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3 de desembre. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

PER UN DESENVOLUPAMENT RURAL
INCLUSIU, QUE FOMENTI EL POTENCIAL
DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
QUE VIUEN A ZONES RURALS
En motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat,
instaurat per l'Organització de Nacions Unides (ONU) i la Unió Europea (UE),
a escala mundial i europea, i que cada any es commemora el 3 de
desembre, el Comitè Català de Representants de Persones amb
Discapacitat, que representa més de mig milió de Persones amb
discapacitat i les seves famílies que viuen a casa nostra, fa públic el següent
MANIFEST
A Espanya, les dones i els homes amb discapacitat que viuen en zones
rurals són un grup poblacional nombrós, que supera el milió de persones
amb índexs d'exclusió social i manca de suports i recursos adequats molt
més grans que els de la població urbana amb discapacitat. Per aquest motiu
hi ha una pressió creixent per abandonar aquest entorn. Les persones amb
discapacitat i les seves famílies han de ser considerades com a agents clau
en la transformació del medi rural en un entorn inclusiu, que sota el prisma
de la innovació social ofereixi un nou model d'entorn sostenible i harmònic
de convivència on totes les persones puguin desplegar el seu potencial
humà.
El COCARMI, en el sí del moviment del CERMI, advoca i reclama una
Estratègia de Desenvolupament Rural Inclusiu per als propers cinc anys,
amb pressupost assignat, amb visió de gènere, que promogui, planifiqui,
programi, coordini i canalitzi les accions públiques i cíviques per a les
persones amb discapacitat i les seves famílies que viuen en entorns rurals.
L'objectiu: millorar la seva participació, accés a drets i benestar social,
afavorint l'arrelament i la continuïtat de la població amb discapacitat a les
zones rurals, actualment en perill de despoblament. Tot això d'acord amb la
Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
Un desenvolupament rural inclusiu, amb suports efectius i sense
discriminacions ni exclusions davant els estàndards urbans, no es pot
entendre sense la dimensió de gènere, que tingui presents i doni resposta a
les necessitats de les dones i nenes amb discapacitat del medi rural, les
més invisibles i actualment sotmeses a índex més elevats d'exclusió,
pobresa i violència. I cal donar resposta també a les necessitats de les
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dones cuidadores de persones amb discapacitat. Cal que la societat civil
promogui actuacions d'apoderament de les dones amb discapacitat del món
rural, perquè cap d'elles es quedi enrere.
Les polítiques públiques han de potenciar la recerca i generació de nous
espais d'ocupació al món rural, inclosa l'emprenedoria, que permetin crear
riquesa en aquest entorn, de forma sostenible i combinant les oportunitats
de l'economia verda amb la inclusió i els llocs de treball dignes i de qualitat.
Tot plegat fent l'entorn rural més acollidor i amable amb les persones amb
discapacitat.
És essencial identificar i fomentar les bones pràctiques de col·laboració
entre entitats, plataformes i institucions de la discapacitat i de persones en
risc d'exclusió i del desenvolupament rural a fi d'atendre les necessitats de
les persones que viuen al medi rural i es troben en situació o en
risc d’exclusió social.
Així mateix, és clau aplicar fórmules de gestió i col·laboració innovadores
entre diferents agents implicats en el desenvolupament rural a l'hora de
dissenyar, planificar i implantar suports, recursos i dispositius de promoció i
atenció a les persones amb discapacitat i les seves famílies.
Les polítiques públiques de desenvolupament rural inclusiu europees,
nacionals, autonòmiques i locals, han d'enfortir l'arrelament de les persones
amb discapacitat i les seves famílies en aquest entorn, ajudant, així, a
reduir l'amenaça de despoblament que pateix Espanya.
S'ha de dissenyar una estratègia conjunta entre les diferents instàncies
implicades per fer front al despoblament de les zones rurals, que redueixi la
pressió a què es veuen sotmeses les persones amb discapacitat i les seves
famílies per abandonar el camp i traslladar-se de manera gairebé obligada a
zones urbanes. El CERMI, del qual el COCARMI n’és membre, aportarà al
Fòrum Nacional de Despoblació la seva proposta d'estratègies contra el
despoblament del medi rural.
Finalment, cal fer estudis, recerca i anàlisi estadística, sociològica i
econòmica per conèixer la realitat del col·lectiu al medi rural, ja que
constitueix una necessitat ineludible per elaborar la futura estratègia de
desenvolupament rural inclusiu que des del moviment associatiu de la
discapacitat, reclamem amb urgència als poders públics.
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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.



