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La Junta de Portaveus, en sessió celebrada en data 20 de novembre de 2019, proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la moció següent: 
 
Moció presentada per la Junta de Portaveus d’Adhesió al Manifest santfeliuenc 
en favor dels Drets de les Persones amb Discapacitat (MOCI2019000050) 
 
En el marc del dia Internacional de les Persones amb  Discapacitat, les entitats  i 
serveis especialitzats de la ciutat, ASPRODIS, ADF (Associació Disminuïts Físics), 
col·lectiu de persones cegues de Sant Feliu, Club UNES, Escola Tramuntana, 
Fundació Xamfrà-Sant Miquel, Llars de l’Amistat Llar Can Llobera i el Centre 
Ocupacional “Marquet Molins“, adherides i compromeses en l’àmbit de la diversitat 
funcional, proclamem i denunciem l’actual situació de risc i exclusió social del nostre 
àmbit. Davant autoritats i ciutadania, exigim públicament els següents punts, en el 
marc de la celebració del dia 3 de Desembre, fita anual per a celebrar el Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat. 
 
1er. Denunciem el procés amb què la discapacitat cada cop es fa més invisible. No hi 
ha polítiques actives en favor de les persones amb discapacitat.  
 
2on. Denunciem, sobretot,  la marginació en què cauen moltes famílies i persones amb 
discapacitat, en raó dels seus escassos o nuls ingressos i com això els perjudica 
especialment, afegint una doble marginació en detriment de la seva autonomia 
personal. 
 
3er. Denunciem els clars retrocessos en educació i feina per a les persones amb 
diversitat funcional. El fet que s’incompleixen lleis i alhora no es fomenten polítiques en 
xarxa per tal d’evitar exclusions, testimonia la classe de valors i projectes que 
potenciem. 
 
4et. Demanem més diàleg i discussió de prioritats en el nostre àmbit, les quals, són 
molt necessàries en una època en què els més vulnerables, només rebem bones 
paraules. 
 
5è. Demanem que el Govern de la Generalitat i de l’Estat compleixin amb allò que 
empara la  Llei Dependència i Promoció de l’ Autonomia Personal, que es respectin 
potenciïn i impulsin les polítiques actives per la integració social i  laboral, recuperant 
tot el que s’havia assolit a finals de la dècada anterior. 
 
6.- Demanen a totes les administracions especial cura en el compliment de la nova Llei 
d’ Accessibilitat aprovada recentment. 
 
7è. Volem que aquestes demandes siguin recollides pels nostres plenaris  municipals i 
siguin un punt de partida per als governs de la ciutat. Demanem  que la igualtat ha 
d’entrar en el full de ruta de totes les administracions al servei de la ciutadania. Una 
comunitat que no incorpora la diversitat funcional no exerceix plenituds cíviques ni 
democràtiques. Per això, que aquesta demanda sigui un punt d’inflexió per a tothom. 
 
 
 


