3%B3-la-iniciativa-legislativa-modificar-la-llei-de-depend%C3%A8ncia
http://www.cocarmi.cat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/adhesi%C3%B3-la-iniciativa-legislativa-modificar-la-llei-de-depend%C3%A8ncia
http://www.cocarmi.cat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/el-sector-catal%C3%A0-de-la-discapacitat-denuncia-el-copagament
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-01072015/video/5536606/
https://twitter.com/hashtag/noalcopagoconfiscatorio
https://twitter.com/hashtag/noalcopagamentconfiscatori
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4.2. Actuacions pel reconeixement del deute de les 

administracions amb les entitats 

Davant de l'agreujament i incertesa que vivien les entitats sobre els 

recursos disponibles que dificultaven el pagament de salaris, la continuïtat 

de professionals especialitzats, la negociació amb proveïdors o, fins i tot, de 

disposar de serveis bàsics, es van denunciar els impagaments del Govern 

de la Generalitat amb les entitats socials i es va reclamar un calendari de 

pagament dels serveis de titularitat pública que ofereixen com ara centres 

de dia, centres ocupacionals, llars residències o serveis d'inserció laboral, 

entre d'altres. 

Amb l'objectiu de normalitzar la situació i que, per tant, les entitats 

tinguessin assegurat el finançament dels serveis es van fer accions de 

denúncia pública, així com diferents reunions amb membres del Govern per 

recuperar la normalitat amb els pagaments i establir un calendari per 

eixugar el deute acumulat, de més de 82 milions d'euros, que acumulava el 

Govern des de 2011. 
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4.3. Avenços normatius i estructurals 

4.3.1. Processos electorals 

L'any 2015 ha estat un any important d'incidència política pels diferents 

processos electoral que han tingut lloc, tant a nivell local, autonòmic com 

estatal, per defensar l'enfocament i la presència de la discapacitat en el 

mateix procés, així com en els programes de les diferents formacions 

polítiques. 

Per aquest motiu, es van elaborar els següents documents de 

posicionament: 

Document marc de propostes sobre inclusió dels Drets de les Persones amb 

Discapacitat i/o trastorn mental per incorporar als programes electorals de 

les diferents formacions polítiques per les eleccions municipals de l'any 

2015 

Document marc de propostes sobre inclusió dels Drets de les Persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental per incorporar als programes electorals de 

les diferents formacions polítiques per les eleccions al Parlament de 

Catalunya de l'any 2015 

Propostes sobre inclusió dels Drets de les Persones amb Discapacitat i/o 

trastorn mental en motiu de les eleccions a les Corts Generals de l'any 2015 

Igualment, es van mantenir contactes amb les diferents formacions 

polítiques amb la finalitat d'explicar-los els documents de posicionament, 

així com per reivindicar l'accessibilitat completa del procés, i la designació 

de persones amb discapacitat com a candidates en les llistes. 

4.3.2. Benestar Social 

Durant el 2015, el COCARMI ha continuat treballant per garantir 

l'autonomia personal de les persones amb discapacitat. Per aquest motiu, 

s'han presentat aportacions a les següents iniciatives: 

 Moció 192/X del Parlament de Catalunya, sobre el sistema per a 

l'autonomia personal i l'atenció a la dependència 

 Moció 218/X del Parlament de Catalunya, sobre les persones en 

situació de dependència o amb discapacitat i les entitats que hi 

treballen 

 Projecte de Decret de les activitats d'educació en el lleure en les 

quals participen menors de 18 anys 

http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/document_marc_eleccions_municipals_2015_def_maig_3.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/document_marc_eleccions_municipals_2015_def_maig_3.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/document_marc_eleccions_municipals_2015_def_maig_3.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/document_marc_eleccions_municipals_2015_def_maig_3.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/document_marc_eleccions_parlament_catalunya_2015_0.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/document_marc_eleccions_parlament_catalunya_2015_0.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/document_marc_eleccions_parlament_catalunya_2015_0.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/document_marc_eleccions_parlament_catalunya_2015_0.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/propostes_cocarmi_eleccions_congres_2015.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/propostes_cocarmi_eleccions_congres_2015.pdf
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 Projecte d'ordre per la qual es regula el Club Social per a persones 

