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Jornada del COCARMI sobre els 10 anys de la Convenció 

Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat 

 

El sector demana més compromís polític i 
social per aplicar la principal norma mundial 

sobre discapacitat 

 

Les persones amb discapacitat han de ser els principals agents del 

canvi 

 

Barcelona, 5 d'octubre de 2016.- El Comitè Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de la 
discapacitat a Catalunya, va demanar ahir un major compromís de tota la 

societat, començant per les administracions i els polítics i acabant per les 

mateixes persones amb discapacitat, per avançar en l'efectiu compliment de 
la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat.  

El president del COCARMI, Antonio Guillén, va fer aquesta petició durant la 
celebració de la Jornada '10 anys de la Convenció dels Drets de les persones 

amb Discapacitat. Ens queda gaire per fer? en què es va fer balanç del que 

ha significat i dels avenços que ha propiciat en matèria de drets de les 

persones amb discapacitat, però també de tots aquells capítols que encara 
estan pendents. Guillén lamentà que tot i el temps que ha passat des de la 

seva aprovació, "no hem avançat gaire", i va admetre que "gran part del 

que queda per fer està a les nostres mans", referint-se a les mateixes 
persones amb discapacitat. 

Al seu torn, el president del Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad, Luis Cayo Pérez, va recalcar que aquesta convenció ha 

estat la primera que s'ha aprovat al segle XXI i és la decisió amb més 

rellevància per al col·lectiu. Al seu parer, ha de ser "el marc orientador de 

les polítiques de discapacitat en els propers 10 anys", i tot i ser en el tercer 
o quart lloc de les prioritats de l'agenda política, ha de tenir efectes de gran 

abast en camps com l'educació o l'ocupació, fonamentals per a la inclusió de 
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les persones amb discapacitat a la societat. Així mateix va demanar a les 

entitats, com agents polítics que són, que pressionin i treballin per "liderar" 
el procés d'aplicació de la Convenció "i siguem agents de la nostra pròpia 

inclusió", per aconseguir el veritable apoderament del col·lectiu. 

La directora de l'Observatori de la Discapacitat i vicepresidenta del 
COCARMI, Pilar Díaz, per la seva banda, va presentar L'estratègia Europea 

sobre Discapacitat 2010-2020, així com diferents dades sobre la situació de 

les persones amb discapacitat a Espanya (en educació, ocupació, 
accessibilitat, oci, etcètera) en relació amb el conjunt d'Europa. Unes dades 

que reflecteixen aquells aspectes en què cal treballar més intensament. En 

la major part d'aspectes estudiats, la situació de les persones amb 
discapacitat a l'Estat és pitjor que a la resta d'Europa, i és especialment 

preocupant la taxa d'abandonament dels alumnes amb discapacitat abans 

d'acabar l'ensenyament obligatori, que arriba al 43% (és del 25% a nivell 

general) i és la taxa més alta d'Europa.  

La darrera part de la jornada va ser una taula d'experiències, moderada pel 

secretari general del COCARMI, Enric Botí. En ella va intervenir, en primer 
lloc, l'advocat i director de la Fundació Tutelar de les comarques Gironines, 

Josep Solé, qui va parlar de l'article 12 de la Convenció, que reconeix la 

igualtat davant la llei de les persones amb discapacitat i al qual es podria 
apel·lar judicialment per desmuntar l'actual sistema d'incapacitació i tutela. 

Segons Solé, molts països, però, han decidit reservar-se l'aplicació d'aquest 

article, perquè significa deixar la capacitat de decisió sobre la pròpia vida i 

patrimoni a les mateixes persones amb discapacitat, incloses les persones 
amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental i fins i tot en casos en què 

aquestes decisions les poden perjudicar.  

Així mateix, en aquesta taula també va participar la directora de la Fundació 

Gerard, Carme Fernández, qui va denunciar "la vulneració sigil·losa i 

sistemàtica del dret a l'educació inclusiva", l'incompliment o obstaculització 
de l'aplicació de les sentències en aquest camp, i fins i tot "la venda de la 

segregació com a inclusió". Finalment, el president de l'Associació per la 

Integració Laboral de Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, Ángel Gómez-

Quintero, va parlar de la vulneració dels drets laborals de mossos, policies 
locals i bombers per part de les administracions públiques, en casos de 

discapacitat sobrevinguda. De fet, recordà que tant l'Estatut dels 

Treballadors com la normativa de la funció pública són contraris a la 
Convenció. 
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En la clausura, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors 

Bassa, va admetre que "queda molt per fer", perquè el compliment del 
tractat sigui efectiu tot i que des de la seva aprovació "hem avançat molt i 

s'han fet moltes coses"; d'entre les més recents recordà la creació del 

Consell de la Discapacitat de Catalunya, en què participa el COCARMI. 

 

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. 


