
 

El sector de la discapacitat  
demana uns Pressupostos 2020 compromesos amb el 

col·lectiu 

 
 

El COCARMI reclama que es mantinguin els recursos reservats per a 

les persones amb discapacitat, que són unes de les més colpejades per 
l’actual crisi 

 
 

Barcelona, 24 d’abril de 2020.- El Comitè Català de Representants de Persones 
amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa dels drets del col·lectiu 

a Catalunya, demana a totes les forces polítiques del Parlament que avui aprovin uns 
Pressupostos compromesos amb les persones amb discapacitat i les seves famílies.  
 
El comitè apel·la als acords amb el sector per millorar el finançament dels serveis 
d’atenció a les persones així com els d’inserció laboral, que han patit més d’un dècada  

de retallades i d’infrafinançament crònic. Recorda que el projecte presentat pel Govern 
al gener era clarament insuficient per cobrir les necessitats del sector ja en aquell 

moment.  
 
Per aquest motiu, el comitè exigeix que les autoritats públiques no s’emparin en els 

efectes de la crisi sanitària de la COVID-19 per desviar o reassignar fons dirigits a 
polítiques públiques de l’àmbit de la discapacitat, un dels col·lectius més vulnerables 

d’aquesta pandèmia, cap a altres partides o projectes.  
 
“Creiem que ara haurien d’augmentar els recursos destinats a les persones 

amb discapacitat, les seves famílies i les entitats d’atenció i suport al 
col·lectiu. Amb el coronavirus, les persones amb discapacitat i/o trastorn 

mental estem quedant excloses de totes les mesures que s’estan adoptant, 
malgrat els obstacles afegits que hem d’afrontar. Les nostres xarxes 
comunitàries i associatives han multiplicat esforços i mitjans per no deixar 

les persones desateses i trigaran molt a recuperar-se d’aquest sobreesforç 
un cop passi la pandèmia si no tenen el suport de l’Administració”, explica el 

president del comitè, Antonio Guillén. 
  

A més, és fonamental reforçar els mitjans i recursos per a polítiques actives 
d’ocupació. Les retallades del 55% anunciades per part del Govern de l’Estat afectaran 
directament a l’accés al mercat laboral del col·lectiu en un context de crisi econòmica i 

social en què es destruiran molts llocs de treball. “Les persones amb discapacitat 
patim atur crònic i sistèmic, fins i tot en èpoques de bonança. De fet, en la 

crisi de 2008, els primers llocs de treball que es van destruir eren els ocupats 
per les persones amb discapacitat. Hem d’aprendre del que ja vam viure per 
no cometre els mateixos errors, i fer una inversió valenta per mantenir-nos 

dins del mercat laboral”, afegeix Guillén. 
 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pressupostos-de-la-Generalitat-de-Catalunya-per-al-2020
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pressupostos-de-la-Generalitat-de-Catalunya-per-al-2020


 

 

 
Sobre 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, orgànica, intel·lectual, sensorial,  

trastorn mental o pluridiscapacitat (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2018 del departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha a Catalunya més de 582.000 persones amb alguna discapacitat 
legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2008, el nombre de persones amb discapacitat era d'unes 
408.000. 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. Forma part així 
mateix de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d'Infància de 
Catalunya (PINCAT). 
 

 


