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3 de desembre. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

MANIFEST

El meu dia, el nostre dia, el de tothom
Sembla que era ahir que des del
Comitè Català de Representants
de Persones amb Discapacitat,
COCARMI, preparàvem el manifest
del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat del
2015, i ja fa un any. En aquests
últims 12 mesos hem avançat en
l'assoliment
de
determinades
reivindicacions
i
demandes,
demostrant que val la pena alçar
la veu i fer-nos sentir, reunir-nos
amb aquells que tenen la capacitat
de decidir i, alhora, treballar des
de les entitats en la millora de les
nostres condicions de vida.
Aquest 2016 ha estat, i és encara,
un any especial: commemorem el
10è aniversari de la Convenció
Internacional sobre els Drets de
els Persones amb Discapacitat,
ocasió que hem aprofitat per
explicar i recordar que tenim els
mateixos drets que la resta de la
població. Malauradament, encara
ens queda molt camí per recórrer.
Ens hem reivindicat com a
"persones
amb
discapacitat"
defensant aquest terme reconegut
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internacionalment. Perquè és el
que ens identifica i visualitza amb
més claredat. No volem que ens
canviïs el nom sinó que ens ajudis
a canviar la realitat.
Hem finalitzat la recollida de
signatures
dins
la
Iniciativa
Legislativa
Popular
(ILP)
per
modificar
el
sistema
de
copagament de la Llei de la
Dependència a fi que sigui més
just i equitatiu. Ara esperem la
seva propera discussió al Congrés.
I hem acordat, amb el Govern de
la Generalitat, l'increment dels
diners de butxaca.
Hem expressat als governs de la
Generalitat la necessitat de trobar
noves
formes
d'interlocució,
participació i diàleg en l'abordatge
de les polítiques relacionades amb
la
discapacitat.
I
els
hem
presentat el nostre catàleg de
prioritats per a l'actual legislatura.
I s'ha constituït el Consell de la
Discapacitat de Catalunya, el
CODISCAT, que té la missió, de
manera global i transversal, de
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vetllar pel compliment dels nostres
drets en tots els àmbits de la vida.
Hem denunciat la discriminació de
policies locals, mossos i bombers
en l'accés a una segona activitat i
hem
celebrat
l'aprovació,
a
Palafrugell, del primer reglament
de segona activitat per a la seva
policia local plenament adaptat a
la Convenció.
En matèria d'accessibilitat, hem
consensuat propostes sobre les
plataformes úniques de circulació
als nostres carrers perquè deixin
de ser un perill per a moltes
persones amb discapacitat. També
hem incidit per incloure criteris
d'accessibilitat
universal
(de
mobilitat, a la comunicació i
cognitiva)
als
actes
i
esdeveniments tant públics com
privats. I hem col·laborat en la
campanya de sensibilització de
Transports
Metropolitans
de
Barcelona ‘Mou-te per les persones
amb discapacitat'.

Malgrat els avenços, la llista de
reptes pendents és llarga. I avui,
per commemorar el nostre dia,
demanem a la ciutadania, a les
empreses i a les administracions
que ens facin costat, que ens
facilitin accedir a aquells suports
als quals tenim dret i que ens
garanteixen una millor qualitat de
vida.
Els demanem, us demanem, que
lluiteu
amb
nosaltres,
que
treballem plegats en totes les
activitats de la nostra vida
quotidiana. Que junts fem una
societat més inclusiva, una escola
per a tots els nens i nenes sense
excepció, uns llocs de treball
adaptats a les nostres capacitats,
uns
pobles
i
ciutats
sense
barreres,
accessibles
a
la
comunicació, a la cultura i l'esport.
Perquè la societat del futur serà
inclusiva o no serà.

El meu dia, el nostre dia, el de tothom!!!
Barcelona, 3 de desembre de 2016
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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 per defensar els drets de les persones amb discapacitat i
les seves famílies.

És la plataforma unitària de la discapacitat a Catalunya, i 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 a Catalunya davant dels diferents òrgans
governamentals i d’altres instàncies públiques i privades, analitzar els
diferents problemes generals i d’importància que afecten el col·lectiu
de persones amb discapacitat.



