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1.- Presentació
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat

(COCARMI) és una federació de tercer

nivell creada amb la finalitat de defensar els drets de les persones amb discapacitat. Es declara constituïda
sense ànim de lucre i amb la voluntat de participar de ple en la vida social catalana.
El COCARMI representa a totes les persones amb discapacitat integrades en les entitats que la conformen i
constitueix una instància de consulta davant els poders públics d’aquest àmbit autonòmic, una plataforma de
propostes per a l’elaboració i propulsió d’una política general vers les persones amb discapacitat.
Els seus objectius són:
¾ Dissenyar polítiques d’actuacions encaminades a aconseguir la normalització social de les persones
amb discapacitat.
¾ Ésser una plataforma comuna de debat per a les persones amb discapacitat.
¾ Representar el sector de les persones amb discapacitat de Catalunya davant dels diferents òrgans
governamentals i d’altres instàncies públiques i privades d’aquesta comunitat, en relació amb la
problemàtica pròpia del col·lectiu representat.
¾ Analitzar els diferents problemes generals i d’importància que afecten el sector de les persones amb
discapacitat.
¾ Fixar posicions unitàries i adoptar decisions del sector referents a qualsevol matèria que afecti el
col·lectiu de discapacitats.
Per assolir els objectius i realitzar totes les tasques, les associacions membres del COCARMI es
comprometen a treballar en comú dins l’àmbit de Catalunya, i aconseguir fer camí vers la normalització en
el marc de la

igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat.
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El COCARMI està integrat per la Federació ACAPPS (Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones
Sordes), COCEMFE CATALUNYA (Confederació Catalana de Persones amb Discapacitat Física), DINCAT
Federació (Discapacitat intel·lectual Catalunya), DOWN Catalunya,

Confederació ECOM Catalunya,

FECAFAMM (Federació catalana d'associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental),
FEPCCAT, FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya), i ONCE Catalunya.

Cal destacar que el COCARMI forma part de :
¾ CERMI (Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad)
¾ Taula del Tercer Sector Social.
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2.- Objectius de Cocarmi per a l’any 2012
•

Realitzar propostes d’actuació per a la inclusió social de les persones amb discapacitat, mantenint
entrevistes amb les conselleries d’incidència al sector per presentar els principals problemes de les
persones amb discapacitat i les propostes de COCARMI.

•

Seguir reforçant el paper de COCARMI com a plataforma comú de les persones amb discapacitat i
representar el sector davant les instàncies públiques i privades que correspongui.

•

Analitzar els problemes generals i d’importància que afecten el sector de les persones amb discapacitat.
Plantejament de propostes i recomanacions, fonamentalment per a l’any 2012, el relatiu al finançament
de les entitats.

•

Participar activament en els Consells i Òrgans de participació dels diferents Departaments de
l’Administració, amb la presentació i promoció de la nostra candidatura als Consells, comissions i grups
de treball; i participant en els grups de treball.

•

Reforçar la participació i presència en altres plataformes: CERMI i Taula del Tercer Sector.

•

Realitzar seguiment sobre el desenvolupament de la Llei de Serveis Socials i la Llei d’Autonomia i
Dependència, treballant amb el col·lectiu implicat el grau d’acompliment i incidències i trasllat a
l’Administració dels problemes i propostes.

•

Promocionar l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació.

•

Participar en actes i esdeveniments que proporcionin una més gran visibilitat a COCARMI
col·lectius que representa.

i els
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•

Millorar els continguts i actualització del web de COCARMI, integrant els programes necessaris, d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries, per millorar l’accessibilitat.

•

Reforçar el paper de COCARMI com a referent pels mitjans de comunicació amb l’elaboració de notes de
premsa sobre temes d’actualitat i participació en programes de ràdio i televisió.

•

Participar i potenciar la presència de COCARMI en campanyes d’informació. Participar en la campanya
d’informació sobre l’IRPF.

