
 
 

 

NOTA DE PREMSA 

Milers de persones amb discapacitat 

intel·lectual podran votar per primera 

vegada aquest diumenge en unes 

eleccions al Parlament de Catalunya 

 

 Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual 

a Catalunya, celebra la consolidació del dret fonamental 

d’exercir el dret a vot que 15.000 persones amb la capacitat 

modificada judicialment van recuperar a finals del 2018 

 

 La federació denuncia que encara avui les eleccions siguin poc 

accessibles pel col·lectiu i insisteix en la importància que tota 

la informació electoral sigui de fàcil comprensió i s’elimini tota 

barrera que dificulta la seva participació  

 

Divendres, 11 de gener de 2021.- Dincat, representant del sector de la 

discapacitat intel·lectual a Catalunya, celebra que, per primera vegada, 

15.000 persones amb la capacitat modificada judicialment, la 

majoria d’elles persones amb discapacitat intel·lectual, podran 

exercir el seu dret a vot aquest diumenge, 14 de febrer, en els 

comicis al Parlament de Catalunya. Un dret fonamental que aquestes 

persones van recuperar el novembre del 2018 quan, finalment i després 

d’una llarga lluita del sector, es va modificar la Llei Orgànica del Règim 

Electoral General (LOREG), permetent votar a aquelles persones amb la 

capacitat modificada a les quals el jutge havia retirat, també, el dret a vot.  

“És una qüestió de dret democràtic. Recuperar aquest dret fonamental va 

ser una fita històrica pel sector, que cal recordar i aplaudir com un avenç 

importantíssim cap a una societat més inclusiva”, manifesta Carles 

Campuzano, director de Dincat.  

Tanmateix, la federació reivindica la necessitat de promoure unes 

eleccions més accessibles i inclusives, per tal que aquest dret es 

pugui exercir amb les màximes garanties. Encara avui, i 

malauradament, existeixen moltes barreres cognitives que 

dificulten la participació de les persones amb discapacitat 

intel·lectual en els processos electorals i, en la societat, en general. 

Descarrega el vídeo amb les 10 pautes per donar suport a les persones amb 

discapacitat intel·lectual que van a votar: https://we.tl/t-tTecQw0MxR 

https://we.tl/t-tTecQw0MxR


 
 

En aquest sentit, el sector insisteix en la importància que 

tota la informació electoral dirigida a la ciutadania sigui de fàcil comprensió i 

s’elimini tota barrera que pugui impedir o dificultar l’acció de votar als 

col·legis electorals. En aquesta línia, Dincat denuncia que, tot i el 

compromís previ pres amb el sector, no tots els partits polítics hagin 

adaptat els seus programes electorals a lectura fàcil. Per això, Dincat 

agraeix a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al Partit Socialista de 

Catalunya (PSC) i a En Comú Podem (ECP) que sí hagin dut a terme 

aquesta tasca, per tal que totes les persones puguin comprendre els seus 

programes. 

“És un deure de la societat i de l’administració pública garantir que tota 

persona que tingui la voluntat de votar, compti amb les eines, suports i 

recursos necessaris. Cal, per tant i com a punt de partida, que tota la 

informació electoral sigui de fàcil comprensió i s’eliminin urgentment totes 

les barreres d’accessibilitat cognitiva que puguin dificultar la participació del 

nostre col·lectiu”, explica Campuzano.  

Amb aquesta voluntat, Dincat va signar un acord el passat desembre amb el 

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la 

Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de treballar en la creació d’entorns 

electorals accessibles i promoure l’accessibilitat cognitiva en totes les fases del 

procés electoral, facilitant la participació en igualtat de condicions per a 

tothom. Un conveni que Dincat valora molt positivament i, per això, espera 

continuar treballant en la mateixa línia en un futur.  

 

Sobre Dincat 

Dincat és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que 

agrupa gairebé 300 entitats socials i representa els drets de més de 40.000 persones amb discapacitat 

intel·lectual i les seves famílies al territori. A través dels valors de compromís, dignitat i igualtat 

d’oportunitats, la federació treballa dia a dia amb l’objectiu de garantir una inclusió social i laboral digna, 

així com per vetllar per una vida més justa per aquestes persones i les seves famílies. 
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