Fixar posicions unitàries i prendre decisions en tot allò que afecta el
sector

Segons dades del 2015 del departament de Treball, Afers Socials 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.
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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
Assemblea de
representants

Comitè Executiu

Comissió
Permanent

Ostenta la màxima
representació de les
entitats que l'integren i
obliga amb els seus
acords, vàlidament
adoptats, a la totalitat
dels seus membres

Òrgan encarregat de
l'execució dels acords
adoptats per
l'Assemblea de
representants, i de
dur la gestió ordinària
dels assumptes de
l'Associació

Té com a funcions la
de preparar i facilitar
les feines del Comitè
Executiu, de qui
depèn i a qui retrà
comptes de les seves
actuacions

La composició del Comitè Executiu és la següent:

President
Antonio Guillén
(ECOM)

Vicepresidències
Mercè Batlle
(FEPCCAT)

Josep Aguilar
(SMC)

Secretari general

Tresorer

Enric Botí
(ONCE)

Raimon Jané
(ACAPPS)
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Rosa Cadenas
(DINCAT)

Pilar Díaz
(COCEMFE Catalunya)

Vocalies
Antonio Martínez
(FESOCA)

Pilar Sanjuán
(DOWN
Catalunya)
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4. ACCIÓ REPRESENTATIVA
El 2016, el COCARMI va representar les persones amb discapacitat a
Catalunya en:

4.1. Acord de modificació dels diners de lliure disposició
Coincidint amb la constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya, es
va signar un acord amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
que revisava l'actual sistema de copagament dels serveis no gratuïts de la
Cartera de Serveis Socials.
L'acord, fruit d'un llarg procés de negociació liderat per DINCAT, ECOM i
FEPCCAT, augmentava, amb efectes a 1 de gener,les aportacions públiques
en els següents serveis:
Tipologia de serveis

Import diners de butxaca

Residència Discapacitat Física

398,39€

Residència Discapacitat Intel·lectual
(suport extens i extens amb Trastorn de
Conducta

298,79€

Residència Discapacitat Intel·lectual
(suport generalitzat)

