
 

MANIFEST COMMEMORATIU 2019 DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES 

AMB DISCAPACITAT: PELS DRETS EFECTIUS I L’AUTONOMIA PERSONAL 

CONSELL MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT. AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

Un 3 de desembre més ens reunim avui a la plaça de Font per commemorar un 

dia que hauria de ser de festa i no de lluita. Però el nostre pas és ferm, som 

moltes per aconseguir allò que vam signar i ratificar els nostres polítics el 2006 a 

La Convenció pels drets de les persones amb discapacitat fa  13 anys. Això 

significa que l’estat Espanyol ha de complir aquests compromisos adquirits 

davant de la comunitat internacional i també davant del col·lectiu de les 

persones amb diversitat funcional i això és el que avui exigim. 

No ens cansarem d’exigir als poders públics que ens representen, a 

l’administració pública i a la societat en general que, cal de forma urgent, el 

compliment EFECTIU de les LLEIS. 

 

A Tarragona hi ha 11.600 persones amb diversitat funcional  d’un total de 

132.299 ciutadanes. Segurament tots coneixem a alguna persona amb 

discapacitat i amb els retalls de les seves veus, hem construït aquest manifest 

que diu que encara que siguem persones amb discapacitat SOM PERSONES, 

tinguem síndrome de Down, persones amb discapacitat física que es desplacen 

amb cadira de rodes, amb ajuda de caminadors, persones sordes o mudes, amb 

malaltia mental o discapacitat intel·lectual... seguim essent persones. 



Volem que els drets es compleixin tal com diu la llei, però volem que es 

compleixi el abans possible i no quan ja no estem per veure-ho. Exigim que es 

compleixi el dret a ser persones autònomes i a viure la nostra vida de forma digna 

sense que ens jutgin per la nostra condició. 

Aquest any volem insistir en un dret fonamental, que és el pa de paller de la 

nostra existència: a ser persones AUTONÒMES I LLIURES. 

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat reconeix al seu 

preàmbul la importància que té per a les persones amb diversitat funcional la 

SEVA AUTONOMIA I INDEPENDÈNCIA INDIVIDUAL, inclosa la llibertat de prendre 

les pròpies decisions. 

Tot i que les nostres lleis actuals reconeixen que les persones amb diversitat 

funcional tenen dret a viure de forma independent i a ser incloses a la comunitat. 

Però la realitat, malgrat que disposem de tres lleis que són : 

- La 1/2019 Llei General dels Drets de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social 

- La 39/2006 La coneguda Llei de la Dependència 

- La 13/2014 d’Accessibilitat 

Moltes persones continuen sense poder fer efectius els seus drets.  

Els motius són molt diversos: manca de finançament, dispersió de competències 

entre l’àmbit autonòmic i el local, manca de supervisió d’acompliment de les 

lleis, sistema de serveis socials dèbil i mancat de recursos suficients, familiars 

amb reticències a l’exercici de drets de les persones amb diversitat funcional, 

autolimitacions de les pròpies persones, manca d’atenció centrada en les 

persones... 

L’espera de recursos, suports i accions després de 13 anys es fa en molts casos 

insuportable. 



Per tots els motius exposats, volem manifestar com a persones amb diversitat 

funcional, des del Consell Municipal de la Discapacitat, des de les associacions 

d’entitats que en formem part, des del col·lectiu de professionals i des de les 

administracions i partits polítics que cal fer un CAMÍ  ferm i decidit per 

aconseguir, cadascú amb les seves responsabilitats: 

1. Promoure i garantir el dret i el respecte a TOTES les persones, la seva 

igualtat i a no ser discriminades.  

2.  Facilitar espai d’escolta de les persones amb diversitat funcional , de 

participació en la vida social i política, per dissenyar conjuntament una 

comunitat futura, més equitativa i solidària. 

3. Prendre decisions polítiques i econòmiques perquè el dret a l’autonomia 

personal i a la figura de l’assistent personal, no siguin un pla pilot, que fa 

8 anys que dura. Que es faci realitat aquest servei contemplat a la Cartera 

de Serveis de la Generalitat de Catalunya, amb una dotació econòmica 

suficient i digna. 

4. L’impuls definitiu de l’accessibilitat universal, a un disseny que faciliti 

l’accés a tothom a béns i serveis, que no exclogui ningú i doni suport a qui 

ho necessiti. 

 

 


