El col·lectiu de la discapacitat apressa a Drets Socials
a recuperar l’agenda del sector i fer front als reptes
pendents
El COCARMI reclama millorar el finançament i les eines que
garanteixin la sostenibilitat de les entitats

Impulsar el Codiscat i reprendre el Pacte Nacional sobre els
Drets de les persones amb Discapacitat, dues demandes més

Barcelona, 10 de setembre
de 2021.- El Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal
plataforma de defensa dels drets del col·lectiu a Catalunya, va urgir
ahir a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, a reprendre els
projectes i iniciatives relacionats amb la millora de la qualitat de vida i
benestar de les persones amb discapacitat.
Després de molts mesos d’inactivitat política derivada de la
convocatòria d’eleccions, de la formació del nou govern i dels canvis
en l’estructura interna del departament, “és hora de posar-nos a
treballar i recuperar el temps perdut, un temps molt valuós per
a les persones amb discapacitat que depenen de les polítiques
públiques de suport i assistència”, en paraules del president del
comitè, Antonio Guillén.
En aquest sentit, la delegació del comitè reunida amb la consellera i
diversos representants del departament va demanar recuperar i donar
un nou impuls a les trobades del Consell de la Discapacitat de
Catalunya (Codiscat), reunit per últim cop el juny del 2019. Constituït
el 2016 a instàncies del COCARMI, el Codiscat hauria de 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
han de ser consultades pel Govern en tots aquells programes i recursos
desenvolupats per millorar l'atenció del col·lectiu.
El COCARMI va demanar també la represa del Pacte Nacional sobre els
Drets de les Persones amb Discapacitat per avançar en la
implementació de la Convenció amb una visió més estratègica. Així

mateix, va reclamar millorar el finançament i les eines que garanteixin
la sostenibilitat de les persones amb discapacitat i les entitats que les
representen (subvencions, revisió del sistema de copagament, afavorir
l’accés a fons europeus, augmentar la tarifa que s’abona a les entitats
pels serveis que presten com a col·laboradores de l’administració...).
En paral·lel, va insistir un cop més en l’aprovació de normativa legal
pendent com és el cas del Decret d’Accessibilitat, que s’hauria d’haver
aprovat fa anys per desenvolupar la Llei 13/2014, del 30 d'octubre,
d'accessibilitat, i el Decret d’Assistència Personal.
“Senzillament demanem allò a què tenim dret com la resta de
la societat, eines i recursos que ens facin la vida una mica més
fàcil,
tenint
en
compte
les
nostres
necessitats
i
característiques”, recordà Antonio Guillén.

Sobre el COCARMI. Està integrat per una dotzena de federacions i
associacions que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja
sigui discapacitat física, orgànica, intel·lectual, sensorial, trastorn mental o
pluridiscapacitat (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2020 del departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha a Catalunya 616.053 persones amb
alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2010, el
nombre de persones amb discapacitat era de 442.050. El COCARMI l'integren
ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down
Catalunya, ECOM, Federació Catalana d’Autisme, FECETC, FEDER a Catalunya,
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. Forma part així mateix de la Taula
d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d'Infància
de Catalunya (PINCAT).

