El COCARMI demana agilitat en el decret desenvolupador de la Llei
d’Accessibilitat
Enric Botí i Raimon Jané compareixen al Parlament per donar la seva
opinió sobre el projecte de llei

Barcelona, 23 d juliol de 2013.‐ El secretari general i el tresorer del Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), Enric Botí i Raimon Jané,
respectivament, han demanat aquesta tarda unanimitat als grups parlamentaris en l’aprovació
de la Llei d’Accessibilitat, així com una reducció dels terminis d’aprovació del decret que
desenvolupi el reglament i la creació d’un observatori que permeti fer el seguiment del seu
compliment i la seva actualització.
Botí i Jané han fet aquestes peticions en la Comissió de Benestar i Família del Parlament, a la
qual van ser cridats a donar la seva opinió en l’inici del tràmit parlamentari del projecte de Llei
de l’Accessibilitat.
El secretari, Enric Botí, ha recordat que el projecte parteix d’un consens d’origen important, tot
i que els deu anys i cinc conselleres i consellers que han passat pel departament de Benestar
des que va donar les seves primeres passes és potser “massa temps”. La nova llei, ha
continuat, ha de permetre deixar enrere una llei, la 20/1991, que tot i ser en el seu moment
moderna i pionera a Espanya, amb un codi d’accessibilitat que va ser tot un model de
referència, ha quedat ja obsoleta.
Pel que fa al nou projecte de llei, tot i que “passa de puntetes per l’accés a les comunicacions”,
ofereix “modernitat terminològica” sobre l’accessibilitat, perquè parla “de persones en igualtat
d’oportunitats”, tot fugint de conceptes protectors anteriors i donant pas a parlar de
normalitat. Botí ha aprofitat l’ocasió per demanar que, un cop superats els tràmits, “s’aprovi
per unanimitat”, ja que és amb aquesta unanimitat que sortirà enfortida la seva aplicabilitat.
Per la seva banda, el tresorer de COCARM, Raimon Jané, ha destacat que la llei serà una “eina
clau” per permetre l’accés a espais i continguts, no només a les persones amb discapacitat sinó
també a persones grans, a persones amb mobilitat reduïda de manera temporal, etcètera. Ha
afegit que “fem més que una llei”, perquè “és la materialització dels drets de les persones” i ha
de ser un “motor de canvi”, perquè si abans parlàvem de suprimir barreres ara parlem de
productes i serveis a l’abast de tothom. Jané ha subratllat que el nou enfoc serà, a la llarga,
més econòmic. Ha demanat, així mateix, que la llei inclogui aspectes formatius, de manera que
s’inculqui en els estudiants els aspectes d’accessibilitat perquè aquests són els professionals

del futur que han de poder, a banda de dissenyar productes tenint en compte el seu impacte
ambiental, tenir també en compte la seva accessibilitat.
Una altra demanda ha estat aprofitar que “no partim de zero” i que existeix ja un decret
“pràcticament enllestit i consensuat”, el derivat de els negociacions iniciades el 2003, que es
pot considerar en el redactat del nou decret de desplegament de la llei. Aquest decret va ser
fruit d’un treball molt participatiu per part d’entitats de la discapacitat però també
representants de municipis i entitats socials, col∙legis professionals, etcètera. Per això, creu
que el nou decret es podria aprovar en el termini d’un any i no en els tres que preveu el
projecte de llei.
Raimon Jané ha reivindicat, d’altra banda, la creació d’un observatori de l’accessibilitat, que
sigui capaç de recollir dades a partir de les quals extreure conclusions sobre el compliment de
la llei, així com per detectar noves necessitats i permetre la seva actualització periòdica.
Per a Jané, la llei ha de propiciar la consolidació de les bones pràctiques: “estem parlant d’una
eina molt potent i transversal que ha de donar sortida als drets bàsics de les persones amb
discapacitat”. Finalment, i a títol de reflexió, ha recordat que els beneficis de les accions
d’accessibilitats (rampes, ascensors, subtítols) van molt més enllà de les persones amb
discapacitat i han millorat la mobilitat de persones grans i de famílies amb nens petits,
l’aprenentatge d’idiomes... Pel que fa al calendari, ha demanat una llei “operativa que tingui el
seu decret com més aviat millor”.
Juntament amb Botí i Jané han comparegut, en una sessió que ha durat sis hores,
representants de diverses organitzacions catalanes de la discapacitat, els quals, a banda
d’oferir la seva visió del que ha de significar la Llei d’Accessibilitat, han respost les qüestions
plantejades pels representats dels diferents partits polítics en la comissió.

