
 

 

 

MANIFEST “JUNTS DEFENSEM ELS DRETS” 

3 DE DESEMBRE DE 2016 

 

Avui és el dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, dia per 

reivindicar els nostres drets, que també són els vostres, els de TOTHOM... 

Dia per reunir-nos i fer arribar la nostra veu més lluny, dia per seguir 

lluitant perquè els nostres drets reconeguts siguin respectats i assolir-ne de 

nous.  

Per això ens trobem aquí, perquè ‘junts, defensem els drets’. 

A dia d’avui encara hi ha molts drets que es vulneren i això s’ha d’acabar... 

 

Reclamem poder accedir als serveis d’atenció a les persones en 

edat adulta 

És una qüestió de prioritat perquè afecta a la gent amb més necessitats. 

Demanem que els serveis siguin flexibles perquè es puguin adequar a les 

necessitats de cada persona. Reclamem models actualitzats per poder 

aprofitar millor els recursos i així que totes les persones puguin accedir als 

serveis que necessiten.  

Lluitem per tenir un envelliment digne i que els serveis que ens atenen 

siguin els adequats en aquesta etapa de la nostra vida.  

-En el cas dels serveis residencials volem que s’aturi el copagament  per 

promoure la independència econòmica de les persones. 

 

Volem que el metge ens tracti com a qualsevol altre persona 

No necessitem metges especialitzats en persones amb discapacitat 

intel·lectual. Sí necessitem que tots els especialistes coneguin les 

característiques específiques de la salut de les persones amb discapacitat.  

Però també metges que ens transmetin seguretat i que utilitzin un 

vocabulari entenedor i proper. En definitiva que ens facin sentir com un 

pacient més. 

 



 

 

 

-Volem que la sanitat sigui un espai on siguem atesos  acord a les nostres 

necessitats i no sentir-nos tractats com a persones diferents.  

 

Demanem un model educatiu per a tothom 

Si dotem de recursos i sentit inclusiu a totes les escoles, tots els nens 

creixeran en igualtat d’oportunitats. L’escola és l’espai on aprenem i 

desenvolupem valors i habilitats, i hem de ser tractats com a iguals.  

Per això reclamem que cada alumne tingui els recursos necessaris per 

progressar en la seva educació.  

Reforcem lleis que apostin per un model educatiu inclusiu amb les eines i 

suports adequats per a cada alumne.  

-Exigim que desaparegui qualsevol tipus d’abús en l’educació. 

 

Des del 2011 no es contracten persones amb especial dificultat 

Existeixen les dotacions econòmiques necessàries però necessitem 

demostrar a la societat les nostres capacitats de treball a l’empresa 

ordinària. Amb les lleis no n’hi ha prou, necessitem que les administracions 

vetllin pel seu compliment.  

-Volem contribuir a la societat amb el nostre treball 

 

Volem participar en TOTS els espais 

La societat és l’espai on tots som iguals i tots som diferents. Participar a la 

comunitat (des d’associacions de veïns, a casals del barri, esports de base i 

qualsevol altre activitat ciutadana) ens apropa a la inclusió i podem fer-ho 

amb els suports que ens calguin.  

-Volem trencar barreres. Reclamem una accessibilitat cognitiva, física i 

sensorial per poder gaudir d’aquests espais. 

 

 

 

 



 

 

 

Reclamem igualtat d’oportunitats  

Tenim l’eina, una Convenció de les Nacions Unides clara sobre els nostres 

drets.  Però les lleis moltes vegades no es compleixen. Exigim l’aplicació 

estricte de la Convenció que aquest any celebra el seu desè aniversari.  

Per aconseguir l’exercici dels nostres drets necessitem fer-ho junts perquè 

la nostra veu arribi més lluny. Perquè la defensa dels drets de les persones 

amb discapacitat és responsabilitat de tots i de totes.   

  

Per això diem: Això sí que no! 

 

NO volem  ser exclosos del món laboral  

NO volem ser maltractats a l’escola 

NO volem estar a la cua en l’àmbit de la recerca 

NO volem un sistema sanitari que ens exclogui  

NO volem que decideixin per nosaltres a on anar i amb qui anar 

NO volem ser tractats com ciutadans de segona  

NO volem ser invisibles per a la societat 

 

REIVINDIQUEM SUPORTS!  

VOLEM LA PLENA INCLUSIÓ!  

JUNTS HO PODEM FER POSSIBLE!! 

 

#JUNTSDEFENSEMELSDRETS  
 