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 del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies corresponents a l'any 2018, a Catalunya hi ha 577.028 persones
amb algun tipus de discapacitat o trastorn mental reconeguda, és a dir, un
7,65% de la població catalana.
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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.
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3. ÒRGANS DE GOVERN
Assemblea de
representants

Comitè Executiu

Ostenta la màxima
representació de les
entitats que l'integren i
obliga amb els seus
acords, vàlidament
adoptats, a la totalitat
dels seus membres

Òrgan encarregat de
l'execució dels acords
adoptats per
l'Assemblea de
representants, i de dur
la gestió ordinària dels
assumptes de
l'Associació

Comissió
Permanent
Té com a funcions la
de preparar i facilitar
les feines del Comitè
Executiu, de qui
depèn i a qui retrà
comptes de les seves
actuacions

El 14 de maig es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària, que va
aprovar
la
següent
composició
del
Comitè
Executiu:

President
Antonio Guillén
(ECOM)

Vicepresidències
Rosa Cadenas
(DINCAT)

Roser Roigé
(COCEMFE Catalunya)

Secretari general

Tresorera

Enric Botí
(ONCE)

Mercè Batlle
(FEPCCAT)

Israel Molinero
(SMC)

Raimon Jané
(ACAPPS)

Vocalies
Pilar Sanjuán
Albert R. Casellas
(DOWN
(FESOCA)
Catalunya)

4. COMMEMORACIÓ DEL 20è ANIVERSARI
Des de la seva fundació, l'any 1998, el COCARMI ha esdevingut la
plataforma més representativa de l'àmbit de la discapacitat, articulant el
moviment associatiu a Catalunya, representant i actuant en pro de les
persones amb discapacitat i les seves famílies.
Al llarg d'aquests vint anys, les nostres actuacions han estat motor de
canvi, passant de les idees abstractes a la realitat de la vida quotidiana. Per
aquest motiu, coincidint amb el vintè aniversari de la fundació, vam voler
posar en valor la trajectòria del moviment associatiu de la discapacitat a
Catalunya i agrair a totes aquelles persones que han participat, d'una o
altra manera, a impulsar polítiques dirigides a les persones amb discapacitat
i a enfortir el moviment associatiu.
Sota el lema "Obrim camins per les persones amb discapacitat", vam
destacar les principals 20 fites aconseguides al llarg d'aquests anys, els
principals indicadors sobre la situació de les persones amb discapacitat i els
20 reptes que encarem pels propers anys.