5
COCARMI. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012

3.- Àmbits d’actuació de les activitats realitzades durant l’any 2012

Seguint la línea d’actuació establerta, el COCARMI ha portat a terme al llarg d’aquest any 2012 accions en els
següents àmbits de política social:
¾ Departament d’Acció Social i Ciutadania, en referència a la Llei de Serveis Socials i Llei de
Dependència.
¾ Departament de Treball, en referència a “Centres Especials de Treball” (CET)

i,

“Estratègia per a la inserció laboral de persones amb discapacitat”
¾ Departament d’ensenyament

"Manifest per la defensa de l’escola inclusiva, un model d’escola per a

tothom”

¾ Diputació de Barcelona, Àrea de Benestar -Consell de participació¾ Ajuntament de Barcelona.- IMD
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4.- Activitats
¾

Polítiques – Legislatives

COCARMI va organitzar junt amb FATEC (Federació d’associacions de gent gran de Catalunya), un acte a la
Casa del Mar el dia 8 de maig on es va llegir un manifest conjunt reclamant el compliment inexcusable del
compromisos del govern central en matèria de dependència.

A l’acte hi van assitiar unes tres-centes persones i ens va acompanyar el Conseller de Benestar Social i Família, Sr.
Josep Lluís Cleries.
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El 20 de maig COCARMI va participar a l’acte organitzat per
DINCAT a l’Arc de Triomf de Barcelona per reclamar el dret al
treball de les persones amb discapacitat i problemes de salut
mental, contra les retallades en política d’ocupació per part
dels governs. Es van concentrar més de deu mil persones i
l’esdeveniment va tenir un gran ressò mediàtic.

El Comitè executiu de COCARMI va presentar, el dia 19 de juliol,
al Molt Honorable President de la Generalitat i al Conseller de
Benestar Social i Família, el FULL DE RUTA en l’àmbit de la discapacitat
per al període 2012 – 2015, que conté més de 50 propostes en diferents àmbits. Amb aquest full de ruta s’ha
volgut avançar en l’objectiu, malgrat l’actual context de greu crisi econòmica, que les persones amb
discapacitat assoleixin una vida digna, plena i integrada a la societat.

També s’han tingut vàries reunions amb el Conseller de Benestar Social i Família, així com amb la Directora
General de l’ICASS per fer sempre un seguiment de ben a prop dels diferents temes que tenen incidència en
el món de la discapacitat.

¾

Llei Serveis Socials

Al llarg del 2012 des de COCARMI s’ha seguit treballant assistint a les reunions i fent aportacions tant al
Consell General de Serveis Socials, com a la Comissió Funcional de la que forma part des de la seva
constitució.
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¾

Llei Dependència

S’ha fet un seguiment del desenvolupament de la llei de dependència així com de les incidències que han
anat sorgint en el seu desplegament i aplicació.

¾

Dia internacional de les persones amb discapacitat

Pel dia internacional de les persones amb discapacitat com cada any COCARMI va elaborar un manifest que
va fer arribar als mitjans de comunicació i que adjuntem a continuació:
“Barcelona, 3 de desembre de 2012.- Amb motiu de la celebració avui tres de desembre, del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat, el Comitè Català de Representants de persones amb
Discapacitat, COCARMI, vol fer palesa amb el següent MANIFEST la seva postura davant la preocupant
situació que viu el col•lectiu de la discapacitat en un any a punt d'acabar que ha estat especialment difícil
per mesures com la reducció dels recursos per a la discapacitat, els retards en el pagament a les entitats
col·laboradores, les retallades en les politiques actives d'ocupació, la congelació dels ajuts als Centres
Especials de Treball (CET) o la introducció del copagament farmacèutic, entre d'altres. Aquestes mesures no
fan més que agreujar la ja habitualment difícil situació econòmica que viuen gran part d'aquestes persones.
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat volem fer una crida als partits polítics i a
l'Administració perquè facin de la preservació i millora dels recursos que es destinen a l'atenció de la
discapacitat un puntal de les seves accions de govern i perquè quedin fora de qualsevol ajustament
pressupostari que es pugui estar preparant per a l'exercici 2013 i que, en cas de continuar, no faria sinó
agreujar encara més una situació que està arribant, o ha arribat en molts casos, a la precarietat.
Exigim que el nou govern de la Generalitat assumeixi com a propi i sense dilació el Full de Ruta en l'àmbit de la
discapacitat per al període 2012-2015, document que el COCARMI va presentar al president de la Generalitat, Artur
Mas, i al conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, el passat mes de juliol, i que conté més d'una
cinquantena de mesures. És un recull de propostes amb què, creiem, es pot avançar en l'objectiu que, malgrat la
greu crisi econòmica, les persones amb discapacitat assoleixin una vida digna, plena i integrada a la societat.
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Col·laboradors essencials
Volem aprofitar aquesta ocasió per recordar als nostres governants que les entitats de la discapacitat no
poden considerar-se en cap cas una despesa, sinó que han de ser tractades com a col·laboradores
essencials de la seva política social, ja que amb el temps han esdevingut peça clau en l'atenció a les
persones més vulnerables de la societat.
Amb la seva professionalitat, especialització i experiència saben com ningú avançar-se a les necessitats de
les persones discapacitades, oferint-los un tracte proper i tenint com a finalitat que gaudeixin amb dignitat
de la millor qualitat de vida possible. Alhora, i com a entitats sense ànim de lucre, han esdevingut veritables
malabaristes de les finances i el control pressupostari en situacions que en molts moments han arribat al
límit i que en l'administració pública no s'haurien permès.
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5.- Altres activitats
¾ COMMEMORACIO HOLOCAUST
COCARMI va participar a l‘acte d‘homenatge del Dia Internacional en Record de les Víctimes de l‘Holocaust
celebrat al Parlament de Catalunya el dia 26 de gener, amb la intervenció d’un membre de Down Catalunya.

