
Manifest pel Dia Internacional de 

les Persones amb Discapacitat 

 

 

Avui és el dia internacional de les persones amb disCapacitat.  

 

Aquest any tenim el coronavirus amb nosaltres, i més que mai 

volem recordar els nostres drets i llibertats. 

 

Són drets que garanteix la Convenció sobre els Drets de les 

Persones amb disCapacitat. 
 

Durant aquests mesos que estem vivint, alguns d’aquests 

drets s’han vist amenaçats per tothom però més quan les 

persones tenim una disCapacitat. 

 

Volem que, en endavant,  se’ns tingui en compte, es tinguin 

presents les diferents situacions de vida.  
 

Per fer-nos visibles, us volem dir:  

 

1.Totes les persones som iguals davant la llei i 

davant la vida. 

 Nosaltres també som ciutadans i ciutadanes  
 

 Volem decidir què volem fer i ser 

  S’ha de treballar per la inclusió però no s’ha de forçar 

(Escola inclusiva si/especial també) 



 S'ha de respectar la nostra llibertat i les nostres 
decisions en els temes que ens afecten 
 

2. Tenim dret de que se’ns expliquin les coses de 

forma clara i entenedora.  

 Volem que ens expliqueu les coses tal com són, ja que 
quan no ens ho expliquen, ens podem  nerviosos i ens 
feu sentir diferents. 
 

 Cal que la informació sigui clara i entenedora per tothom 
 

 Cal adaptar la informació a les necessitats comunicatives 
de tothom (Comunicació Accessible/ lectura fàcil) 

 

 Necessitem que se’ns transmeti tota la informació, tant la 
que no sentim com la que no veiem. 

 
 Tenim dret a ser escoltats, encara que sigui a través d’un 

guia-intèrpret de llengua de signes. 
 

3. S'ha de respectar el dret a ser diferents. S'ha de 

lluitar contra els prejudicis envers les persones 

amb discapacitat.    

 Volem poder fer sortides terapèutiques SENSE l’estigma 
del braçalet. 

 
 No volem que se’ns prejutgi en quant a saber estar, el 

bon comportament o el compliment de normes de 
convivència i/o socials. 

 

 Totes les persones, tot i ser diferents, mereixen respecte. 
 



 No ens agrada quan la gent es molesta per coses que fem. 
(exemple). Sentim ràbia per les reaccions de la gent 
envers les nostres accions. 

 
 No ens agrada quan no ens trien per què ens veuen 

diferents. (Sentiment de tristesa quan, per raons 
discriminatòries, no els volien com a part d’un grup)  

 
 Volem que se’ns conegui pel que fem, no per com penseu 

que som. 
 
 Volem que la gent es dirigeixi a nosaltres i no al guia-

intèrpret quan es comunica amb nosaltres, perquè som 

persones capaces de dir el que pensem. 

 

4. Hem de poder anar als serveis/equipaments 

especialitzats per poder desenvolupar i mantenir 

les nostres capacitats.  

 
 Durant la pandèmia (coronavirus) hi ha hagut molts dies 

que no hem pogut fer  coses molt importants (Cal que els 
nois/es  ens expliquin lo important que són per ells les 
activitats diàries C.O; Centre de Dia...)  
 

 Durant la pandèmia ( coronavirus) hi ha hagut molts dies 

que no hem pogut fer  coses molt importants com: 

-  practicar la presa de decisions 

-  practicar agafar coses i mantenir-les a la mà per després 

poder agafar la cullera. 

- Treballar la força per aixecar el braç i després ajudar a posar-

me la jaqueta.  



- Practicar aixecar-me de la cadira per després ajudar els pares 

a vestir-me i moure’m per casa. 

- Trobar moments de concentració per després estar més 

receptiu i adquirir noves capacitats. 

- Relaxar-me per després arribar a casa i estar més tranquil i 

millor amb la família. 

  Ningú no va pensar que  fer totes aquestes coses eren 

molt importants per nosaltres o per les nostres famílies. 

 

5. Hem de poder participar de forma inclusiva en la 

societat, amb els recursos i els suports necessaris.   

 Hem de poder participar en la societat.  
 
 Volem que es mantinguin els recursos que necessitem  

 
 Volem poder seguir venint als nostres Centres per 

treballar, per fer activitats  i per fer amics i amigues 
 

 Necessitem de persones que ens ajudin a fer coses i a 
aprendre coses.  


