
 
 

El sector de la discapacitat demana al nou Govern 

que l’inclogui a l’agenda política de la XIII legislatura  

 

 

El COCARMI reclama la continuïtat dels projectes 

iniciats els últims anys  

 

 

Barcelona, 11 de març de 2021.- El Comitè Català de 

Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal 

plataforma de defensa dels drets del col·lectiu de la discapacitat a 

Catalunya, reclama als partits polítics celeritat en la formació d’un 

nou Govern per a Catalunya, alhora que demana que l’agenda política 

dels propers quatre anys incorpori les necessitats del sector, format 

per més de 611.000 persones.  

 

Per al moviment associatiu de la discapacitat, el nou govern que es 

formi ha de recuperar i prioritzar en la seva agenda qüestions cabdals 
per avançar en la inclusió de les persones amb discapacitat en la 

nostra comunitat com són l'elaboració del Pacte nacional sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat, l'aprovació del Decret 

d'accessibilitat i la reforma del Codi civil català en matèria de 
capacitat jurídica, entre d'altres.  

 

En paral·lel, el COCARMI recorda les diferents reivindicacions i 
necessitats que des de fa anys fa arribar periòdicament als 

representants polítics que se succeeixen al capdavant de les nostres 
institucions. Assegurar la sostenibilitat i el finançament dels serveis i 

de les entitats del sector, impulsar una Llei del Tercer Sector Social 
que inclogui la regulació de l'acció concertada, crear un model de vida 

independent i en la comunitat per les persones amb discapacitat, 
revisar el model d’inclusió laboral, garantir el model d'escola inclusiva 

i per a tothom, l'eliminació de la bretxa digital per garantir l'accés a la 
informació i la comunicació, i que el parc d'habitatges sigui accessible 

i assequible, són algunes de les moltes reclamacions recurrents.  
 

"Aquesta nova etapa política, marcada per la crisi social, 
sanitària i econòmica ocasionada per la COVID19 ha de 

comptar, necessàriament, amb les persones amb discapacitat i 

les nostres famílies" afirma el president del COCARMI, Antonio 



 
 

Guillén, el qual afegeix: "des del moviment associatiu de la 

discapacitat ens oferim per aportar professionals i recursos, 
així com el coneixement i l'expertesa per reconstruir, de forma 

inclusiva, la nostra societat". En tot cas, continua, "cal avançar 
en polítiques de discapacitat i fer un salt endavant per 

recuperar i millorar els nivells de benestar i serveis que 
necessitem des de la innovació i la transformació".   

  
 

 

 

 

 

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 2019 del departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, hi ha a Catalunya més de 611.000 persones amb alguna 

discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2009, el 

nombre de persones amb discapacitat era de 413.673. 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). 

 


