
 

NOTA DE PREMSA 

Dincat i l’Advocacia Catalana es conjuren per 
garantir l’accés universal a la justícia de les 

persones amb discapacitat intel·lectual 
 

 Ambdues organitzacions han signat un conveni, conjuntament amb les 

entitats COCEMFE i COCARMI, per treballar plegats amb l’objectiu d’eliminar 
les barreres que encara existeixen per a les persones amb discapacitat a 
l’hora d’accedir a la justícia 

 
 
Dimecres, 26 maig de 2021.- Dincat, representant del sector de la discapacitat 

intel·lectual a Catalunya, i el Consell de l’Advocacia Catalana han signat avui un conveni de 
col·laboració conjuntament amb la Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat 
Física i Orgànica de Catalunya (COCEMFE) i el Comitè Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat (COCARMI), amb l’objectiu de treballar plegats per eliminar 
les barreres que encara existeixen per a les persones amb discapacitat a l’hora d’accedir a 
la justícia.  

 
El conveni neix amb la voluntat que les persones amb discapacitat puguin accedir a la 
justícia en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania, en compliment de l’article 24 

de la Comissió Europea que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a obtenir la 
tutela judicial efectiva de jutges i tribunals i el dret a la defensa i l’assistència lletrada 

conforme a les condicions bàsiques de no discriminació.   
 
Amb aquesta finalitat, les entitats i el Consell de l’Advocacia Catalana han acordat posar en 

marxa una campanya que, sota el lema “Fent accessible la justícia”, promourà l’accés a la 
justícia de persones amb qualsevol tipus de discapacitat, ja sigui intel·lectual, física, 
sensorial, psicosocial o del desenvolupament.  En aquest sentit l’Advocacia Catalana ha 

destacat la necessitat d’impulsar -entre d’altres mesures- la implementació del facilitador 
de justícia, una figura que té la funció d’informar i ajudar  les persones amb discapacitat 
intel·lectual o del desenvolupament i acompanyar a les seves famílies al llarg dels processos 

policials i judicials 
 
“Les barreres cognitives que encara existeixen en l’àmbit judicial s’han d’eradicar i aquest 

conveni és un primer pas molt important en aquest sentit. Demanem les màximes garanties 
en la defensa del dret de les persones amb discapacitat a accedir a la justícia, tal com 
determina la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU”, explica 

Carles Campuzano, director de Dincat. 
 
“D’acord amb les normes internacionals, les persones amb discapacitat han de poder 

utilitzar els sistemes de justícia amb la mateixa facilitat que qualsevol altra persona“ ha 
manifestat la presidenta en funcions del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de Reus, 
Encarna Orduna, per afegir que “es duguin a terme tot un seguit d’actuacions destinades a 

aconseguir la plena igualtat, sense permetre que es discrimini a ningú pel fet de tenir una 
discapacitat”. Les quatre entitats acordaran un pla de treball i crearan una Comissió de 
Seguiment de les accions previstes i dels seus resultats.  

 
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 digne, 

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