
MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 

10 ANYS DE CONVENCIÓ! 

Avui, que ens avancem en la celebració de la nostra diada, el Consell Municipal de la 

Discapacitat de Tarragona i les trenta entitats que l’integren volem celebrar que el 13 de 

desembre de 2006, just farà deu anys, l’Organització de Nacions Unides va aprovar la 

Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada per l’estat 

espanyol el 21 d’abril de 2008. Així, els estats es veuen obligats a promoure, protegir i 

assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats 

fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promocionar el respecte de la seva 

dignitat inherent. 

Volem recordar els principis i els valors que proclama la Convenció, ja que més enllà de les 

proclames, és necessari que hi hagi una veritable presa de consciència i que calin en la nostra 

cultura per tal que esdevinguin drets efectius i que es vivifiquin en la nostra ciutat: dignitat 

inherent, llibertat de prendre les mateixes decisions, no-discriminació, participació, respecte a 

la diferència, igualtat d’oportunitats, accessibilitat i disseny universal, igualtat entre l’home i la 

dona, respecte a l’evolució dels nens i les nenes. 

 

No són més que una concreció dels valors palesos en la Carta de Nacions Unides i en la 

Declaració Universal dels Drets Humans: llibertat, justícia, pau al món, drets iguals i 

inalienables de tots els membres de la família humana. 

 

Volem remarcar la importància d’aquest document en tres aspectes: en primer lloc, posa al dia 

la comprensió del fet de la discapacitat, passant definitivament d’un model rehabilitador, en 

què la discapacitat era un problema emanat des dels individus que la incorporen, a un model 

social, orientat a garantir el gaudi i l’exercici dels drets sense discriminació i en igualtat 

d’oportunitats, centrats en la persona.  

 

En segon lloc crea un solemne marc legal internacional per a la defensa dels drets de les 

persones amb discapacitat. Per últim, esdevé un instrument per a la visibilitat d’aquest grup de 

ciutadanes i ciutadans dins del sistema de protecció dels drets humans de Nacions Unides i 

com a eina jurídica vinculant dels estats. 

 

L’aprovació d’aquest tractat es pot considerar el fet més transcendental mai produït per la 

manera d’entendre i aplicar els principis esmentats. 

 

Aquesta transformació social, però, en el nostre context s’ha vist cruelment frenada per la 

crisi, utilitzada com a pretext per  a retallar drets i oportunitats, com mostra l’atac atroç a la 

Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a Persones en Situació de Dependència, 

així com en l’àmbit de la sanitat, en els recursos destinats a la inserció laboral i a l’educació 

inclusiva, en la pèrdua de prestacions i de suports.   



Doncs bé, si avui  es diu 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.   

 

Reclamem que, en malalties discapacitants com l’Alzheimer, des del moment que hi hagi un 

diagnòstic s’apliqui un abordatge interdisciplinari tant per a la persona malalta com per a la 

cuidadora, amb implicació dels departaments de Salut i Benestar Social de la Generalitat de 

Catalunya. 

Les persones amb capacitats diferents reclamem que els estats segueixin treballant cada dia 

per la  integració social i laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, en un 

marc organitzatiu de sostenibilitat, normalitat i eficiència. Que les persones amb discapacitat 

puguem millorar la nostra autonomia personal i qualitat de vida, amb els suports necessaris, 

per a disposar de les mateixes oportunitat que la resta de ciutadania. 

Les persones amb capacitats diferents demanem que els estats segueixin treballant per 

adoptar les mesures pertinents perquè les persones amb diversitat puguem  desenvolupar i 

utilitzar el nostre potencial creatiu, artístic i intel·lectual, no només per al nostre benefici, sinó 

també per a l'enriquiment de la societat i de la nostra ciutat.   

 

Volem drets garantits, no només reconeguts. 

 

Tota la nostra convicció en el desenvolupament d’aquesta Convenció! 

 

 

Tarragona, 2 i 3 de desembre de 2016 

 


