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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:
 Dissenyar polítiques d’actuacions encaminades a aconseguir la normalització 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 d’aquesta comunitat, en relació amb la problemàtica
pròpia del col·lectiu representat.
 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
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.

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.
Aquest any s’ha incorporat com soci adherit la FECETC (Federació de centres especials de treball de Catalunya).

Cal destacar que el COCARMI forma part de :
 CERMI (Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad)
 Taula del Tercer Sector Social.

ACTUACIONS PORTADES A TERME

Representació
COCARMI ha participat a diferents actes amb l’assistència del president Francesc Perez, o dels membres del comitè
executiu.
Dia 24 de gener participació a l’Acte en commemoració de les víctimes de l’holocaust amb intervenció a l’acte de Xavier
Trabado com representant del col·lectiu de persones amb discapacitat. (foto)
El 7 de febrer COCARMI assisteix a la Compareixença de la Consellera Munté al Parlament de Catalunya en la que
anuncia les prioritats del departament per l’any 2013 i que es reprenen els treballs per tirar endavant el “Pacte per a la
Infància a Catalunya” amb la voluntat de finalitzar-los abans de l’estiu”.
El 27 de març El COCARMI, en una entrevista amb la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va demanar
que el departament que encapçala prengui com a referència de les seves actuacions el “Full de Ruta en l’àmbit de la
discapacitat per al període 2012-2015”.
El document conté més d’una cinquantena de propostes, que inclouen un catàleg de mínims de mesures que han de
permetre que les persones amb discapacitat assoleixin una vida digna, plena i integrada a la societat.
Una de les propostes del full de ruta és la constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya (Codiscat), que vol ser
un pont de diàleg i treball transversal entre la Generalitat i els col·lectius de la discapacitat i estaria format pels seus
representants i per membres dels departaments implicats en polítiques relacionades amb la discapacitat.

2 de juliol COCARMI participa amb la TTSS en la cimera amb el president on se li presenta un document amb 12
propostes d’actuació que se centren en temes com la Renda mínima d’Inserció, la llei de la Dependència, els Centres
Especials de Treball, les politiques d’actes a l’habitatge, entre d’altres.

19 de juliol,l Cocarmi te una entrevista amb el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, a rel de la qual se li fan arribar
un seguit de propostes per corregir i regularitzar els deutes pendents del departament amb les entitats col·laboradores,
així com mesures relacionades amb la propera convocatòria del POIN (Programa d’orientació i acompanyament per a la
inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental) i del TAS (Treball amb Suport).

També el 19 de juliol.- La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), formada per 20 organitzacions que alhora
formen part de la Taula del Tercer Sector, entre les que esta COCARMI, va participar en la confecció del document i
posterior signatura del Pacte per a la Infància a Catalunya que va tenir lloc al Palau de la Generalitat.

El 23/7 es requereix a COCARMI per comparèixer davant la Comissió de Benestar i Família per tal faci una intervenció de
quinze minuts per fer una valoració de la nova “llei accessibilitat”.
30/10 Una delegació de COCARMI va presentar a la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, “l’Informe
sobre l’impacte de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat en el marc jurídic de
Catalunya”. Aquest estudi, té per objecte fer un diagnòstic de la situació de la normativa a Catalunya en matèria de
discapacitat i accessibilitat, així com valorar la seva adequació a aquesta convenció, que data de 2006, a fi de poder
oferir posteriorment propostes de correcció segons la Convenció de l’ONU.
La presidenta del Parlament es va comprometre a estudiar-lo i a buscar la millor manera perquè, després de les
consultes que el Cocarmi faci als diferents grups parlamentaris, pugui arribar al Ple del Parlament.

