
   
 

El COCARMI dóna tot el seu suport a Down Lleida en les accions que 

emprengui davant la Fiscalia i Consum   

 

 
El sector de la discapacitat rebutja qualsevol 

discriminació en l'accés als locals d'oci per raó 
de discapacitat 

 
 

Fets com el de dissabte en un local de Lleida vulneren la Convenció 

de l'ONU sobre drets de les persones amb discapacitat  

 
 

Barcelona, 10 d'abril de 2017.- El Comitè Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma del sector a 
Catalunya, se suma a la denúncia pública feta per Down Lleida després que 

un local nocturn de la ciutat impedís la matinada de dissabte l'accés a un 

grup de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals 
membres de la seva entitat.  

 

Es tracta, d'altra banda, de la segona setmana consecutiva que 

l'establiment, el pub Fissure, denegava l'accés als joves. Ho va fer adduint 
la celebració d'una festa privada, però un tècnic de l'entitat hi havia accedit 

minuts abans sense cap impediment.  

 
Per aquest motiu, el COCARMI rebutja enèrgicament aquesta demostració 

de discriminació envers les persones amb discapacitat intel·lectual i dóna tot 

el seu suport a Down Lleida (integrat al COCARMI a través de Down 
Catalunya) en les accions que emprengui; d'una banda davant l'Agència 

Catalana de Consum i, d'altra banda, davant la Fiscalia Provincial de Lleida 

per vulnerar dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual 

recollits en la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat de l'ONU i ratificada per l’Estat Espanyol l’any 2007. 

 

Tot i que fets com els descrits són cada cop més aïllats, són una clara prova 
que encara queda un llarg camí per recórrer pel que fa a la conscienciació i 

sensibilització de la societat sobre la igualtat de drets de totes les persones. 

Alhora, cal seguir denunciant les situacions de discriminació perquè no es 
tornin a repetir i perquè les persones amb discapacitat puguin gaudir dels 

espais d'oci amb les mateixes condicions que la resta, sense haver de témer 

ni patir el rebuig d'una part de la societat. 

 
 

 

 

http://downlleida.org/ca/blog/vulneracio-de-drets-en-un-bar-de-lleida/


   
 

 
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 dades del 2015 del 
departament de Treball, Benestar Social i Famílies, hi ha a Catalunya 514.886 persones amb 
alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2005, el nombre de 
persones amb discapacitat era de 356.530. Així, en deu anys  el col·lectiu ha crescut més 
d'un 44 per cent. 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. 