amb problemàtica social derivada de malaltia mental 

 Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases i s'obre la 

convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en 

la pròpia llar per a l'any 2015 

 Proposta d'ordre per la qual s'aproven les bases que han de regir la 

convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar 

Social i Família per a entitats 

 Proposta de Programació territorial dels serveis socials especialitzats 

2015-2018 

4.3.3. Inserció laboral 

La necessitat que a Catalunya es disposi d'un millor marc normatiu i dels 

suports a la promoció de la inclusió laboral necessaris, des del COCARMI 

s'ha presentat propostes a diferents disposicions legals: 

 Moció 181/X del Parlament de Catalunya, sobre polítiques d'ocupació 

 Moció 184/X del Parlament de Catalunya, sobre la renda mínima 

d'inserció per a l2015 i de suport a les empreses d'inserció 

 Pla Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) 

 Línies bàsiques per a la convocatòria 2015 dels Serveis Integrals 

d'Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones 

amb discapacitat i/o malaltia mental -SIOAS-. 

 Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a 

favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més 

persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter 

excepcional al seu compliment 

4.3.4. Salut 

El COCARMI, amb l'objectiu de defensar els drets de les persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental, així com de millorar la seva qualitat de 

vida, també ha presentat propostes relacionades amb l'atenció socio-

sanitària dirigida al col·lectiu: 

 Projecte de Decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya 

 Propostes als projectes del PIAISS 

4.3.5. Diàleg civil 

Durant el 2015, el COCARMI s'incorpora al consell de Participació del Pla 

Interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) i al 

Comitè de Seguiment del Pla Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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Així, el COCARMI representa el moviment associatiu de la discapacitat de 

Catalunya als següents espais de representativitat: 

 Consell General dels Serveis Socials de Catalunya 

 Comissió funcional del Consell General dels Serveis Socials de 

Catalunya 

 Comitè d'Ètica dels Serveis Socials  

 Consell de Participació del Pla Interdepartamental d'atenció i 

interacció social i sanitària (PIAISS) 

 Comitè de seguiment dels Fons FEDER 2014-2020 

 Consell Municipal de Benestar Social (Ajuntament de Barcelona) 

 

4.3.6. Moviment associatiu de la discapacitat 

En el marc del Contracte Programa signat amb el CERMI, s'ha continuat 

treballant per cohesionar el moviment associatiu de la discapacitat a nivell 

estatal.  

En aquest sentit, s'ha participat a les Conferències CERMI Territorios, com a 

reunions de treball del CERMI Estatal amb els CERMIS autonòmics per 

examinar, debatre, establir i desplegar estratègies coordinades i 

compartides d'acció política, així com per promoure la millora dels 

processos, protocols i canals de relació, comunicació i funcionament entre el 

CERMI Estatal i els CERMIS autonòmics, així com dels CERMIS autonòmics 

entre sí. 

Així mateix, s'ha assistit als següents congressos i jornades: 

 Jornada formativa para las estructuras gerenciales y técnicas 2015 

del CERMI. Madrid, 5 i 6 d'octubre 

 XI Congreso Estatal de CERMIS Autonómicos. "Toma de decisiones 

compartidas - Iniciativa, incidencia e innovación políticas desde el 

territorio". Madrid, 11 i 12 de novembre 

 Trobada "Comunicar la Diversidad". Madrid, 24 de novembre 

 

4.3.7. Actuacions en matèria d'accessibilitat 

En l'àmbit de l'accessibilitat al transport, durant el 2015 el COCARMI ha 

continuat la seva tasca de defensa de l'accessibilitat als mitjans de 

transport, establint nous contactes amb AENA per valorar el servei 

d'assistència a persones amb mobilitat reduïda als aeroports catalans. 

