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En una reunió mantinguda amb el fiscal de delictes d’odi i 

discriminació 

 

El sector reclama més contundència i recursos 

davant els delictes d’odi contra les persones 

amb discapacitat  

 

La trobada amb Miguel Ángel Aguilar forma part dels actes del Dia 

Internacional de les Persones amb Discapacitat  

 

Barcelona, 5 de desembre de 2016.- El Comitè Català de Representants 

de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de la 
discapacitat a Catalunya, ha demanat aquest migdia més contundència en 
la lluita contra els delictes d’odi i discriminació de què són víctimes les 

persones amb discapacitat. 

En una trobada a la Ciutat de la Justícia amb el fiscal coordinador del Servei 

de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, 
Miguel Ángel Aguilar, una delegació del COCARMI li ha expressat la seva 

preocupació perquè Catalunya és la comunitat autònoma amb el nombre 
més gran de delictes d’aquest tipus. Segons l’informe de delictes d’odi del 
Ministeri de l’Interior del 2015, l’any passat es van registrar a casa nostra 

277, dels quals 215 a la província de Barcelona. Pel que fa a denúncies de 
delictes relacionats amb la discapacitat, només es té constància de nou, una 

xifra que des del COCARMI atribuïm a la por de les víctimes a possibles 
represàlies, a ignorar que aquest tipus d’accions són denunciables o a 

entrebancs (d’accessibilitat, de comunicació, de vincles amb l’agressor...) 
que dificulten la seva denúncia. "Aquesta xifra tan baixa evidencia que hi ha 
molts casos que cal fer aflorar, i que són necessaris protocols de detecció i 

denúncia d'aquest tipus de delictes amb els professionals de l'àmbit sanitari, 
dels serveis socials i la policia", ha afirmat Pilar Díaz, vicepresidenta del 

COCARMI. 
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En aquest sentit, els representants del COCARMI han demanat al fiscal que 

es posin a l’abast del col·lectiu tota la informació, les eines i els mitjans que 
facilitin la denúncia d’aquesta mena de delictes, així com la formació de 

professionals especialitzats en l’acompanyament de les víctimes amb 
discapacitat en aquestes situacions tan difícils. Segons Díaz, "és 

imprescindible l'apoderament de les persones amb discapacitat, ja que hem 
de prendre consciència que moltes de les situacions que vivim són 
discriminatòries, i el Codi Penal ens empara". 

Durant la reunió, a més, s'ha entregat al Fiscal el manifest 2016 en motiu 
del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat titulat El meu dia, el 

nostre dia, el de tothom, en el qual destaquen les principals accions dutes a 
terme enguany. 

 

 

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. 


