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#Votaparaquevotemos 

 

El COCARMI dóna suport a la concentració 
d'aquest divendres a Madrid per exigir el dret 
a vot de totes les persones amb discapacitat 

Gairebé 100.000 persones (prop de 15.000 a Catalunya) no 
tenen dret a vot a Espanya per raó de discapacitat 

En l'acte també es demanarà l'accessibilitat universal en els 
processos electorals, eliminant obstacles com les barreres 

arquitectòniques  

 

Barcelona, 15 de juny de 2016.- El Comitè Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de la 

discapacitat a Catalunya, dóna tot el seu suport a la concentració 
organitzada pel Comitè Estatal de Representants de Persones amb 

Discapacitat (CERMI), juntament amb les seves organitzacions membre, per 

exigir el dret a vot per a totes les persones amb discapacitat i garantir la 
plena accessibilitat dels processos electorals.  

L'acte es convoca coincidint amb la campanya electoral pel 26 de juny i 

tindrà lloc divendres 17 de juny, d'11.30 a 13.30 hores, a la Plaça de les 
Corts de Madrid, al costat del monument a Miguel de Cervantes. 

La concentració durà per lema 'Vota perquè votem', 'Vota para que 
votemos', servirà per demanar que els comicis del 26 de juny siguin els 

últims en els quals gairebé 100.000 persones amb discapacitat intel·lectual, 

trastorn mental o deteriorament cognitiu no tinguin reconegut el dret de 
sufragi. En el cas de Catalunya, 14.650 persones amb discapacitat no van 

poder exercir el seu dret a vot a les eleccions generals del passat mes de 

desembre, mentre que l'any 2000 van ser 2.202 persones les que tenien 

privat exercir el seu dret a vot. 

La concentració vol tenir un caràcter reivindicatiu i alhora lúdic. Consistirà 

en la instal·lació de meses electorals simulades i es convidarà a tots els 
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assistents a votar per mitjà de paperetes accessibles, demanant el dret de 

sufragi per a tota la ciutadania i l'accessibilitat dels processos electorals.  

Així, el moviment organitzat de la discapacitat reclama que es modifiqui 

la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) d'acord amb la 

Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que 
se segueix vulnerant en aquest aspecte, malgrat ser d'obligada aplicació en 

tots els països que l'han ratificada, entre els quals es troba Espanya. 

El CERMI, i amb ell el COCARMI, demanen l'eliminació de tots els obstacles 

que troben algunes persones amb discapacitat en els processos electorals. 

Tot i tenir reconegut el dret de sufragi, s'enfronten sovint a col·legis 

electorals amb barreres arquitectòniques, mítings amb problemes 
d'accessibilitat o impediments per formar part d'una mesa electoral. 

Per tot això, conviden al conjunt del teixit associatiu de la discapacitat,  

moviments socials, representants polítics i al conjunt de la ciutadania a 

sumar-se a aquesta mobilització.  

També es pot donar suport a Twitter amb l'etiqueta 

#Votaparaquevotemos 

 

 

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 les darreres dades de 

l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents a 2014, hi ha a casa nostra 

537.998 persones amb algun tipus de discapacitat o problema de salut mental reconeguda 

(10 anys abans eren 333.580). 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. 


