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3 de desembre. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

MANIFEST 

Perquè els drets de les persones són primer 

#primerlespersones 
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat 
(COCARMI), principal plataforma de defensa dels drets de les persones amb 
discapacitat a Catalunya i les seves famílies, denuncia avui que el col·lectiu 
-format per prop de 540.000 persones- està en risc de tornar a una situació 
d'oblit i exclusió per part de les Administracions Públiques. 

Actualment, Catalunya travessa uns moments decisius de la seva història 
que poden canviar el seu rumb. Les tensions internes entre partits i les 
externes amb l'Administració espanyola marquen el dia a dia de la política 
catalana. La pràctica paralització de l'Administració, juntament amb la  
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat i l'acumulació de retards en el 
pagament de serveis concertats, no fa sinó escanyar encara més el nostre 
col·lectiu que ha estat sistemàticament i estructuralment exclòs. 

Les conseqüències ja les coneixem i les hem manifestat fins a l'esgotament: 
les entitats de serveis a les persones amb discapacitat estan en la corda 
fluixa pels impagaments de la Generalitat; els serveis d'inserció laboral en 
l'empresa ordinària veuen en perill la seva continuïtat; els centres especials 
de treball no poden absorbir les llistes d'espera; les sol·licituds en matèria 
de dependència, encallades i l'aplicació d'un copagament amb caràcter 
confiscador; els suports als alumnes amb discapacitat a l'escola ordinària, 
retallats; la capacitat de finançar els retards d'uns pagaments pactats, 
esgotada i la lluita contra les xarxes de joc il·legal que utilitzen persones 
amb discapacitat, sense cap avenç significatiu. 
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Cap situació política, cap moment històric, cap enfrontament partidista no 
pot deixar de banda les persones en la definició de les seves actuacions i 
encara menys a unes de les més vulnerables de la societat: les persones 
amb discapacitat i les seves famílies. En aquest sentit, seguim reclamant 
poder viure amb dignitat i de manera autònoma, en igualtat a la resta de la 
població a través de l'accés  en igualtat d'oportunitats a un lloc de treball, a 
un suport educatiu, a una plaça residencial, a una prestació per 
dependència, a un espai de lleure, cultura i oci accessible... Els drets de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental són inaplaçables i no poden 
quedar en suspens sigui quin sigui el context polític i social. 

Ara, és el moment del compromís i posicionament envers la inclusió de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental i les seves famílies per part 
d'una de les principals institucions del nostre país: el Parlament. Com a 
representant del poble de Catalunya i en l'exercici de la seva potestat 
legislativa i de control i impuls de l'acció política i de govern demanem que 
faci un pas endavant i es comprometi amb les següents mesures: 

- Creació d'una Comissió Legislativa sobre Discapacitat, encarregada 
d'analitzar la situació de les persones amb discapacitat i les seves famílies a 
Catalunya, formular propostes i recomanacions de millora, així com fer el 
seguiment de les polítiques públiques del Govern de la Generalitat que 
afectin les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i les seves 
famílies. 

- Aprovació d'una Llei Catalana de Drets, No Discriminació i Inclusió de les 
Persones amb Discapacitat, que haurà de servir com a instrument legal per 
adaptar la normativa catalana, transversalment, als principis, valors i 
mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat aprovada per les Nacions Unides el 2006. 

- Revisió dels mecanismes d'impuls i control de l'acció política i de govern, 
els quals tenen per objecte orientar les polítiques del Govern i fer-ne 
seguiment per tal que siguin més efectius i amb efectes vinculants. 

Perquè les persones som primer!!!!!!      

 

Barcelona,  2 de desembre de 2015 


