
MANIFEST DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT DE 

L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA AMB MOTIU DEL 3 DE DESEMBRE 

DE 2018, DIA INTERNACIONAL I EUROPEU DE LES PERSONES                                 

AMB DISCAPACITAT 

 

Per una nova societat realment inclusiva i interactiva que reconegui les 

capacitats de totes les persones i la seva diversitat, tot superant els gestos, els 

mites i les crences paternalistes i de sobreprotecció cap a les persones amb 

diversitat funcional 

Amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, 

instaurat per l'Organització de Nacions Unides (ONU) i la Unió Europea, a escala 

mundial i europea, i que cada any se celebra el dia 3 de desembre, el moviment 

social de la ciutat de Tarragona de la discapacitat articulat entorn del Consell 

Municipal de la Discapacitat com a expressió del teixit cívic de drets humans de 

les persones amb discapacitat i les seves famílies, fa públic el següent: 

1. Manifestem la necessitat d’incorporar a l’agenda política l’article 8 de la 

Convenció de Nova York : 

Els estats part es comprometen a adoptar mesures immediates, efectives i 

pertinents per: 

a) Sensibilitzar la societat, fins i tot a nivell familiar, perquè prengui major 

consciència respecte de les persones amb discapacitat i fomentar el respecte dels 

drets i la dignitat d'aquestes persones; 

b) Lluitar contra els estereotips, els prejudicis i les pràctiques nocives respecte de 

les persones amb discapacitat, inclosos els que es basen en el gènere o l'edat, en 

tots els àmbits de la vida; 

c) Promoure la presa de consciència respecte de les capacitats i aportacions de 

les persones amb discapacitat. 

2. Reclamem amb força el compliment de l’article 9 de la Constitució Espanyola: 

2. Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat 

i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; 

remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la 

participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 



3. Exigim l’aplicació dels articles 12 i  24 de l’Estatut de Catalunya: 

Art. 12. Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i 

autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de 

discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i 

capacitat personal. 

Art. 24. Les persones amb necessitats especials, per a mantenir l’autonomia 

personal en les activitats de la vida diària, tenen dret a rebre l’atenció adequada 

a llur situació, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen. 

AMB EL COMPLIMENT D’AQUESTS DRETS BÀSICS, ENS SENTIM PERSONES 

CAPACES D’AFRONTAR EL REPTE DE VIURE. I AIXÍ HO VOLEN EXPRESSAR EN 

NOM DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT, LES SEGÜENTS ENTITATS 

DE TARRAGONA: 

ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL ESTELA 

1. Jo soc capaç de superar-me cada dia, d’avançar al meu ritme i d’anar creixent 

com a persona, mantenint les meves il·lusions Malgrat les dificultats. 

2. El més important és que soc capaç de tenir sentiments i que els puc compartir 

amb amics i companys. 

FEDERACIÓ MESTRAL 

1. Soc capaç de regir la meva vida de manera independent, de treballar a la teva 

empresa i de relacionar-me amb el meu entorn; això sí, no em posis traves. 

2. Soc capaç de saltar les meves pròpies barreres, si no me n'hi afegeixes més" 

TALLER FUNDACIÓ ONADA 

1. Jo Soc Capaç de superar qualsevol dificultat.  

2. Jo Soc Capaç de ser lliure i de viure  en llibertat. 

3. Jo Soc Capaç d’ajudar a las persones que ho necessitin.  

4. Jo Soc Capaç de decidir on vull viure , tinc veu. 

5. Jo Soc Capaç de tria les coses que vull fer. 

6. Jo Soc Capaç de sortir amb els meus amics i planificar la meva vida. 

7. Jo Soc Capaç de poder riure i plorar quan vulgui perquè es la meva vida. 

8. Jo Soc Capaç d’aconseguir tot allò que em proposi. 



9. Jo Soc Capaç de  somiar amb el meu futur.  

10. Jo Soc capaç de fer tot allò que em van dir que no podia.  

11. Jo Soc Capaç de superar les adversitats que se’m presentin. 

ESCOLA SANT RAFAEL 

1. M’agraden els animals, les plantes, les persones... SÓC CAPAÇ DE DONAR-TE 

UN RACONET DEL MEU COR I D’ESTIMAR-TE INCONDICIONALMENT. 