¾ XIV MARXA ESPECIAL OLYMCIS
COCARMI va participar el dia 16 de desembre a la XV Marxa Special Olympics, de la plaça Maria Cristina fins el Palau
Blaugrana, on es van fer parlaments per part de diferents representants polítics, per acabar amb una gran festa amb
música.
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¾ REUNIÓ SEGUIMENT AMB AENA
Seguint amb la línia de col·laboració amb Aena, membres de Cocarmi van assistir a la reunió de seguiment
del servei per persones amb mobilitat reduïda. (PMR).
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6.- Comunicació i activitat informativa
¾ Estudis - informes



FULL DE RUTA.
Aquesta proposta de Full de Ruta vol ser una eina de consens i una nova forma de relacions dels
representants del sector de la discapacitat i els poders públics. Aquest document ha estat elaborat per
totes les entitats que formen part de COCARMI que han compartit el diagnòstic de la situació i han
consensuat les propostes pels propers anys que es presenten al Govern de la Generalitat per tal
d’unificar prioritats i unir esforços per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.
El document es presenta a traves d’itineraris, es fa un comentari sobre la situació que sintetitza l’estat
de la qüestió i el parer de les entitats sobre les principals necessitats o mancances sobre cada tema i
s’elaboren unes propostes d’actuacions concretes per a realitzar durant el període de vigència del Full
de Ruta.
Els itineraris escollits són: Drets i deures de les persones amb discapacitat; Autonomia personal;
Serveis socials i dependència; Educació i capacitació; Treball; Salut; Disseny universal i accessibilitat;
Participació i coordinació; Finançament i sostenibilitat; Sensibilització.

Per tal de portar a terme aquest FULL DE RUTA i establir noves maneres de relacionar-se entre
COCARMI, com a entitat que agrupa majoritàriament les entitats representats de les persones amb
discapacitat, i el Govern de la Generalitat de Catalunya, es proposa la creació del Consell de la
Discapacitat de Catalunya (CODISCAT).
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 INFORME SOBRE L’IMPACTE DE LA CONVENCIÓ INTERNACIONAL SOBRE ELS DRETS DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT EN EL MARC JURÍDIC DE CATALUNYA.
L'objecte d’aquest Informe sol·licitat a la Fundació Desenvolupament Comunitari és, en primer lloc, fer un
diagnòstic de la situació normativa a Catalunya en matèria de discapacitat i accessibilitat.
I juntament amb el diagnòstic, s'ha analitzat i valorat, a la llum del text de la Convenció Internacional
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, l'adequació de la legislació catalana a la mateixa, per
tal d’oferir posteriorment una proposta de modificacions concretes a nivell legislatiu català.

¾ Notes de premsa
Notes de premsa publicades als mitjans de comunicació amb l’objectiu de sensibilitzar i informar a la
ciutadania en general vers el reconeixement dels drets i la no discriminació; reivindicació a les
administracions de la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, i exercir de lobby
davant dels poders públics.
A continuació es descriuen algunes de les notes de premsa publicades durant l’any 2012.
* 15 de maig.- DEFENSEM EL DRET AL TREBALL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT i SALUT
MENTAL. El COCARMI es suma a l‘acte que Dincat organitzarà el proper dia 20 de maig a l‘Arc de
Triomf
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reclamant el dret al treball de les persones amb discapacitat i salut mental contra les retallades en
polítiques d‘ocupació per part dels governs.
* 10 de juliol.- El COCARMI CONSIDERA INSUFICIENT LA DOTACIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL DE
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. Les retallades posen en perill el futur de les entitats del sector.
* 11 de juliol.- LA REFORMA DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA ÉS INTOLERABLE. La

