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COCEMFE Catalunya commemora el 

Dia Internacional de les Persones 

amb Discapacitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 de desembre va ser proclamat com el dia 

Internacional de les Persones amb 

Discapacitat en la Resolució de 14 d'octubre 

de 1992 de l'Assemblea General de Nacions 

Unides. 

Per a l'any 2020, aquest dia és celebra sota 

el lema: «Reconstruint millor: cap a un món 

post COVID-19 que inclogui a les persones 

amb discapacitat, sigui accessible i sostenible» mitjançant el qual, es promou la 

plena acceptació de la discapacitat com a part integrant i inherent de la condició 

humana en totes les seves etapes de vida. 

Des de COCEMFE Catalunya ens sumem a la celebració d’aquest dia internacional 

de ressonància mundial per al foment dels drets i de l'autonomia personal de les 

persones amb discapacitat física i orgànica, per a aconseguir la plena inclusió social, 

cultural, laboral, econòmica i política en igualtat d'oportunitats i de condicions de les 

persones amb discapacitat. 

Alineats amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat, ratificada per Espanya en 2008, des de COCEMFE Catalunya lluitem pel 

reconeixement de les persones amb discapacitat com a subjectes dels drets humans 

Segons la OMS, més de 1000 milions de persones — al voltant del 15% de la 

població mundial — tenen alguna forma de discapacitat. 

D'acord amb l'Informe Olivenza, en el conjunt de la Unió Europea hi ha uns 107 

milions de persones de 16 o més anys amb limitacions en l'activitat, de les quals 

al voltant de 32,5 milions experimentarien limitacions severes. 

Les dones presenten una major prevalença de les limitacions d'activitat que els 

homes (27,3%, enfront del 22,6%). 

Segons l’IMSERSO, a Espanya a data de 31 de desembre de 2018, la base de 

dades comptava un total de 4.373.270 registres corresponents a persones a les 

quals se'ls ha valorat la discapacitat, això és aproximadament el 9% de la població 

total. 

 

 

https://undocs.org/es/A/RES/47/3
https://undocs.org/es/A/RES/47/3
https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/idpd2020.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/idpd2020.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/idpd2020.html
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.cocemfe-catalunya.org/
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reconeguts tant en la Convenció com en altres mecanismes universals de drets 

humans fonamentals i inalienables a la persona, a la seva vida i a la seva dignitat. 

En aquest dia tan valorat, volem no solament recordar al col·lectiu de les persones 

amb discapacitat, sinó posar l'accent en la diversitat existent en la discapacitat i les 

múltiples maneres de ser una persona amb discapacitat. En efecte, des 

de COCEMFE Catalunya ressaltem als grups menys visibilitzats, que són els nens i 

les nenes amb discapacitat, els i les adolescents, a tots els col·lectius de LGBTIQ+, i 

especialment a les víctimes de la violència que s'exerceix en contra. 

En aquest sentit, i en línia amb l’Informe “Sombra al Grevio de la Fundación CERMI 

Mujeres,” assenyalem que ens trobem en la fase final de la tramitació parlamentària 

per a la modificació del Codi Penal que acabarà d'una vegada per sempre amb 

l'esterilització forçosa a Espanya per raó de discapacitat. Aquesta pràctica fins ara 

no havia estat penalitzada, tal com ho exhorta el Conveni d'Istanbul en el seu article 

39, sinó per contra Espanya, malgrat les seves modificacions legislatives, continuava 

legitimant aquesta pràctica forçosa. Pràctica que fins ara afectava, sobretot, a 

nombroses dones i adolescents a les quals s'impedia ser mares per la força. 

Darrere d'aquest assoliment està el Comitè Espanyol de Representants de Persones 

amb Discapacitat (CERMI) i de la Fundación CERMI Mujeres. Aquesta reforma 

eliminarà, en concret, el paràgraf segon de l'article 156 del Codi Penal que, fins ara, 

despenalitzava les esterilitzacions no consentides, prèvia autorització 

judicial. CERMI ho defineix ja com “un moment històric en la legislació espanyola 

sobre drets de les persones amb discapacitat, especialment per a les dones, que 

eren les més afectades”, coordinadora de la Fundació CERMI Dones, Isabel 

Caballero. 

Finalment, ens unim a COCEMFE i a la seva contribució en l'àmbit de la discapacitat, 

a CERMI i CEMUDIS, així com en col·laboració amb COCARMI en l'àmbit autonòmic 

català, volem commemorar aquest dia de manera conjunta i global, participant en el 

desenvolupament inclusiu de la ciutadania. 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-67-5.PDF
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-fin-de-las-esterilizaciones-forzosas-en-espa%C3%B1a-es-un-hito-para-los-derechos
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-fin-de-las-esterilizaciones-forzosas-en-espa%C3%B1a-es-un-hito-para-los-derechos
http://www.fundacioncermimujeres.es/es
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-fin-de-las-esterilizaciones-forzosas-en-espa%C3%B1a-es-un-hito-para-los-derechos
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-fin-de-las-esterilizaciones-forzosas-en-espa%C3%B1a-es-un-hito-para-los-derechos
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-fin-de-las-esterilizaciones-forzosas-en-espa%C3%B1a-es-un-hito-para-los-derechos