També es va fer especial èmfasi al perill que suposen els carrers de 

Plataforma Única per les persones amb discapacitat i la necessitat de 

garantir el dret a la mobilitat. 
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4.3.8. Enfortiment del Tercer Sector 

4.3.8.1. Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

El COCARMI ha continuat la seva tasca proactiva en el sí de la Taula 

d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, ostentant una de les 

vicepresidències de la Junta Directiva. A més, ha participat en diferents 

grups de treball. 

 

4.3.8.2. Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT) 

Amb la voluntat de treballar per una veu comuna i transversal de totes les 

entitats compromeses amb els infants i adolescents del nostre país, el 

COCARMI ha seguit participant activament en la PINCAT, oferint una visió 

integral de la infància, donant resposta a les seves necessitats, promovent 

l'acompliment dels seus drets i deures i vetllant per incorporar la 

perspectiva de la infància amb discapacitat en les polítiques públiques i en 

la societat catalana. 

 

4.3.8.3. Finan3 

Com a entitat sòcia de Finan3, la cooperativa de serveis sense ànim de 

lucre que neix el 2014 amb la missió d'enfortir les capacitats financeres de 

les entitats que conformen el Tercer Sector Social, hem continuat treballant 

perquè aquest projecte sigui més sòlid i pugui oferir més i millor suport a 

les entitats del Tercer Sector Social. 
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4.4. Relacions institucionals 

Dels diferents contactes institucionals que s'han produït durant el 2015, en 
destaquem els següents: 

 
Parlament de Catalunya 
 Presidenta, Núria de Gispert 

 Presidenta, Carme Forcadell 
 Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, Laura Massana 
 Grup Parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot, Marta Ribas 
 Grup Parlamentari Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Amorós i 

Pere Bosch 
 Grup Parlamentari del Partit Popular, Rafael Luna 

 

 
 

Generalitat de Catalunya 

 President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas 
 Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté 
 Secretaria General de Benestar Social i Família, Dolors Rusinés 

 Director General de Política i Promoció Econòmica, Albert Carné 
 Director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, 

Xavier López 
 Directora General del SOC, M. Carme Duch 
 Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal, 

Carmela Fortuny 
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Ajuntament de Barcelona 

 Alcalde de Barcelona, Xavier Trias 
 Regidora d'Infància, Família, Usos del Temps i Discapacitats, Irma 

Rognoni 
 Tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz 
 Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ramon 

Lamiel 
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5. VISIBILITAT I PRESÈNCIA PÚBLICA 

5.1. Pronunciaments i creació d'opinió 

Durant el 2015, el COCARMI ha augmentat la seva presència pública als 
mitjans de comunicació, tant a premsa, ràdio com televisió. S'han emès 12 

notes de premsa, 5 fotonotícies i s'han publicat 31 notícies a la pàgina web. 
A més, s'han millorat els canals de comunicació interna. 
 

A més, a les xarxes socials, el perfil de Twitter (@cocarmi) s'està 

consolidant com un referent del sector, amb més d'un miler de seguidors. 

Pel que fa a Facebook, creix molt més lentament i s'actualitza amb 

informacions pròpies o compartides de les entitats, tancant l'any amb 155 

seguidors. 

5.2. Participació a jornades, seminaris, presentacions i 

actes públics 

 
 Acte amb motiu del Dia Internacional de Commemoració de les 

Víctimes de l'Holocaust. Barcelona, 26 de gener 

 Presentació Equip Direcció ONCE Catalunya. Barcelona, 29  de gener 
 Acte de Vodafone España i la Fundación Vodafone España dins les 

activitats del Mobile World Congress. Barcelona, 4 de març 
 Presentació del projecte de participació infantil de la PINCAT. 

