
MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT A BADALONA 

 

 

El 3 de desembre es  commemora el Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, instaurat per l’organització de les 
Nacions Unides fa més de 20 anys.  

 “El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat té com a 
objectius sensibilitzar l’opinió pública sobre els temes relacionats 
amb la discapacitat i promoure la presa de consciència pel que fa 
als beneficis que generaria la integració de les persones amb 
discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, 
econòmica i cultural”. 

Avui, la Plataforma 3D i l’Ajuntament de Badalona vol fer ferm el  

compromís, envers totes les persones amb diferents capacitats i les 

seves famílies. 

Així doncs, ens reafirmem en el vostre manifest, que el fem nostre : 

 Volem evidenciar que la diversitat és inherent a la persona i a 

la societat i que la diversitat ens enriqueix   i ens deixa veure 

realitats diferents. 

 Volem reivindicar una educació inclusiva, real i efectiva.  Que 

la gestió de la diversitat en l’ àmbit de l’ ensenyament sigui 

l’element fonamental i l’eix vertebrador del concepte 

d’educació.  

 Volem trencar amb les barreres socials que ens aïllen, 

promoure un veritable accés a la comunicació i a la informació. 

Que totes les esferes de la vida pública estiguin adaptades als 

llenguatges dels sentits.  

 Volem  que la ciutat faciliti la nostra presència activa. Que es 

fomentin oportunitats i espais per donar-nos a conèixer. Que 



es promoguin iniciatives que ens ajudin a créixer, per gaudir 

d’oportunitats de les quals altres persones  de la societat ja 

gaudeixen en el seu entorn més immediat. 

 Volem construir una ciutat sense barreres i  accessible per a 

totes i tots.  

 Volem fomentar la convivència i el coneixement mutus, desfer 

estereotips, lluitar contra els estigmes que pateixen moltes 

persones i que dificulten la seva plena participació ciutadana. 

Superar els prejudicis fomentats en la informació esbiaixada, 

sensacionalista o paternalista. 

 Volem que s’impulsin  polítiques d’ocupació,  persistir en la 

lluita contra l’exclusió socioeconòmica i laboral de les persones 

amb dificultats funcionals. 

 Volem aconseguir la igualtat d’oportunitats i que això sigui un 

dels signes d’identitat de les nostres administracions i entitats. 

En resum: Volem que es respectin els Drets Humans  

  

   

  


