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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PRESENTADA PEL CERMI 

ILLES BALEARS 

Dimarts, 4 de desembre de 2012. 

 

Fa 50 anys una persona amb discapacitat de les Illes Balears no tenia cap tipus de 

reconeixement social.  

 

Fa 50 anys de la seva atenció i esment se’n deia beneficència.  

 

Fa 50 anys una persona amb discapacitat era invisible.  

 

Per això fa 50 anys les pròpies persones amb discapacitat i les famílies es van 

començar a organitzar per atendre les seves necessitats i per reivindicar els seus 

drets.  

 

Les entitats que atenen a les persones amb discapacitat van néixer per donar resposta 

a les necessitats socials que no s’atenien per part de les administracions. Per això, en 

la seva gènesi, tenen i han tingut sempre un component innovador. El 

desenvolupament del moviment associatiu a les Illes Balears- que ha comptat amb un 

ample suport de tots els sectors de la nostra comunitat- ha estat tan important que ha 

esdevingut una de les fortaleses de la societat balear, distingint-la com una societat 

madura capaç de donar respostes.  

 

Actualment les persones amb discapacitat i les seves famílies estan representades, 

entre d’altres, pel CERMI Illes Balears, integrat per 6 federacions que agrupen 57 

entitats socials. Aquest moviment atén anualment  prop de 7.500 persones amb 

discapacitat gràcies al treball de 2.200 professionals i amb un pressupost total de més 

de 100 milions d’euros.  

 

Malgrat les nombroses reivindicacions no resoltes, aquest teixit associatiu ha 

aconseguit,  amb molt d’esforç i amb el suport de tota la comunitat, crear una xarxa 

assistencial per donar resposta a les necessitats més bàsiques.  
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El treball de proximitat, el coneixement exhaustiu de les necessitats de les persones   

ateses i, sobretot, la perspectiva comunitària, donen al teixit associatiu una posició 

privilegiada per oferir serveis flexibles i adaptats a la complexitat de les necessitats 

socials actuals i per afrontar amb valentia aquells reptes emergents que planten cara a 

les societats occidentals. 

 

A més de la indubtable rendibilitat social, la gestió per part de les entitats sense ànim 

de lucre, aporta eficiència en la gestió de recursos que permet l’optimització màxima 

dels mateixos i, el més important, afavoreix la integració social i laboral de les 

persones amb discapacitat. Aquest fet els hi permet passar de la inacció a la 

productivitat.  

 

També al llarg dels últims anys s'han produït avanços legislatius com la Llei 

d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI)1982; la Llei d'igualtat d'oportunitats, no 

discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (2003) i 

darrerament, la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat i el seu Protocol Facultatiu aprovats el 13 de desembre de 2006 per 

l'Assemblea General de Nacions Unides. Donada la crisi actual entenem que el sector 

de la discapacitat també està passant per una situació econòmica difícil. Per això en el 

2013, tots hem d’estar d’acord, en què és prioritari garantir el dret que tenen les 

persones amb discapacitat a gaudir de serveis d’atenció sociosanitària, de recursos 

assistencials  i residencials, de programes formatius i d’inserció social, etcètera... I per 

això és necessari, entre tots, assolir el compromís d’agilitzar els pagaments. 

 

El Parlament dels Illes Balears reconeix al sector de la discapacitat com un aliat 

estratègic per a frenar els efectes de la crisi als sectors socials més sensibles i com un 

instrument necessari per a lluitar contra la fractura social, i es compromet a crear les 

condicions adients per donar compliment als principis bàsics reconeguts a aquesta 

normativa que són entre d'altres: la no discriminació, la vida independent, la 

normalització, el respecte a la diversitat i a la igualtat d'oportunitats, l'accessibilitat 

universal i el disseny per a tothom, la participació, la transversalitat, i a instar a totes 

les institucions i a la societat, a continuar treballant perquè siguin reals i efectius. 

 

En el dia internacional de la discapacitat que avui commemoram cal tenir molt present 

a Albert Camús. Camús demanava quelcom que nosaltres demanam avui també a la 
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societat de les Illes Balears:  No caminis davant mi, pot ser que no et pugui seguir. No 

caminis darrere de mi perquè pot ser que no te pugui guiar. Camina al meu costat i 

sigues el meu amic.  

 

El valor més preuat de qualsevol societat és l’atenció, l’afecte i el respecte als 

col·lectius més vulnerables, sense cap dubte. 

 


