
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA DISCAPACITAT DE 
CATALUNYA (CODISCAT) 

 

Lloc: sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat 

Data: 20 de juny de 2019, 10h 

Intervinent: Antonio Guillén, president 

 

Represa del CODISCAT 

El mes de setembre passat es va tornar a reunir el CODISCAT, 

després d'un període massa llarg d'inactivitat per l'aplicació de 

l'article 155. Pels representants de les persones amb discapacitat i les 

seves famílies, el CODISCAT és l'espai de debat estratègic i de sector 

que hem construït conjuntament amb el Govern de la Generalitat. En 

el marc de les seves sessions hem tancat acords importants com el 

que permetia augmentar els diners de butxaca, de la mà de la 

Consellera Bassa i el Secretari Iglesias. 

 

I en la represa de la normalitat de les nostres institucions, i amb el 

compromís del Govern amb els Drets de les Persones amb 

Discapacitat d'acord al que estableix la Convenció sobre els Drets de 

les Persones amb Discapacitat, el setembre passat vam acordar 

l'impuls de diferents grups de treball per analitzar quin era l'estat de 

situació per poder orientar adequadament l'acció del Govern en 

col·laboració amb les entitats representatives. 

 

Pacte pels Drets de les Persones amb Discapacitat 

Els treballs d'aquest mesos han posat de manifest que encara queda 

molt camí per recórrer. I, per tant, que ens hem de dotar d'una eina 

de treball que no només impliqui el Govern, el COCARMI i les seves 

entitats, sinó que interpel·li al conjunt de la nostra societat: món 

local, col·legis professionals, agents econòmics i socials, partits 

polítics... Tots som necessaris per garantir l'exercici de la plena 

ciutadania per part de les persones amb discapacitat. 

 

I aquesta eina és l'impuls d'un Pacte Nacional pels Drets de les 

Persones amb Discapacitat, el qual ens ha de permetre construir les 

bases per ser pioners en la implementació de la Convenció de Nacions 

Unides. 



 
 

 

Situació política i social 

La situació política que apuntava a l'inici, ha tingut un fort impacte en 

la funció que desenvolupen les entitats en diversos àmbits vinculats a 

la inclusió social, laboral i de suport social i comunitari.  

Per poder marcar línies de futur, com les del Pacte Nacional, hem de 

poder establir línies de treball per millorar el present. Perquè si no 

tenim present, difícilment tindrem futur. 

 

En aquest sentit, o més per citar un exemple, la situació de pròrroga 

pressupostària amb què es troba la Generalitat de Catalunya està 

determinant la continuïtat i la sostenibilitat econòmica del teixit 

associatiu, el qual està sostenint a les persones dins de la comunitat. 

En els últims cinc anys hem denunciat en diverses ocasions l'ofec que 

han patit les entitats de l'àmbit de la discapacitat com a conseqüència 

del deute de la Generalitat de Catalunya que principalment provenia 

de Treball, Afers Socials i Famílies, Salut i Educació. Per aquest 

motiu, és importantíssim el explicitar el compromís del Govern per 

revertir una situació amb què ens hem anat trobant periòdicament. 

 

Horitzó: Convenció sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat 

I totes aquestes actuacions han d'anar encaminades a avançar en el 

model que dibuixa la Convenció aprovada l'any 2006. Un model que 

ens interpel·la directament i ens ha de fer dubtar sobre la nostra 

manera de pensar, fer i actuar, que no ens permet caure en 

l'autocomplaença. Que ens exigeix transformar-nos com a societat i 

posar per davant la dignitat de les persones amb discapacitat, 

especialment dels infants i les dones, incorporant criteris 

d'accessibilitat universal, definint un model de suport a la presa de 

decisions, eliminant els internaments involuntaris, desenvolupant 

l'assistència personal, impulsant el model d'escola inclusiva i per 

tothom, facilitant l'accés al treball a l'empresa ordinària, etcètera.  

 

I, com no pot ser d'altra manera, fer-ho conjuntament entre les 

persones, les famílies, les entitats representatives i el Govern. 

 