2. Sí, a vegades em desoriento, PERÒ SÓC CAPAÇ D’APRENDRE’M EL CAMÍ PER 

ANAR A L’ESCOLA O A TREBALLAR. 

3. No hi veig amb els ulls, PERÒ SÓC CAPAÇ DE VEURE EL MÓN AMB LES MEVES 

ORELLES, LES MEVES MANS… El que necessito és que tu siguis capaç de veure les 

meves habilitats. 

4. No et sento, PERÒ SÓC CAPAÇ DE MIRAR-TE I ESCOLTAR-TE AMB LA RESTA 

DEL MEU COS. 

5. Estar quiet és molt difícil per a mi i a vegades em mostro poc atent, PERÒ SÓC 

CAPAÇ D’APRENDRE MOLTES COSES SI EM COMPRENS I VEUS LES MEVES 

CAPACITATS. 

6. El món és una mica caòtic per a mi, però amb la teva ajuda SÓC CAPAÇ DE 

TROBAR EL MEU LLOC I SENTIR-M’HI A GUST. 

7. Tinc drets, deures, necessitats... SÓC CAPAÇ DE SENTIR-ME UN MÉS DE LA 

NOSTRA SOCIETAT, si tots plegats som capaços de veure el món com un lloc ric 

amb tota la seva diversitat. 

TALLER AURORA 

Soc capaç de fer moltes coses. Confia en mi! 

TALLER ESTELA 

1. Jo soc capaç de tenir una parella (Gabi). 

2. Jo soc capaç de treballar (Enric). 

3. Jo soc capaç d’apuntar-me als campionats d’esport i competir amb altres 

persones (Quico, G.). 

4. Jo soc capaç de pintar art de molts colors (Loli). 

5. Jo soc capaç d’elaborar receptes i cuinar (Silvia, P.). 



6. Jo soc capaç d’estimar la vida i estimar el futbol (Javi, S.). 

7. Jo soc capaç de tenir un treball digne i soc capaç de tenir bons amics (Marc). 

8. Jo soc capaç de fer bons massatges i soc capaç d’ajudar a la gent que ho 

necessiti (Rousse).  

9. Jo soc capaç de viure en parella (Juanjo). 

10. Jo soc capaç d’estimar a una persona especial (Leanna). 

11. Jo soc capaç de tocar instruments i de fer bona música (Ramón).  

12. Jo soc capaç de cuidar als meus pares (Silvia, A.). 

13. Jo soc capaç d’ajudar als nens pobres i als nens amb discapacitat (Laura, M.).   

LA MURALLA 

1. Podem treballar com tothom, en soc capaç!  

2. Podem ajudar els nostres amics i companys, en soc capaç! 

3. Soc capaç de ser voluntari! 

4. Soc capaç de ser independent i valer-me per mi mateix! 

5. M'encanta sortir amb els meus amics, soc capaç! 

FESTA PER TOTHOM 

1. Nosaltres no hauríem de demostrar que som capaços , simplement hom som 

de capaços! 

2. Soc capaç de gaudir de la festa i emocionar-me amb la Frida. 

3. Soc capaç de sortir al seguici popular de Santa Tecla. 

4. Jo soc capaç però m’ha de deixar ser-ho.  

5. Jo soc capaç de moure emocions. 

6. Som capaços de tot, però l’entorn social i constructiu ens discapaciten perquè 

no han tingut en compte la diversitat humana. 

LA MUNTANYETA ---- Raúl Iván Perales 

1. JO SÓC CAPAÇ de viure i d'aportar coses interessants a la societat sense que 

ningú les faci més grosses del que realment són a causa de la meva situació.  



2. També JO SÓC CAPAÇ de viure sense aquest dia de 

reivindicació, la qual cosa voldrà dir que per fi hem assolit la 

plena inclusió social i laboral. 