331,99€

Llar-residència Discapacitat Intel·lectual

398,39€
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4.2. Avenços normatius i estructurals
4.2.1. Afers Socials i Famílies
Durant el 2016, el COCARMI ha continuat treballant per garantir
l'autonomia personal de les persones amb discapacitat. Per aquest motiu,
s'han presentat aportacions a les següents iniciatives:
 Avantprojecte de Llei per a la no discriminació
 Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases i s'obre la
convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en
la pròpia llar per a l'any 2016
 Proposta d'ordre per la qual s'aproven les bases que han de regir la
convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
 Projecte d'ordre per la qual s'aproven i s'obre la convocatòria per a la
concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb
discapacitat per a l'any 2016
4.2.2. Inserció laboral
Davant la necessitat que Catalunya disposi d'un millor marc normatiu i dels
suports a la promoció de la inclusió laboral necessaris, el COCARMI ha
presentat propostes a diferents disposicions legals:
 Document de Criteris de selecció d'Operacions del Programa Operatiu
del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya
 Estratègia d'ocupació de Barcelona Activa
4.2.3. Diàleg civil
El maig de 2016 es va constituir el Consell de la Discapacitat de Catalunya,
aprovat per Decret el 2014,i al desembre va celebrar-se la primera reunió.
En la reunió de constitució, el COCARMI hi va presentar l'acord de prioritats
en favor de les persones amb discapacitat, del qual al desembre el govern
en va elaborar un informe sobre el seu compliment.
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Així, el COCARMI representa el moviment associatiu de la discapacitat de
Catalunya als següents espais de representativitat:
 Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT)
 Consell General dels Serveis Socials de Catalunya
 Comissió funcional del Consell General dels Serveis Socials de
Catalunya
 Comitè d'Ètica dels Serveis Socials
 Consell de Participació del Pla Interdepartamental d'atenció i
interacció social i sanitària (PIAISS)
 Comitè de seguiment del Pla Operatiu del FEDER 2014-2020
 Comitè de seguiment del Pla Operatiu del FSE 2014-2020
 Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
 Consell Municipal de Benestar Social (Ajuntament de Barcelona)
4.2.4. Moviment associatiu de la discapacitat
L'1 d'abril es va signar un nou Contracte
Programa
amb
el
Comitè
Estatal
de
Representants de persones amb Discapacitat
(CERMI), amb una vigència de cinc anys, per
actuar de forma conjunta i coordinada. L'objectiu
és consolidar i estendre la cultura i valors del
CERMI, contribuint a un desenvolupament
harmònic, articulat i cohesionat del moviment
associatiu de la discapacitat a nivell estatal.
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En aquest sentit, el comitè ha participat a les Conferències CERMI
Territorios, reunions 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 autonòmics, així com dels autonòmics entre ells.
En aquest sentit, s'ha assistit als següents congressos i jornades:
 I Conferencia CERMI Territorios 2016. Madrid, 5 de febrer
 I Curso para Mujeresactivistas en el ámbito de la Discapacidad.
Madrid, 10 de juny
 Comissió d'Autonomia Personal. Madrid, 30 de maig
 Jornada de colaboración Inter-Asociativa. Madrid, 31 de maig
 Asamblea General Ordinaria. Madrid, 27 de juny
 Sessió formativa sobre la potencialitat de les xarxes socials. Madrid,
1 de juliol
 Jornada de treball: implantació de la "Plataforma única". Madrid, 22
de juliol
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 XIICongreso Estatal de CERMIS Autonómicos. "Innovació social para
la
Inclusión–Aportaciones
desde
la
discapacidad
territorial
organizada". Logroño, 7 i 8 de novembre
 Jornada formativa para las estructuras gerenciales y técnicas 2015
del CERMI. Madrid, 24 i 25 de novembre
4.2.5. Enfortiment del Tercer Sector
4.2.5.1.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 una de les vicepresidències de
la Junta Directiva. A més, ha participat en diferents grups de treball.
4.2.5.2.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 amb discapacitat en les polítiques públiques i en
la societat catalana.
4.2.5.3.Finan3
Com a entitat sòcia de Finan3, la cooperativa de
serveis sense ànim de lucre que neix el 2014 per
enfortir les capacitats financeres de les entitats
que conformen el Tercer Sector Social, hem
continuat treballant perquè aquest projecte sigui més sòlid i pugui oferir
més i millor suport a les entitats del Tercer Sector Social.

COCARMI. Memòria 2016

12

4.3. Relacions institucionals
Dels diferents contactes institucionals que s'han produït durant el 2016, en
destaquem els següents:
Parlament de Catalunya
 Presidenta, Carme Forcadell
 Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull i Anna Figueras
 Grup Parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas i Noemí de la Calle
 Grup Parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot, Marta Ribas i Gemma
Lienas
 Grup Parlamentari del Partit Popular, Fernando Sánchez
Generalitat de Catalunya
 President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont
 Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa
 Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull
 Secretari d'Economia, Pere Aragonès
 Director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz
 Directora general d'Educació Infantil i Primària, Carme Ortoll

Imatge posterior a la reunió, a l'abril, amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont
Fotografia: Rubén Moreno
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Un instant de la reunió, al març, amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa

Ajuntament de Barcelona
 Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau
 Tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz
 Regidora GM ERC, Montserrat Benedí
 Regidora CiU, Mercè Homs
 Regidora GM Socialista, Carmen Andrés

