
   
 

El COCARMI dóna suport a la campanya d'Obertament contra 

l'espectacle 'Manicomi' instal·lat al Port Vell  
 

 

El sector de la discapacitat rebutja els 

espectacles que relacionen salut mental i 

violència 

 
El Comitè demana als organismes públics i mitjans de 

comunicació que siguin responsables a l'hora de fer-ne difusió 

o concedir llicències  

 
 

 
Barcelona, 22 de juny 2017.- El Comitè Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma del sector a 
Catalunya, se suma a la campanya #NoSoyUnCirco impulsada per 

Obertament (aliança d'entitats que lluiten contra l’estigma i la discriminació 
que pateixen les persones a causa d'algun problema de salut mental) per 
expressar el seu rebuig a espectacles com Manicomi, El circ dels horrors 

perquè atempta contra la dignitat de les persones amb problemes de salut 
mental, és discriminatori i augmenta l'estigma que pateixen. 

 
L'espectacle és des d'ahir i fins el 2 de juliol al Port Vell de Barcelona i en ell 
es perpetua la idea que les persones amb algun problema de salut mental 

són perilloses i s'han de tancar i aïllar de la resta de la societat. D'aquesta 
manera es mantenen uns estereotips contra els quals lluiten des de fa anys 

les organitzacions de la salut mental.  
 
Cal recordar, a més, que una de cada quatre persones ha patit o patirà al 

llarg de la seva vida algun problema de salut mental. 
 

En aquest sentit, el COCARMI vol fer una crida als organismes públics 
perquè siguin conscients dels efectes negatius d'aquest espectacle que han 
autoritzat. Recorda, a més, que la Convenció de l'ONU sobre els drets de les 

persones amb discapacitat recull de manera clara i contundent la necessitat 
de defensar la imatge, l'honor i la dignitat de les persones amb discapacitat, 

i assenyala l'obligació dels Estats d'acabar amb la discriminació contra 
qualsevol persona per raó de la seva discapacitat, ja que constitueix una 
vulneració de la dignitat i el valor inherents a l'ésser humà.  

 
Valorem positivament el compromís públic de la Generalitat de Catalunya i 

de l'Ajuntament de Barcelona a continuar donant suport a la lluita contra 
l'estigma per raons de salut mental. Tot i així, apel·lem a la seva 
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responsabilitat en la cessió d'espais públics, així com als mitjans de 

comunicació que en fan difusió, perquè perjudica la imatge de les persones 
amb problemes de salut mental i no els permet poder tenir una vida plena i 

normalitzada. A més, considerem que l'estigmatització hauria de constar 
com una forma de discriminació en la Llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació que actualment s'està debatent al Parlament de Catalunya. 

 
La denúncia d'Obertament i a la qual donem tot el nostre suport no és 

excepcional. L'espectacle ha provocat la repulsa de les entitats de salut 
mental de les ciutats on s'ha representat. D'altra banda, la companyia no va 
fer cas a l'oferta d'assessorament que li va fer Obertament el 2013, any en 

què ja es va representar a Barcelona, en considerar que s'havia escrit des 
del desconeixement. 

 
 

 
Sobre el COCARMI. El COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions 
que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, 
intel·lectual, sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2015 del 
departament de Treball, Benestar Social 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. El COCARMI l'integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena 

Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental Catalunya, 
FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Estatal de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions de 

persones amb discapacitat d'unes 7.000 associacions. 
 