20 fites d'aquests 20 anys
1998
1. El 6 de març les entitats ACAPPS, APPS, COCEMFE, ECOM,
FECAFAMM, FESOCA i ONCE funden el COCARMI. Posteriorment s'hi
incorporen FEPCCAT, DOWN Catalunya i FECETC.
2000
2. Aprovació de la Llei de mesures fiscals i administratives, que
estableix la taxa de reserva per persones amb discapacitat en el
sector públic en el 5%
2002
3. Aprovació del Decret de la Generalitat de Catalunya que regula les
condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per
a persones amb discapacitat
2003
4. Presentació del Llibre Blanc de les Persones amb Discapacitat
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2005
5. Acord amb el Consell Audiovisual de Catalunya, per impulsar l'accés
del col·lectiu als mitjans de comunicació (audiodescripció i
subtitulació)
2006
6. Aprovació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat
7. Aprovació de la llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a
les persones en situació de Dependència
8. Publicació de l'estudi El greuge comparatiu econòmic de les persones
amb discapacitat de la ciutat de Barcelona, de l'Ajuntament de
Barcelona
2007
9. Aprovació de la llei de serveis socials. El 2010 s'aprova la cartera de
serveis
2008
10.Elaboració i presentació d'un estudi sobre el compliment de la Llei
l'integració social dels minusvàlids (LISMI)
11.Aprovació de la Llei del dret de les dones a erradicar la violència
masclista, que contempla estratègies contra la violència de gènere en
relació a les dones i nenes amb discapacitat
2009
12. Impuls del carnet acreditatiu de la Discapacitat
13.Aprovació de la Llei d'accés a l'entorn de les persones acompanyades
de gossos d'assistència
2010
14.Aprovació de la llei de la llengua de signes catalana
2011
15.Concessió del títol de família nombrosa a les famílies amb fills amb
discapacitat
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2012
16.Presentació, al president de la Generalitat, del Full de Ruta de la
Discapacitat 2012-2015
2013
17.S'aprova el Pacte per a la Infància a Catalunya. El COCARMI és un
dels signants.
18.Presentació, a la presidenta del Parlament de Catalunya, de l'Informe
sobre l'impacte de la Convenció Internacional dels Drets de les
Persones amb Discapacitat en el marc jurídic de Catalunya
2014
19.Aprovació de la Llei d'Accessibilitat de Catalunya
2016
20.Constitució del Consell Català de la Discapacitat (CODISCAT) i
signatura de l'acord per augmentar els percentatges de "diners de
butxaca" previstos a l'ordre de 2014 sobre copagament.
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20 reptes de futur
Garantir l'exercici dels Drets Humans, Igualtat i No discriminació
1. Adaptar la legislació al marc de la Convenció
2. Garantir el dret a vot a totes les persones amb discapacitat
3. Crear una comissió legislativa parlamentària sobre Polítiques
Integrals de Discapacitat
4. Aprovar una llei sobre els drets de les persones amb discapacitat
Finançament
5. Millorar del finançament de les entitats
6. Regular el concert social i ocupacional
Promoció de l'autonomia personal i vida independent
7. Aprovar una Llei Catalana de l'Autonomia Personal i la Vida
Independent
8. Universalitzar els serveis i suports que impliquin la promoció de
l'autonomia personal
9. Elaborar estratègies i plans de desinstitucionalització amb indicadors,
objectius, terminis i assignacions pressupostàries suficients
Educació i formació
10. Desenvolupar el Decret d'Escola Inclusiva
11. Estendre la inclusió educativa a tot el sistema educatiu i en les
diferents etapes
Ocupació
12. Complir la reserva del 2% i increment dels recursos de la inspecció de
treball
13. Augmentar la dotació pressupostària de les Polítiques Actives
d'Ocupació
14. Incrementar els recursos econòmics per fomentar l'ocupabilitat de les
persones amb discapacitat, tant en l'empresa ordinària com en els
Centres Especials de Treball (CET)
Salut
15. Avançar cap a un model d'integració de l'atenció social i sanitària que
garanteixi l'atenció centrada en la persona
16. Ampliar el catàleg ortroprotèsic
17. Impulsar polítiques d'envelliment actiu
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Accessibilitat
18. Aprovar el Codi d'Accessibilitat
19. Aprovar i implementar un Pla de Promoció de l'Accessibilitat Universal
que tingui en compte tots els entorns de relació
20. Crear un Fons Català per a la Promoció de l'Accessibilitat, nodrit de
l'1% de l'import total de la inversió dedicada anualment a obres i
infraestructures i a noves tecnologies i a societat digital

