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3 de desembre. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

MANIFEST

Per la dignitat de les persones amb
discapacitat
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
(COCARMI), com a plataforma unitària de la discapacitat a Catalunya,
reclamem avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, més
inversió pública per poder viure dignament.
Reclamem tots aquells recursos que ens facilitin el nostre dia a dia i millorin
la nostra qualitat de vida i, per tant, reclamem tenir accés als serveis
d'assistència domiciliària, residencial i altres serveis de suport, inclosa
l'assistència personal, per potenciar la nostra integració personal i social.
Reclamem accedir al mercat de treball en igualtat d'oportunitats i, tenint en
compte que l'exclusió del mercat laboral del nostre col·lectiu és molt
superior a la de la resta de la població (agreujada en el cas de les persones
amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn mental), reclamem l'aplicació
de mesures concretes que responguin a la diversitat del col·lectiu i a les
nostres necessitats de suport.
Reclamem desenvolupar i mantenir la nostra capacitat econòmica i de presa
de decisions i, per tant, reclamem la revisió de com s'està aplicant la Llei de
la Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència.
En concret, reclamem les següents mesures immediates, reals i efectives
que demostrin el compromís del Govern amb les persones amb discapacitat:
- Desplegar el pla de suport pel tercer sector social en l'àmbit de la
discapacitat, reconeixent i prioritzant el paper de la iniciativa social i de les
entitats sense afany de lucre com agents imprescindibles per la inclusió de
les persones amb discapacitat.

COCARMI. Memòria 2014

3

- Augmentar un 20 per cent el pressupost per a la inserció laboral al mercat
ordinari de les persones amb discapacitat i recuperar els ajuts a la
contractació indefinida de persones amb discapacitat.
- Dotar dels recursos necessaris als Centres Especials de Treball (CET) per a
la creació, manteniment i promoció de llocs de treball, amb especial atenció
als de les persones amb discapacitat amb més dificultats i que no poden
incorporar-se al mercat de treball ordinari.
- Oferir els suports i assessoraments necessaris per garantir que el 2 per
cent de llocs de treball a les empreses de més de 50 treballadors siguin per
a persones amb discapacitat, tal com marca la llei, així com definir bones
pràctiques per l'aplicació de les mesures alternatives a aquesta reserva.
- Canviar el sistema de copagament dels serveis, adequant-lo al moment
vital i a la capacitat econòmica dels usuaris, perquè sigui més equitatiu i
just.

Les persones amb discapacitat, més de 500.000 a Catalunya, volem viure
dignament i de forma independent, així com participar plenament en tots
els aspectes de la vida assegurant el nostre accés, en igualtats de
condicions, a l'entorn, el transport, la informació, les comunicacions,
l'habitatge, l'esport i la cultura. Per això, reclamem que s'aturin les
retallades de despesa pública i que es planifiqui i s'inverteixi de forma
progressiva en el desplegament del sistema de protecció i de l'estat del
Benestar que s'havia dissenyat en l'última dècada.

3 de desembre de 2014
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1. PRESENTACIÓ
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
(COCARMI) és una associació catalana sense ànim de lucre creada l'any
1998 amb la finalitat de defensar els drets de les persones amb discapacitat
i les seves famílies.

El COCARMI és la plataforma unitària que articula el moviment associatiu de
la discapacitat a Catalunya, representant i actuant en pro de les persones
amb discapacitat i les seves famílies.
Els seus objectius són:


Dissenyar polítiques d’actuacions encaminades a aconseguir la
integració social de les persones amb discapacitat.



Ésser una plataforma comuna de debat per a les persones amb
discapacitat.



Representar el sector de les persones amb discapacitat de Catalunya
davant dels diferents òrgans governamentals i d’altres instàncies
públiques i privades, en relació amb la problemàtica pròpia del
col·lectiu.



Analitzar els diferents problemes generals i d’importància que afecten
el sector de les persones amb discapacitat.



Fixar posicions unitàries i adoptar decisions del sector referents a
qualsevol matèria que afecti el col·lectiu de persones amb
discapacitat.

Segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat),
corresponents a 2013, a Catalunya hi ha gairebé 513.859 persones amb
algun tipus de discapacitat o trastorn mental reconeguda, és a dir, un
6,80% de la població catalana. Si tenim en compte l'evolució del període
2003-2013, s'ha produït un increment del 66,80% en el darrer decenni.
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2. ENTITATS MEMBRE
El COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions que
donen veu a les persones amb discapacitat a Catalunya, ja sigui discapacitat
física, intel·lectual, sensorial i/o trastorn mental.
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3. ÒRGANS DE GOVERN
Els òrgans de govern del COCARMI són:
- L'Assemblea de representants, que ostenta la màxima representació de les
entitats que l'integren i obliga amb els seus acords, vàlidament adoptats, a
la totalitat dels seus membres.
- El Comitè Executiu és l'òrgan encarregat de l'execució dels acords
adoptats per l'Assemblea de representants, i de dur la gestió ordinària dels
assumpte de l'Associació.
- La Comissió Permanent té com a funcions la de preparar i facilitar les
feines del Comitè Executiu, de qui depèn i a qui donarà compte de les seves
actuacions.