Barcelona, 19 de març 

 Esmorzar informatiu del "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" amb la 
Sra. Carina Mejías. Barcelona, 9 d'abril 

 Esmorzar informatiu del "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" amb el 
Sr. Xavier Trias. Barcelona, 15 d'abril 

 11è esmorzar estratègic. Comerç electrònic i Mobile a Barcelona: 

reptes i oportunitats. Barcelona, 24 d'abril 
 Debat "Les empreses socials i la reserva de mercat". Barcelona, 20 d 

emaig 
 Constitució de la nova corporació municipal - Ajuntament de 

Barcelona. Barcelona, 13 de juny 
 Acte públic presentació de la nova Junta Directiva de la Taula del 

Tercer Sector Social. Barcelona, 16 de juliol 

 Acte "Liceu a la fresca". Barcelona, 18 juliol 
 Esmorzar informatiu del "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" amb el 

Sr. Raül Romeva. Barcelona, 4 de setembre 
 Esmorzar informatiu del "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" amb el 

Sr. Lluís Rabell. Barcelona, 7 de setembre 
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 Esmorzar informatiu del "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" amb el 
Sr. Ramon Espadaler. Barcelona, 9 de setembre 

 Esmorzar informatiu del "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" amb la 
Sra. Inés Arrimadas. Barcelona, 16 de setembre 

 Esmorzar informatiu del "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" amb el 
Sr. Miquel Iceta. Barcelona, 17 de setembre 

 Esmorzar informatiu del "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" amb el 

Sr. Xavier García Albiol. Barcelona, 18 de setembre 
 Pregó de les Festes de la Mercè. Barcelona, 18 de setembre 

 Esmorzar informatiu del "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" amb el 
Sr. Josep Rull. Barcelona, 21 de setembre 

 Acte de lliurament dels Premis Solidaris ONCE Catalunya. Barcelona, 
29 d'octubre 

 Presentació de l'estudi "Situación de la Asistencia Personal en 

España". Madrid, 12 de novembre 
 Jornada #di_capacidad. Les TIC al servei de les persones. Barcelona, 

17 de novembre 
 1a Escola del PSC en Polítiques de Discapacitat "Treballant capacitats, 

consolidant drets". Barcelona, 21 de novembre 

 Jornada 'Persones amb Discapacitat i Món Laboral'. Barcelona, 3 de 
desembre 

 Dinar de germanor de Santa Llúcia. Cornellà de Llobregat 
(Barcelona), 13 de desembre 
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6. INFORME ECONÒMIC 

6.1. Balanç de situació 
 

ACTIU                61.547,40 €

   

Actiu no corrent 2.259,40 € 

Immobilitzat material 1.209,40 € 
Inversions financeres a llarg 

termini 
1.050,00 € 

 

Actiu corrent  59.288,00 € 

Deutors 53.563,71 € 

Periodificacions a curt termini 619,21 € 

Tresoreria 5.105,08 € 

 

 

 

PASSIU           61.547,40 €

   

Patrimoni net 56.124,63 € 

Fons social 56.124,63 € 

Excedent de l'exercici 15.550,69 € 

 

 

Passiu corrent 5.422,77 € 

Deutes a curt termini 1.166,42 € 

Proveïdors i creditors 
diversos 

1.986,03 € 

Remuneracions pendents 
de pagament 

0 € 

Deutes amb les 
administracions públiques 

2.270,32 € 

 

6.2. Compte de pèrdues i guanys 
 

Ingressos 71.800 € 

Quotes entitats sòcies 5.000 € 

Subvencions públiques 66.800 € 

 

Despeses 56.249,31 € 

Aprovisionaments -546,23 € 

Despeses de personal -32.202,47 € 

Altres despeses d'explotació -23.498,10 € 

Amortitzacions -2,21 € 

Altres resultats -0,30 € 

 

RESULTAT DE L'EXERCICI        15.550,69 € 
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