4.1. Acte institucional
Coincidint amb la data de fundació, el 6 de març vam celebrar un acte
institucional en què vam homenatjar als fundadors de COCARMI i als
consellers/es de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya (19982017). També vam comptar amb la participació de Víctor Bayarri que va fer
una ponència sobre "El valor de la discapacitat per un món millor", i vam
organitzar una taula rodona per parlar sobre les sinèrgies generades durant
aquests anys amb les persones amb discapacitat. Per finalitzar l'acte, vam
comptar amb una actuació musical de 'Els Cracs d'Andi'.
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4.2. Congrés CERMIs autonòmics
Per primera vegada es va celebrar
a Catalunya la trobada anual de
CERMIs autonòmics que es va
centrar a analitzar el paper de la
tecnologia en la millora de la vida
de les persones amb discapacitat
en àmbits tan diversos l'educació,
la
inclusió
laboral,
la
vida
quotidiana, l'accessibilitat, el medi
rural, com a productes de suport i
també en relació a la bretxa de gènere, entre d'altres.
Hi van participar més d'un centenar de congressistes, i es va posar de relleu
que la tecnologia permet trencar barreres i, sovint, és l'eina bàsica de
contacte amb el món per part de moltes persones amb problemes de
mobilitat i de comunicació. Tot i així, aquestes oportunitats no arriben a
tothom i, per tant, cal reduir les diferències d'accés i ús dels serveis digitals
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5. ACCIÓ REPRESENTATIVA
Durant l'any 2018, l'acció representativa en pro de les persones amb
discapacitat i les seves famílies es pot resumir de la següent manera:

5.1. Diàleg civil
El COCARMI ha continuat la seva tasca reivindicativa i d'incidència política
en els diferents òrgans d'assessorament i participació de les administracions
públiques catalanes.
En aquest sentit, el COCARMI representa el moviment associatiu de la
discapacitat de Catalunya als següents espais de representativitat:
 Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT)
 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 del Pla Operatiu del FEDER 2014-2020
 Comitè de seguiment del Pla Operatiu del FSE 2014-2020
 Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
 Consell Municipal de Benestar Social (Ajuntament de Barcelona)

5.2. Moviment associatiu de la discapacitat
En el marc del Contracte Programa amb el CERMI s'ha
continuat treballant per tal d'actuar de forma conjunta i
coordinada
en
l'acció
política
d'ambdues
organitzacions. L'objectiu és consolidar i estendre la
cultura i valors del CERMI, contribuint a un
desenvolupament harmònic, articulat i cohesionat del moviment associatiu
de la discapacitat a nivell estatal.
En aquest sentit, s'ha participat tant a les Conferències CERMI Territorios,
com a reunions de treball del CERMI Estatal amb els comitès 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.
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En aquest sentit, s'ha assistit les dues sessions de la Conferencia CERMI
Territorios i a les reunions dels grups de treball de gènere, assistència
personal, accessibilitat, diversitat afectiva i identitat de gènere.

5.3. Enfortiment del Tercer Sector
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
El COCARMI, representat per l'Antonio
Guillén, ha continuat formant part de
l'òrgan directiu d'aquesta institució, on
ocupa una vocalia.
A més, hem participat en els diferents grups de treball per debatre i acordar
el posicionament conjunt en temes que preocupen el sector, relacionats
amb la inclusió social, la inserció sociolaboral, l'habitatge o la pobresa
energètica, entre d'altres.
També hem participat en el projecte m4social per
liderar la transformació digital de les entitats del
Tercer Sector, així com incidir en la generació
d'un ecosistema d'innovació en l'àmbit social.