El 7 d'abril de 2014, es va celebrar l'Assemblea de representants que va
renovar els membres del Comitè Executiu amb la següent composició:

President

Antonio Guillén (ECOM)

Vicepresidenta

Mercè Batlle (FEPCCAT)

Vicepresident
Secretari general
Tresorer
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Xavier Trabado (SMC)
Enric Botí (ONCE Catalunya)
Raimon Jané (ACAPPS)

Vocal

Antonio Martínez (FESOCA)

Vocal

Pilar Sanjuán (DOWN Catalunya)

Vocal

José Mª Ballesteros (COCEMFE Catalunya)
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4. ACCIÓ REPRESENTATIVA
Al llarg de 2014, l'acció representativa en pro de les persones amb
discapacitat i les seves famílies es pot resumir de la següent manera:

4.1. Avenços normatius i estructurals
4.1.1. Accessibilitat
El Parlament de Catalunya, amb les aportacions del COCARMI, va aprovar la
Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. Els objectius d'aquesta llei
eren, d'una banda, endreçar, simplificar i actualitzar les normatives
anteriors d'acord amb la Convenció Internacional de l'ONU de Drets de les
Persones amb Discapacitat; i de l'altra, incorporar importants mesures en
favor de les persones amb discapacitat auditiva i visual.
4.1.2. Inserció laboral
La necessitat que a Catalunya es disposi d'un millor marc normatiu i dels
suports a la promoció de la inclusió laboral necessaris, des del COCARMI
s'ha presentat propostes a diferents disposicions legals:
 Projecte de Llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya
 Projecte de Decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% per
a persones amb discapacitat en empreses de 50 treballadors o més i
de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu
compliment.
 Línies bàsiques per a la convocatòria 2014 dels Serveis Integrals
d'Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones
amb discapacitat i/o malaltia mental -SIOAS-.
4.1.3. Consell de la Discapacitat de Catalunya
Per tal d'establir noves maneres d'interlocució entre el Govern de la
Generalitat i el COCARMI, en el Full de ruta en l'àmbit de la discapacitat
2012-2015 es va proposar a aquest la construcció d'un canal formal de
participació i col·laboració permanent i obert entre els representants de les
persones amb discapacitat i el Govern, tal com recomana les Nacions
Unides en diversos documents.
En aquest sentit, durant tot el 2014 s'ha treballat, en el sí d'un grup de
treball, en la redacció de les bases del reglament de funcionament del
Consell de la Discapacitat de Catalunya, així com els seus objectius.
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Els treballs d'aquest grup van culminar amb l'aprovació del Decret
156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya.
4.1.4. Altres avenços
El COCARMI, amb l'objectiu de defensar els drets de les persones amb
discapacitat i/o trastorn mental, així com de millorar la seva qualitat de
vida, ha participat en l'elaboració de diversos protocols impulsats pel
Departament de Benestar Social i Família:
 Protocol sobre el maltractament de persones amb discapacitat
 Protocol de derivació a Serveis d'Atenció Diürna
4.1.5. Diàleg civil
Durant el 2014, el COCARMI ha entrat a formar part del Consell Municipal
de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona.
Així, el COCARMI representa el moviment associatiu de la discapacitat de
Catalunya als següents espais de representativitat:
 Consell General dels Serveis Socials de Catalunya
 Comissió funcional del Consell General dels Serveis Socials de
Catalunya
 Comitè d'Ètica dels Serveis Socials
 Consell Municipal de Benestar Social (Ajuntament de Barcelona)
4.1.6. Moviment associatiu de la discapacitat
En el marc del Contracte Programa signat amb el CERMI, s'ha continuat
treballant per cohesionar el moviment associatiu de la discapacitat a nivell
estatal.
En aquest sentit, s'ha participat a la Conferencia CERMI Territorios, com a
reunió de treball del CERMI Estatal amb els CERMIS autonòmics per
examinar, debatre, establir i desplegar estratègies coordinades i
compartides d'acció política, així com per promoure la millora dels
processos, protocols i canals de relació, comunicació i funcionament entre el
CERMI Estatal i els CERMIS autonòmics, així com dels CERMIS autonòmics
entre sí.
Així mateix, s'ha assistit als següents congressos i jornades:
 X Congreso Estatal de CERMIS Autonómicos. "Territorios de inclusión.
Construyendo un nuevo relato para la discapacidad". Pamplona, 8-10
d'octubre
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 V Programa formativo para las estructuras gerenciales y técnicas de
los CERMIS Autonómicos. Madrid, 17 i 18 de novembre
4.1.7. Enfortiment del Tercer Sector
4.1.7.1. Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
El COCARMI ha continuat la seva tasca proactiva en el sí de la Taula
d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, ostentant la
vicepresidència primera de la Junta Directiva. A més, ha participat en
diferents grups de treball.
4.1.7.2. Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT)
Amb la voluntat de treballar per una veu comuna i transversal de totes les
entitats compromeses amb els infants i adolescents del nostre país, el
COCARMI ha seguit participant activament en la PINCAT, oferint una visió
integral de la infància, donant resposta a les seves necessitats, promovent
l'acompliment dels seus drets i deures i vetllant per incorporar la
perspectiva de la infància en les polítiques públiques i en la societat
catalana.
4.1.7.3. Finan3
Finan3 és una cooperativa de serveis sense ànim de lucre que neix el 2014
amb la missió d'enfortir les capacitats financeres de les entitats que
conformen el Tercer Sector Social, perquè aquest sigui més sòlid i pugui
oferir més i millor suport a les persones més vulnerables de la nostra
societat.
Per aportar-hi solucions, compta amb dos instruments: el Fons Solidari del
Tercer Sector Social, destinar a ajudar les entitats a accedir al crèdit; i un
servei d'acompanyament i assessorament financer, destinat a millorar la
gestió de les entitats i la seva relació amb les entitats financeres.

