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El 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb 

discapacitat, és una data que convoca a la reflexió i al balanç entorn les 
polítiques públiques que s’implementen per a la normalització de les 
condicions de vida i de treball de les persones amb discapacitat i que han 
d’incidir en l’eliminació de les diverses barreres que limiten el seu exercici 
efectiu dels drets de ciutadania en general i el dret al treball en particular. Des 
de CCOO de Catalunya valorem positivament el procés iniciat pel Govern 
estatal per a adaptar la legislació espanyola en matèria de sanitat, igualtat 
d’oportunitats, ocupació, etc. a la Convenció de la ONU sobre drets de les 
persones amb discapacitat que va entrar en vigor en el mes de maig de 
2008, que realitza una aportació substancial i qualitativa, situant l’atenció 
a la discapacitat en el marc dels drets humans. 

 
Avançar en drets socials i laborals de les persones amb discapacitat, 

no serà possible mentre el govern persisteixi en una política econòmica 
enfocada a la reducció del dèficit en terminis inassolibles i a la retallada 
de la despesa social debilitant drets socials i laborals. Aquestes mesures 
ens aboquen a un debilitament de l’Estat del Benestar, al renunciar a major 
inversió en despesa social i al impuls econòmic i de creació d’ocupació que 
les administracions haurien de realitzar des del sector públic, ampliant i 
millorant els sistemes de benestar que garanteixen drets i promouen societats 
més justes i cohesionades en tots els àmbits. 

 
Tampoc es podran aconseguir els objectius plantejats, mentre el conjunt 

de les administracions redueixin les partides pressupostàries destinades a la 
despesa pública educativa per a garantir la igualtat d’oportunitats i les 
reservades a programes de serveis socials i atenció a la dependència per 
promoure la qualitat de vida i la participació social. Per això des de CCOO 
demanem un Servei d’Assistent Personal sense limitacions horàries i adaptat 
a les necessitats de cada persona; així com l’accessibilitat, en sentit ampli, a 
tots els carrers, els edificis públics,les escoles, els equipaments culturals, els 
comerços i tots els espais on desenvolupem les nostres vides.  

 
En el període 2008-2010 el Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya, ha destinat 187,5 milions d’euros als Centres Especials de Treball i 
únicament 33 milions d’euros a programes adreçats a millorar la inserció 
laboral en el mercat ordinari. Per això des de CCOO demanem que en els 
propers anys cal invertir la tendència, i per tant destinar més recursos per  
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promoure un mercat de treball inclusiu i normalitzat, així com una 
ocupació protegida que millori la qualitat de les condicions laborals i  
assalariades, tot i recuperant la seva funció de procurar i acompanyar els 
processos individuals d’inserció al mercat de treball, però facilitant i potenciant 
el trànsit a l’empresa ordinària, adequant i dotant aquests processos amb les 
mesures de recolzament que siguin necessàries.                                 

 
A Catalunya tenim 413.673 persones amb discapacitat: 201.612 són 

homes (48,7%) i 212.061 són dones (51,3%).D’aquestes: 225.861persones té 
entre 16 i 64 anys i per tant està en edat laboral (un 53% són homes i un 47% 
són dones). La taxa d’activitat és de 76.100 persones que representen un 
38,1% (39.300 homes 43,2% i 36.800 dones 33,8%). Aquesta taxa d’ activitat 
suposa menys de la meitat de la general del conjunt de la població que és 
d’un 77,9% Una diferència que a judici de CCOO també posa de manifest la 
insuficiència de mesures eficaces per a eliminar les barreres arquitectòniques, 
formatives i de comunicació que perduren en la nostra societat.  

 
Aquest any, en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat des 

de CCOO volem posar de relleu que les polítiques sectorials per a la 
promoció dels drets de les persones amb discapacitat necessitem 
majors compromisos financers i canvis qualitatius en la seva 
conceptualització. Més enllà d’allò aparent que puguin resultar les mesures 
puntuals i parcials que s’adopten, és enganyós deslligar-les dels efectes 
negatius de la política econòmica, social i d’ocupació que està executant 
el Govern i que al nostre judici no sols retarden la sortida de la situació de la 
crisi en la que estem immersos, sinó que a més suposen un debilitament de 
l’Estat del Benestar, al renunciar a major inversió en despesa social i al impuls 
econòmic i de creació d’ocupació que les administracions haurien de realitzar 
des del sector públic, ampliant i millorant els sistemes de benestar que 
garanteixen drets i promouen societats més justes i cohesionades en tots els 
àmbits. 
 
      Convençuts que una altra política és possible, des de CCOO convidem a 
totes les persones compromeses amb els drets de ciutadania i 
d’ocupació de les persones amb discapacitat a participar en la 
mobilització convocada per CCOO,  UGT i USOC per al proper dia 18 de 
desembre, per a que el govern atengui les propostes sindicals i adopti 
mesures que facin reversible una reforma laboral que barata i facilita 
l’acomiadament, que garanteixin la protecció de les persones que perden 
l’ocupació i les prestacions, que prioritzen la reactivació econòmica i la creació 
d’ocupació, que eviten una reforma regressiva de les pensions i que reforcen 
els serveis públics de sanitat, educació i serveis socials i dependència, com a 
pilars clau de l’Estat del Benestar. 