seva

implantació

generarà malestar social i augmentarà el risc d’exclusió social de part de la població.
* 19 de juliol.- COCARMI PRESENTA AL PRESIDENT MAS EL FULL DE RUTA 2012-2015. El COCARMI
proposa mesures per garantir una vida digna, inclusiva i plena a les persones amb discapacitat.
* 26 de juliol.- El COCARMI ALERTA DE L’OFEC DE LES ENTITATS DE LA DISCAPACITAT DESPRÉS DE
LES ÚLTIMES RETALLADES I L’ANUNCI DEL RETARD EN LES PAGAMENTS PER PART DE LA GENERALITAT
.

El col·lectiu de la discapacitat demana a les Administracions que reflexionin sobre la repercussió que això
tindrà en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en les entitats, i que actui amb celeritat
per pal·liar i frenar els efectes negatius que aquestes mesures causaran.
* 30 de desembre.- COINCIDINT AMB EL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT, que se celebra
dilluns, 3 de desembre, el COCARMI demana que es mantinguin i augmentin els recursos per a la
Discapacitat.
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7.- Plataformes i Òrgans de participació
¾ Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
La nostra presència com a soci de la principal plataforma social en el seu paper de referència del tercer
sector, és cabdal per continuar fent presents les necessitats del sector de persones amb discapacitat.
COCARMI, ostenta una de les vicepresidències.
La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, és la xarxa territorial de l’EAPN-ES (Xarxa de Lluita contra la
Pobresa i l’Exclusió de l'Estat Espanyol).
L’assistència a les reunions periòdiques i grups de treball de la Taula, formada per 32 federacions i
associacions de segon i tercer nivell, que en conjunt, apleguen més de 4.000 entitats socials a Catalunya,
amb més de 245.000 voluntaris i més de 1.7 milions de destinataris, han servit per participar en el procés
d’impulsar les polítiques socials del nostre país.
S’ha participat de manera activa en diferents actes i campanyes organitzats per la Taula del Tercer Sector,
com la Campanya IRPF 2011.
COCARMI ha ampliat aquest any 2012 la participació als grups de treball dintre de la Taula: col·laborant

en

els grups de :INCLUSIO I POBRESA; AUTONOMIA; SOCIO – LABORAL; FINANÇAMENT, PRESTACIÓ DE
SERVEIS; i INFÀNCIA (PINCAT).
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¾ CERMI – Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
El Cocarmi, és la xarxa territorial del Cermi a Catalunya.
L’actuació de Cocarmi com a Cermi Autonòmic, es concreta en presentar davant els poders públics de
Catalunya les propostes arribades del Cermi Estatal per a la seva negociació i traducció en mesures operatives.
El flux d’informació a través dels mitjans telemàtics és intens i ens permet disposar de l’actualitat dels treballs,
opinions i activitats del CERMI.
S’ha assistit a les reunions del “Comité Ejecutivo”,
“Asamblea General”, “Congreso de Cermis
Autonómicos”:amb el títol: “Repensar el activismo.
El futuro del movimiento social de la discapacidad”
El dia 2 de desembre COCARMI va participar a la
marxa organitzada a Madrid, amb l’assistència de
milers de persones, per la defensa dels drets de les
persones amb discapacitat.
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¾

Òrgans de Participació, Cocarmi està present en diferents organismes de consulta i participació.
•
•

CONSELL CIUTAT DE BARCELONA (Ajuntament de Barcelona)
Grup de política d’accessibilitat de l’habitatge de Barcelona

•

CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR DE BARCELONA (Ajuntament de Barcelona)

•
•

CONSELL DE SALUT (Departament de Salut)
Grup de Treball d’accessibilitat

•
•

CONSELL ASSESSOR SOCIOSANITARI (Departament de Salut)
Pla Director Sociosanitari

•
•
•

CONSELL GENERAL DE SERVEIS SOCIALS (Departament d’Acció Social i Ciutadania)
Comissió Permanent
Comissió Funcional

•

CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

•

CONSELL D’ACCESSIBILITAT (Diputació de Barcelona)

•

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE BENESTAR SOCIAL (Diputació de Barcelona)
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