
En la primera reunió del Consell de la Discapacitat de Catalunya
després de la seva constitució 

El sector de la discapacitat demana els
números  dels pressupostos 'socials' de la

Generalitat  

El COCARMI valora positivament la resposta al seu
Acord de Prioritats en favor de les Persones amb

Discapacitat

Barcelona, 15 de desembre de 2016. El Comitè Català de Representants
de  persones  amb  Discapacitat  (COCARMI),  principal  plataforma  del
moviment associatiu català de la discapacitat, ha demanat al Govern de la
Generalitat  informació  detallada  (per  departaments  i  programes)  sobre
l’import  i  el  percentatge  de  pressupost  que  es  destinarà  l'any  2017  a
polítiques públiques per a la inclusió social de les persones amb discapacitat
i la millora de la qualitat de vida del col·lectiu. Aquestes dades s’haurien de
poder analitzar en el sí del Consell.

Alhora,  es  va  demanar  l’elaboració  de pressupostos  transversals  i  amb
perspectiva de discapacitat, per ajudar a identificar i classificar la proporció
de recursos destinats a garantir la inclusió social i la millora de la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

La petició va tenir lloc ahir al vespre, durant la primera reunió del Consell de
la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) després que es constituís al maig.
Durant la reunió, el Govern va donar comptes de l’acompliment de cadascun
dels  punts  de  l’Acord  de  prioritats  en  favor  de  les  Persones  amb
Discapacitat elaborat pel  COCARMI i  presentat  aleshores. Al  respecte,  el
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COCARMI valora positivament el  compromís del Govern amb el col·lectiu
duent a terme, entre altres mesures, la  nova ordre sobre els 'diners de
butxaca', que estableix la participació en el cost del servei de les persones
que reben ajuts per la seva situació de dependència en el finançament de
determinats  serveis  no  gratuïts  (residències  i  llars-residència)  i  marca
aquells percentatges que es destinen a despeses personals. 

També s'ha avançat, en el camp laboral, en el model de treball protegit i en
inserció  a  l'empresa  ordinària,  on  es  mantenen  els  recursos  i  es  volen
augmentar el 2017. En accessibilitat, s'estan introduint aportacions de les
entitats  al  Codi  d'Accessibilitat  que  desenvolupa  la  Llei  d'Accessibilitat
aprovada  el  2014.  Malgrat  estar  fora  de  termini,  és  important  que  el
reglament sigui consensuat amb el sector.

El comitè aplaudeix que el Govern hagi fet seves les prioritats del COCARMI,
però cal anar més enllà i fer un calendari amb tot allò que queda per fer, en
el qual hi puguem participar els representants del col·lectiu. Cal igualment
que s'aprovi un mecanisme que permeti al CODISCAT exercir el seu paper
consultiu, de forma que qualsevol norma, programa, recurs o servei que
dissenyi la Generalitat contingui en el seu expedient un informe consultiu
del Consell.

En la cloenda de la reunió, el president del COCARMI i vicepresident segon
del consell, Antonio Guillén, va declarar: "hem d’apoderar les persones amb
discapacitat  perquè  estiguin  al  carrer,  hem  d’apostar  per  una  societat
desinstitucionalitzada". I va afegir: "Això és un risc, però la preferim a tenir
les persones amb discapacitat controlades a les institucions", reclamant així
la  participació  de  les  persones  amb  discapacitat,  de  forma  plena  i  en
igualtat de condicions a la resta de la societat, en tots els àmbits de la vida:
laboral,  educatiu,  social,  cultural  i  d'oci.  Per  al  COCARMI, la societat  del
futur serà inclusiva o no serà.

Sobre el CODISCAT. Adscrit al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Consell
és fruit de més de dos anys de treball conjunt de l'administració catalana i les organitzacions
catalanes de la discapacitat després que l'estiu de 2012 el COCARMI proposés la seva creació
al Full de Ruta de la Discapacitat 2012-2015 que va presentar a l'aleshores president de la
Generalitat, Artur Mas.
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L'organisme vol  ser  una  eina  de  diàleg  i  de  treball  conjunt  de  les  organitzacions  de  la
discapacitat i dels departaments i entitats locals que treballen per millorar la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat, on les entitats que l'integren seran consultades pel Govern
en tots aquells programes i recursos que desenvolupin per millorar l'atenció del col·lectiu. 

Sobre el COCARMI. 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 les darreres dades de
l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents a 2014, hi ha a casa nostra
537.998 persones amb algun tipus de discapacitat o problema de salut mental reconeguda
(10  anys  abans  eren  333.580).  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.
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