4.2. Relacions institucionals
Dels diferents contactes institucionals que s'ha produït durant el 2014, en
destaquem els següents:
Generalitat de Catalunya
 President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas
 Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté
 Secretaria General de Benestar Social i Família, Dolors Rusinés
 Directora General de l'ICASS, Carmela Fortuny
 Conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig
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 Secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio
 Director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom,
Xavier López
Ajuntament de Barcelona
 Alcalde de Barcelona, Xavier Trias
Altres institucions
 Síndic de greuges, Rafel Ribó

4.3. Convenis de col·laboració
Durant el 2014, el COCARMI ha signat els següents convenis de
col·laboració:
 Acord amb Abertis i Benestar Social per lliurar dispositius Via-T a
conductors amb discapacitat
 Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats
conjuntes de representació i de comunicació que tenen per objecte
donar a conèixer activitats i informació d'interès als col·lectius de les
persones amb discapacitats
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5. VISIBILITAT I PRESÈNCIA PÚBLICA
5.1. Pronunciaments i creació d'opinió
Durant el 2014, el COCARMI ha augmentat la seva presència pública als
mitjans de comunicació, tant a premsa, ràdio com televisió. S'han emès 9
notes de premsa i s'han publicat 28 notícies a la pàgina web. A més, s'han
millorat els canals de comunicació interna i s'ha dissenyat, per primera
vegada, un butlletí informatiu.
A més, a les xarxes socials, el perfil de Twitter (@cocarmi) s'està
consolidant com un referent del sector, així com el compte de Facebook.
D'altra banda, també ha participat al projecte Xarxes d'Opinió del Foment
de les Arts i del Disseny (FAD) en el debat "El disseny escolta. Mirades des
de fora de la professió", en el que s'entrevista a persones de fora de la
professió per conèixer què entenen per disseny, com creuen que els pot
ajudar, quins exemples de bon i mal disseny ens descobreixen, etc. es
concep com un apropament necessari de la professió a la societat.

5.2. Participació a jornades, seminaris, presentacions i
actes públics
 Acte amb motiu del Dia Internacional de Commemoració de les
Víctimes de l'Holocaust. Barcelona, 27 de gener
 35è aniversari de la Federació de Persones Sordes de Catalunya
(FESOCA).Barcelona, 21 de març
 Jornada "25 anys de Treball amb Suport". Barcelona, 9 de maig
 Gala de presentació del nou canal de televisió online TEBVist.
Barcelona, 9 de maig
 Acord per la millora de la contractació pública al sector social.
Barcelona, 21 de juliol
 Inauguració de la Fira Discat. Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona),
3 d'octubre
 Dia Internacional per l'Eradicació de la Pobresa. Barcelona, 17
d'octubre
 Entrega del premi cermi.es a J.M. Ballesteros. Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona), 7 de novembre
 Jornada sobre la Convenció del Drets de la Infància. Barcelona, 13 de
novembre
 Cloenda de la jornada "Dones diverses, dones en situació de violència
masclista". Barcelona, 20 de novembre
 Debat Catalunya social "Acessibilitat i disseny inclusiu". Barcelona, 10
de desembre
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6. INFORME ECONÒMIC
6.1. Balanç de situació
ACTIU

Actiu no corrent
Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg
termini

Actiu corrent
Deutors
Periodificacions a curt termini
Tresoreria

45.162,97€

899,81€
-150,19 €
1.050,00 €

44.263,16€
33.587,46€
619,21€
10.056,49€

PASSIU

45.162,97€

Patrimoni net

40.573,94€

Fons social
Excedent de l'exercici

Passiu corrent
Deutes a curt termini
Proveïdors i creditors
diversos
Remuneracions pendents
de pagament
Deutes amb les
administracions públiques

33.962,92€
6.611,02€

4.263,16 €
3.637,43€
251,22€
-1.008,58€
1.708,96€

6.2. Compte de pèrdues i guanys
Ingressos
Quotes entitats sòcies
Subvencions públiques

93.566,29€
23.300,00€
70.266,29€

Despeses

86.955,27€

Aprovisionaments
Despeses de personal

-2.062,17€
-41.044,85€

Altres despeses d'explotació

-44.309,83€

Amortitzacions

-150,19€

Altres resultats

611,77€

RESULTAT DE L'EXERCICI
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