
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Volem drets garantits, no només reconeguts. 
Volem el ple exercici de drets de les  

persones amb discapacitat física 
 

L’any 1992, l’Assemblea General de les Nacions Unides proclamava el 3 de desembre com el Dia 

Internacional de les Persones amb Discapacitat. Des de llavors les entitats que treballem en 

l’àmbit de la discapacitat commemorem aquesta data amb l’objectiu de posar de manifest les 

problemàtiques que afecten el col·lectiu i demanar la seva igualtat d’oportunitats i el foment de la seva 

autonomia. 

 

Avui a més volem commemorar també una altra data, el 10 de desembre de 2006, en què va ser 

aprovada la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, de la qual 

enguany s’acompleixen deu anys. L’aprovació d’aquest tractat internacional es pot considerar el fet 

més transcendental i amb més càrrega de transformació mai produït per la nova manera d’entendre i 

aplicar el principi d’igualtat, no discriminació i autonomia des de la dimensió dels drets humans, 

perquè situa la persona amb discapacitat on pertoca i li reconeix els mateixos drets que a qualsevol 

altra persona.  

 

Però si bé això és motiu de celebració no ho és que deu anys després de la seva aprovació la realitat 

de les persones amb discapacitat física, que representen un 3,8% de la població de Catalunya 

(segons dades del departament de Treball, Afers Socials i Família) no ha avançat massa en la línia 

que apuntava la Convenció. L’aprovació d’aquest tractat va anar seguida d’una crisi que s’inicià el 

2007 i que hem arrossegat durant anys, i que podríem dir que encara arrosseguem. Ja fa un temps 

que els marcadors financers parlen de recuperació econòmica però malauradament gran part de la 

població encara no n’està sentint els efectes, ans al contrari, la precarietat i el risc d’exclusió social 

són ben presents.  

 

Durant tots aquests anys, els governs han utilitzat, i utilitzen, la crisi com a pretext per a retallar els 

drets i les oportunitats de les persones amb discapacitat, com mostra l’atac atroç a la Llei de 

Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a Persones en Situació de Dependència així com les 

retallades que s’han patit en la sanitat, en els recursos destinats a la inserció laboral, l’educació 

inclusiva, en l’augment del copagament en el serveis socials i la pèrdua de prestacions i suports per a 

persones en situació de dependència... un seguit de despropòsits que han portat el sector de la 

discapacitat a una situació d’enorme fragilitat. Això més enllà d’una injustícia i una crueltat, és un 

atemptat contra la dignitat de les persones amb discapacitat perquè ataca els drets més bàsics 

d’aquestes persones, els drets humans.  

 

La crisi, i la paralització dels governs –cadascun per les seves circumstàncies- durant molts mesos, 

que també ha repercutit negativament (ja que l’atenció a les persones requereixen un recorregut 

constant i programes estables en el temps, cosa que no ha estat així), fa que hi hagi avui una 

 



 
 

 

necessitat imperant de que s’intensifiqui l’acció transformadora en favor de les persones amb 

discapacitat.  

 

És per això que avui que som ja en la via de la recuperació econòmica, demanem la represa de tot 

allò perdut i no seguir sotmesos a polítiques d’austeritat que ens limiten fer un pas endavant. És hora 

d’impulsar polítiques i legislacions vigoroses en drets, igualtat i inclusió.  

 

Com a representants de les associacions i les persones amb discapacitat física, DEMANEM:  

 

Al Parlament de Catalunya: 

 

- Un compromís molt més social en l’acció de govern i la gestió parlamentària, que s’ha de 

veure reflectit en els pressupostos de 2017, els quals esperem puguin ser aprovats 

d’immediat. Exigim que es posin per endavant les necessitats de les persones i es faci 

una adequada distribució dels recursos.   

 

- Una major acció política ja que l’existència de drets  no és una condició suficient, és 

necessari empoderar les persones amb discapacitat en relació a aquests drets a la 

autonomia personal o dret a decidir, l’educació, el treball, el sufragi, les prestacions socials i la 

participació. Sol·licitem que s’aprofitin les oportunitats obertes que tenim sobre la taula com 

són els futurs Decret d’Accessibilitat de Catalunya (una eina que hauria de suposar un 

avenç en el concepte d’accessibilitat universal i permetre posar en pràctica les exigències de 

la Convenció Internacional i de tota la normativa i legislació vigent en aquest matèria, a més 

de resoldre buits legals com és l’accés de persones amb scooters al transport públic) i el 

Decret d’Educació (que hauria de ser una aposta real per l’escola inclusiva), ambdós en 

tràmit.  

 

- L’aplicació dels compromisos adquirits, i amb major celeritat. Exigiem immediatesa en 

l’aplicació dels acords assumits fa mesos en relació al copagament. 

 

- L’acompliment de les lleis i l’afavoriment de l’exercici dels drets que hi són reconeguts, 

tenint sempre com a marc a referencial la Convenció Internacional. De res serveix el 

reconeixement dels drets si després no se’n pot garantir el seu exercici. Volem drets garantits, 

no només reconeguts. I un sistema de sancions davant els incompliments, doncs un dret que 

no es pot reclamar i restituir-se no és un dret.  

 

A les persones amb discapacitat física i les associacions, un compromís per seguir treballant 

plegats i fent pressió per liderar el veritable apoderament del col·lectiu i ser agents de la nostra pròpia 

inclusió. Ningú millor que nosaltres podrà defensar els nostres drets. Actuem perquè es garanteixin i 

els puguem exercir en igualtat de condicions. Junts som més forts, junts ho aconseguirem! 

 

Barcelona, 3 desembre de 2016. 

 


