
 

 

En motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el Col·legi Oficial de 

Treball Social de Catalunya fa públic el següent MANIFEST: 

 És indiscutible com s’ha evolucionat en quant a l’aprovació de legislació i la 
concepció i concreció dels drets de les persones amb discapacitat com a DRETS 
HUMANS, però malauradament l’experiència demostra que, sovint, aquestes 
lleis i normatives no s’apliquen i, per tant, les persones amb discapacitat veuen 
els seus drets vulnerats.   
 

 Volem manifestar el malestar i la preocupació per la crisi econòmica i de valors 

que hem viscut i estem vivint i per les retallades en l’estat del benestar que 

s’han produït. 

 

 Podem entendre que la crisi econòmica suposés un alentiment del calendari, 

però mai pot qüestionar el model de l’estat del Benestar ni fer cap pas enrere 

en aquest. 

 

 

Així, REIVINDIQUEM: 

 Aconseguir un compromís de tots els partits polítics per augmentar la inversió 

en polítiques socials per arribar a la mitjana europea. 

 

 Cal una aposta valenta i clara per part de TOTS ELS AGENTS IMPLICATS per 

avançar en el desplegament de la Convenció dels Drets de les persones amb 

discapacitat de la ONU i un Pla Estratègic que ho possibiliti. 

 

 Desplegar el model d’atenció centrat en la persona (ACP) per situar les 

persones amb discapacitat en el centre de totes les polítiques, actuacions i 

recursos. 

 

 Desenvolupar accions per fomentar l’autonomia personal, l’empoderament i la 

vida independent de les persones amb discapacitat. 

 

 Cal avançar en l’accessibilitat universal i disseny universal. 



 

 Cal avançar en l’escola inclusiva i de qualitat en totes les etapes educatives 
(escolaritat obligatòria i post-obligatòria, inclosa les universitats), per la 
influència vers construir una societat inclusiva. 
 

 Establir mecanismes que permetin fer efectives les lleis i normatives.  

 

 Finalment reivindicar el canvi de rol dels treballadors/es socials per passar del 
“decidir per” al “estar al costat de”, respectant el ritme i acompanyant a les 
persones amb discapacitat en el procés de decidir el seu projecte de vida com 
quelcom fonamental.   
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