
MANIFEST 3 DE DESEMBRE 2020: DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB 
DISCPACITAT/DIVERSITAT FUNCIONAL 

Des de l’Organització de les Nacions Unides es va aprovar l’any 2006 la Convenció sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat, aquest ha estat el punt de partida del canvi de paradigma i la 
mirada cap a les persones amb discapacitat/diversitat funcional, fent un camí d'equiparació als 
drets de qualsevol persona,  camí en el que malauradament se segueixen vulnerant aquests drets i 
hem de continuar visibilitzant i treballant.    

Aquest any 2020 amb la situació de la pandèmia de la Covid19, volem fer visible i manifestar que 
han hagut moltes  carències al sistema per abordar la situació des d'una mirada amplia i cap a la 
diversitat funcional, el que ha provocat una sobrecàrrega econòmica, física i emocional, 
discriminació,  manca de recursos , el  doble patiment per anul·lació de serveis, l'increment de les 
llistes d'espera i una llarga llista de drets vulnerats i situacions de patiment, on s'han vist afectades 
les persones amb discapacitat/diversitat funcional, les seves famílies, les persones que viuen a 
serveis residencials, les entitats que treballen pel col·lectiu, els professionals de l'àmbit, etc...   

Davant la situació actual i fent referència també al camí cap a l'equiparació de drets volem: 

- Ser visibles per  l'administració que ens tinguin en compte sense deixar-nos enrera o oblidades  

- La participació activa del col·lectiu en la presa de decisions per definir estratègies i polítiques que 
afectin a tothom, ja que també som tothom. 

- L'aplicació de la Llei d'accessibilitat universal, per l'equiparació de drets i tenir una societat més 
equitativa. Polítiques sòlides i vetlladores de la inclusió social i diversitat funcional. 

- La protecció i creació de llocs de treball, ja que la crisi actual accentua encara més el poder 
sostenir certs llocs de feina, tant en el sectors públic  com d'iniciativa privada. 

- El dret a la igualtat en l'atenció sanitària com a qualsevol persona i el reconeixement  i 
presa de consciència, per part d'aquest àmbit, de les necessitats i suports de les persones 
amb discapacitat/diversitat funcional. 

- Davant la situació Covid19, volem protocols clars, concrets i dignes per les persones amb 
discapacitat/diversitat funcional, les seves famílies, els serveis i les entitats que treballen amb les 
persones amb discapacitat/diversitat funcional, tenint en compte les particularitats i necessitats a 
l'hora de fer front a una situació com l'actual, així com la capacitat de cercar recursos i alternatives 
d'atenció per poder sostenir i frenar l'impacte de la situació de pandèmia.  

Volem fer visible  la manca de capacitat  política, sanitària i social de poder abordar la situació 
tenint en compte una mirada cap a la diversitat funcional. 

Avui 3 de desembre, un any més volem reivindicar els nostres drets, i aquest any amb més força 
demanant una mirada amplia a tota la societat diversa plena de particularitats des de l'àmbit 



polític, social i sanitari. Volem ser VISIBLES i que ens tinguin en compte! 


