
 

Dia Internacional i Dia Europeu de les Persones amb Discapacitat 

MANIFEST 

 

El dia 3 de desembre es commemora el Dia Internacional i el Dia Europeu de les 

Persones amb Discapacitat, amb l'objectiu de reivindicar i defensar obertament els drets 

de totes les persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental a tots els àmbits 

de la societat. 

Recordem que des del 1992 celebrem aquest dia per sensibilitzar el conjunt de la 

ciutadania de la realitat del col·lectiu i manifestar el nostre compromís tant amb les 

persones amb discapacitat com amb les seves famílies i amb les entitats que les 

representen. 

Les persones amb discapacitat no són un grup homogeni i no són diferents de la resta de 

les persones quant a les seves aspiracions i desitjos. Són ciutadans i ciutadanes de ple 

dret i és obligació de totes les administracions eliminar les traves i barreres que 

impedeixen la seva plena participació en la societat en què vivim. 

Treballem de manera decidida per fer de Catalunya un país inclusiu i accessible, on la 

informació, els serveis i els programes sanitaris, educatius, socials, laborals, de transport, 

culturals, esportius... estiguin a l'abast de tota la ciutadania. 

Continuarem treballant per: 

• Incloure la discapacitat com a vector transversal en totes les línies d'acció política. 

Per això, al Masnou hem actualitzat enguany el Pla d'accessibilitat municipal, 

treballant conjuntament amb diferents departaments tècnics com Habitatge, 

Urbanisme, Manteniment... 

• Prioritzar la inclusió plena i efectiva de les persones amb discapacitat, fugint dels 

conceptes de paternalisme, caritat i discrecionalitat. Seguirem fent convenis amb 

diferents entitats del municipi que donen suport al col·lectiu, que són agents 

transformadors i facilitadors i són tan necessaris com les diferents administracions.  

• Impulsar l'any 2021 la constitució de la Taula per la Discapacitat, per treballar 

conjuntament amb tots els agents socials, entitats i experts per dissenyar accions i 

mesures que millorin la qualitat de vida de totes les persones del municipi i, en 

especial, de les persones amb altres capacitats. 



 

• Crear un canal d'informació i difusió de tots els suports i recursos existents a l'abast 

de les persones amb discapacitat. Per això, al Masnou vam posar a l'abast de la 

ciutadania la primera Guia de recursos municipals per a la discapacitat del Masnou, 

que trobareu al web de l'Ajuntament. 

• Promoure, amb polítiques específiques, l'ocupació de les persones amb 

discapacitat, tant en l'empresa ordinària com en centres especials de treball (CET), 

amb la col·laboració d'entitats com Fundació Molí d'en Puigvert, a la nostra 

comarca i al municipi. 

• Promoure el dret efectiu a l'habitatge adaptat a les persones amb discapacitat i a 

les seves famílies. L'Ajuntament del Masnou ha apostat per l'ampliació del parc 

d'habitatge de protecció oficial i una de les prioritats és afavorir els col·lectius més 

vulnerables, com és el cas de les famílies amb algun membre amb discapacitat. 

Hem de canviar la mirada i construir pobles i ciutats inclusives pensant en les persones i 

no en una suposada normalitat. La Llei d'accessibilitat universal i el Reial decret legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de 

les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social i altres normes de caràcter 

estatal o europeu, ens marquen el full de ruta per restablir i defensar els drets de les 

persones amb discapacitat, ja que és un col·lectiu de persones que han de lluitar per 

defensar drets bàsics com el respecte, la participació ciutadana, la igualtat d'oportunitats, 

etc. 

No deixarem de costat ningú, perquè els nostres valors com a demòcrates i defensors de 

l'estat del benestar ens interpel·len a tenir com a centre de les nostres polítiques totes les 

persones ciutadanes de la societat, per igualtat d'oportunitats i de drets, per justícia social 

i per equitat. Bona diada a tothom! Juntes per un món millor! 

 