Participació en el Congrés Tercer Sector
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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

5.4. Relacions institucionals
El 2018 s'han dut a terme diferents trobades institucionals per plantejar
l'agenda política del moviment associatiu de la discapacitat, entre els quals
destaquen:
Parlament de Catalunya
 President del Parlament, Roger Torrent
 Grup parlamentari de Ciutadans, Noemí de la Calle
 Grup parlamentari de Junts per Catalunya, Josep M. Forné i Saloua
Laouaji
 Grup parlamentari Republicà, David Rodríguez
 Grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem, Marta Ribas
 Grup parlamentari Socialista, Raúl Moreno
 Subgrup parlamentari de la CUP, Vidal Aragonés
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Generalitat de Catalunya
 President, Quim Torra
 Consellera de Justícia, Ester Capella
 Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani
 Secretària d'Atenció Sanitària i Participació, Carme Bertral
 Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies
 Directora General del Servei d'Ocupació de Catalunya, Mercè Garau
 Director General d'Economia Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l'Autoempresa, Josep Vidal

Foto: Ruben Moreno

Diputació de Barcelona
 Vicepresidenta segona, Meritxell Budó
Ajuntament de Barcelona
 Tinenta d'alcaldessa de Drets Socials, Laia Ortiz
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6. VISIBILITAT I PRESÈNCIA PÚBLICA
6.1. Pronunciaments i creació d'opinió
El COCARMI ha augmentat la seva presència pública als mitjans de
comunicació, tant a premsa i ràdio com a la televisió. S'han emès 10 notes
de premsa i s'han publicat 21 notícies a la pàgina web.
Aquestes són els títols de les notes de premsa enviades:
El sector de la discapacitat demana una comissió parlamentària de la
discapacitat i una llei catalana d'Autonomia Personal (27 febrer)
El sector de la discapacitat celebra els 20 anys del COCARMI amb una
demostració d'unitat (7 març)
Antonio Guillén, reelegit president del moviment català de la discapacitat
(15 maig)
El moviment català de la discapacitat ofereix al Parlament la seva
col·laboració per construir polítiques socials més inclusives (15 juny)
El COCARMI lamenta la manca de consens al Parlament per crear una
comissió específica sobre la discapacitat (4 juliol)
El sector de la discapacitat reclama l'aprovació immediata del Reglament
que ha de desplegar la Llei d'Accessibilitat (12 juliol)
El sector de la discapacitat reclama al president de la Generalitat un Pacte
per a la Discapacitat a Catalunya (29 agost)
El sector de la discapacitat aplaudeix l'anunci per la creació del Pacte per a
la Discapacitat a Catalunya (19 setembre)
El sector de la discapacitat celebra els canvis del Codi Civil Català en
matèria testamentària (24 octubre)
El sector de la discapacitat reclama més drets i participació en l'àmbit
judicial (27 novembre)
A més, a les xarxes socials, el perfil de Twitter (@cocarmi) s'està
consolidant com un referent del sector, superant els 3.000 seguidors i a
Facebook els 400.
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7. INFORME ECONÒMIC
7.1. Balanç de situació
ACTIU

132.646,21 €

Actiu no corrent

400 €

Immobilitzat material
Inversions financeres a
llarg termini

Actiu corrent

0€
400,00 €

132.246,21 €

Deutors
Periodificacions a curt
termini
Tresoreria

73.019,07 €
619,21 €
58.607,93 €

PASSIU

Patrimoni net
Fons social
Excedent de l'exercici
Altres subvencions

Passiu corrent
Provisions a curt termini
Deutes a curt termini
Proveïdors i creditors
diversos
Deutes amb les
administracions públiques

132.646,21 €

63.759,97 €
63.759,97 €
1.547,03 €
0€

68.886,24 €
45.000 €
10.384,14 €
10.673,41 €
2.828,69 €

7.2. Compte de pèrdues i
guanys
Ingressos

144.700 €

Quotes entitats sòcies
Subvencions públiques

10.000 €
79.300 €

Subvencions privades

40.000 €

Prestacions serveis

15.400 €

Despeses
Aprovisionaments

133.152,97 €
-359,70 €

Despeses de personal

-46.078,38 €

Altres despeses d'explotació

-96.313,15 €

Amortitzacions

-401,74 €

RESULTAT DE L'EXERCICI 1.547,03 €
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