Al març, reunió amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la tinent d'alcalde de Drets
Socials, Laia Ortiz
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5. VISIBILITAT I PRESÈNCIA PÚBLICA
5.1. Pronunciaments i creació d'opinió
El COCARMI ha augmentat el 2016 la seva presència pública als mitjans de
comunicació, tant a premsa i ràdio com televisió i mitjans digitals. S'han
emès 14 notes de premsa i s'han publicat 28 notícies a la pàgina web. A
més, s'han millorat els canals de comunicació interna.
A més, a les xarxes socials, el perfil de Twitter (@cocarmi) s'està
consolidant com un referent del sector, amb 2.279 seguidors (augment
d'uns 800 respecte 2015), 1.640 tuits, 785.000 impressions i més de
15.400 visites al perfil. Pel que fa a Facebook, s'han incrementat els
seguidors en més d'un 70 per cent, tancant l'any amb gairebé 270
seguidors.
5.1.1. Jornades de sensibilització
A l'octubre es va organitzar una jornada sota el títol 10 anys de
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Ens
queda gaire per fer?en la qual es van analitzar els avenços i els reptes
pendents quant a reconeixement dels drets de les persones amb
discapacitat deu anys després de la seva aprovació, especialment en els
àmbits de la igualtat efectiva davant la llei, l'educació i l'ocupació. Hi van
assistir unes 80 persones.
Al novembre, es va celebrar la
jornada 'Dones i discapacitat', en
la que es va reflexionar sobre la
violència
masclista
i
la
discapacitat. A més, es van
presentar situacions de violència
que
viuen
les
dones
amb
discapacitat i es va fer una taula
rodona per parlar de la inserció
laboral de les dones amb discapacitat. Hi van assistir unes 70 persones.
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5.2. Participació a jornades, seminaris, presentacions i
actes públics
Vam participar com a ponents en les següents jornades:
 Jornada 'La constitucionalització dels Drets Socials'. Barcelona, 31 de
març
 Jornada 'Treball i Discapacitat. Un món laboral per a tots'. Barcelona,
29 d'abril
Taula rodona: Una mirada a la situació actual.
 XXI Jornades de Formació de les Persones Sordes en Modalitat Oral.
Barcelona, 12 de novembre
 Jornada 'El Rol de les Ciutats'. Barcelona, 2 de desembre

5.3.
Campanya
'Mou-te
per
les
discapacitat', la causa solidària de TMB

persones

amb

La causa solidària escollida pels treballadors de
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) es
va centrar en el col·lectiu de les persones amb
discapacitat, per la qual cosa van demanar
col·laboració al COCARMI







En aquest sentit, es va participar en la definició
d'algunes de les activitats que es van dur a
terme o que es preveia organitzar, entre les
quals destaquen:
Activitats infantils, com un conta-contes
Jornada sobre esport inclusiu
Exposició de fotografies sobre la Convenció dels Drets de les
Persones amb Discapacitat
Performance sobre recorreguts accessibles als transport públics de
Barcelona
Díptic informatiu sobre com comunicar-se amb les persones amb
discapacitat
Així mateix, es van fer suggeriments sobre la imatge gràfica de la
campanya, sobre terminologia i sobre enfocament general. El
president del comitè, Antonio Guillén, va participar en l'acte
d'obertura de la campanya.
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6. INFORME ECONÒMIC
6.1. Balanç de situació
ACTIU

65.461,54€

Actiu no corrent
Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg
termini

Actiu corrent
Deutors
Periodificacions a curt termini
Tresoreria

PASSIU

1.855,57€
805,57€
1.050,00€

63.605,97€
18.827,71€
619,21€
44.159,05€

65.461,54€

Patrimoni net
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

60.936,74€
60.936,74€
4.812,11€

4.524,80€
102,20€
1.774,63€
0€
2.647,97€

6.2. Compte de pèrdues i guanys
Ingressos

82.693€

Quotes entitats sòcies
Subvencions públiques

7.500€
66.800€

Donacions en espècie

8.393 €

Despeses
Ajuts individuals
Aprovisionaments

56.249,31€
-8.393 €
-915,27 €

Despeses de personal

-36.341,00 €

Altres despeses d'explotació

-31.824,97 €

Amortitzacions

RESULTAT DE L'EXERCICI
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-403,83 €

4.812,11€
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En conveni amb:

Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
C/ Sepúlveda, 1 - 08015 Barcelona l T. 93 228 93 68 l www.cocarmi.cat

