
 
 

Manifest amb motiu del Dia Internacional de les persones amb discapacitat 

 

“No disposem d’un desplegament eficaç de les polítiques 

socials existents, cosa que suposa una vulneració important 

dels drets de les persones amb discapacitat” 
 

Com a treballadores socials seguim treballant en la cerca d’estratègies eficients que 

permetin reduir aquelles barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en 

la societat i en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat. 

Malauradament, encara avui ens trobem que no disposem d’un desplegament eficaç 

de les polítiques socials existents, cosa que suposa una vulneració important dels 

drets de les persones amb discapacitat. Segueix sense poder-se exercir els drets 

reconeguts a la Llei General sobre els Drets a les Persones amb Discapacitat i la 

Convenció Internacional de les persones amb discapacitat de la ONU.  

Per aquest motiu, des de la Comissió de Discapacitat del Col·legi reclamem la 

importància d’avançar en:  

▪ El dret a l’accessibilitat, el disseny universal i el disseny inclusiu.    

▪ Establir un model real d’equitat territorial i social.    

▪ Fomentar l’empoderament de les persones amb discapacitat.    

▪ Garantir la igualtat d’oportunitats i la participació en primera persona.    

▪ Crear campanyes de sensibilització per visibilitzar les persones amb discapacitat 

emfatitzant els valors que aporten a la societat. 

▪ Promoure els drets i el benestar de les persones amb discapacitat a través 

d’estratègies que suprimeixin aquelles barreres que limiten la seva participació 

en els diferents àmbits (social, econòmic, polític, cultural, laboral i jurídic).  

▪ Millorar la cartera de recursos existents, tant pel que fa a la qualitat, com a la 

quantitat i diversitat. 

▪ Incrementar els pressupostos anuals destinats al desplegament de les 

polítiques socials, així com la inversió en Serveis Socials i Salut, equiparant-nos 

a altres països europeus.  

Demanem, per tant, un compromís real per part de l'Estat, les administracions 

públiques i les empreses privades, en la recerca de solucions conjuntes on donem veu 

a les persones amb discapacitat, respectant les seves decisions dins d’un projecte de 

vida que els hi és propi. Sabem que sense escoltar-les i reconeixent les seves 

capacitats, difícilment podrem crear una societat més inclusiva on tothom pugui 

gaudir dels mateixos drets en igualtat de condicions i viure una vida plena. 
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