31/10 COCARMI, amb la Taula del Tercer Sector Social, es va entrevistar amb el President del Parlament Europeu, Martin
Schulz, a qui se li va transmetre la seva oposició a les polítiques d’austeritat que generen més desigualtats i més
pobresa al nostre país.
Els dies 24, 25, i 26 de novembre a Santa Cruz de Tenerife COCARMI participa al IX Congres de CERMIS Autonòmics amb
el tema “Gestión del cambio en discapacidad”, on un membre del comitè executiu de COCARMI va participar amb una
ponència “la convergencia asociativa”.
El “IV Congrés del Tercer Sector Social”, es va celebrar els dies 27 i 28 de novembre en el que COCARMI va participar
amb un estand propi. A més dels congressistes i convidats institucionals, van visitat els estands també grups d’estudiants
acompanyats dels seus professors, amb la finalitat que puguin tenir una visió general del Tercer Sector Social.

3 de desembre commemoració dia internacional de les persones amb discapacitat
El COCARMI va commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb un acte simbòlic i reivindicatiu
en que un grup de persones amb discapacitat va transportar un flotador de grans dimensions (reflectint la situació del
sector), des de la plaça de Catalunya de Barcelona fins a la seu del departament d’Economia i Coneixement, a la rambla
de Catalunya. Un cop allà, una delegació de la institució es va entrevistar durant més de mitja hora amb el conseller
d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, per expressar-li la seva preocupació per les retallades que en els últims
anys han patit els diferents àmbits de la discapacitat i que poden abocar milers d’afectats i les seves famílies a la pobresa
i l’exclusió. L’acte va acabar amb la lectura d’un Manifest per part del vicepresident del Cocarmi, Antonio Guillén.

A part dels actes concrets relacionats, COCARMI forma part de dues plataformes una a nivell estatal el CERMI, i a nivell
autonòmic: de la TAULA DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA participant en els següents grups de treball de la
mateixa:


Inclusió i pobresa



Immigració



Autonomia



Formació Socio-Laboral



Finançament



Innovació i qualitat



Prestació de Serveis



PINCAT

Comunicació
S’han fet canvis a la web per actualitzar les dades de les entitats, ampliant l’espai de “destacats” i “documentació”.
També s’han incorporat els “widget”, un apartat que enllaça amb les xarxes socials (fecebook i twitter) de cadascuna de
les entitats sòcies de COCARMI, de manera que sempre es poden veure les ultimes noticies penjades a les pàgina i així
tenir accés a informació mes actualitzada.
El mes de juliol es va obrir el twitter de COCARMI comptant a finals d’any amb a prop de 1000 tweets i 300 seguidors.

S’han fet notes de premsa 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; reivindicar a les administracions la millora de 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 més importants publicades durant aquest any 2013.


22 de març : COCARMI denuncia la imminent desaparició dels serveis

d’inserció laboral de persones amb

discapacitat.


27 de març : COCARMI demana a Benestar Social i Família que assumeixi com a propi el Full de Ruta 2012-2015.



2 de juliol : Reunió de la Taula del Tercer Sector amb el president Artur Mas. Francesc Perez com vicepresident de
la Taula va participar en la trobada on li van presentar 12 propostes d’actuació.



10 de juliol : COCARMI considera insuficient la dotació per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat.



26 de juliol : COCARMI alerta de l’ofec de les entitats de la discapacitat desprès de les últimes retallades i l’anunci
del retard en els pagaments per part de la Generalitat.



31 de juliol . COCARMI fa arribar al conseller d’Empresa i Ocupació un seguit de propostes per regularitzar els
deutes pendents amb les entitats col·laboradores.



30 d’octubre : Una delegació de COCARMI presenta a la presidenta del Parlament de Catalunya “l’Informe sobre
l’impacte de la convenció Internacional dels Drets de es Persones amb Discapacitat en el marc jurídic de
Catalunya.”



31 d’octubre : La Taula del Tercer Sector es reuneix amb el President del Parlament, Martin Schulz, i li transmet la
seva oposició a les polítiques d’austeritat que generen i més pobresa al nostre país.

