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MOCIÓ

En el  marc del dia Internacional  de les Persones amb  Discapacitat,  les entitats  i 
serveis especialitzats de la ciutat, ASPRODIS, ADF ( Associació Disminuïts Físics ) 
ACIC  (  Associació  Catalana  per  a  la  Integració  del  Cec  ),  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 am discapacitat. 

2on. Denunciem la doble marginació de les famílies amb persones afectades. D’una 
banda pels  seus escassos recursos i  de l’altra,  la  reducció de la  seva autonomia 
personal. 

3er.  Denunciem el  clar  retrocés de la  formació,  l’ensenyament  i  la  feina per a les 
persones amb discapacitat. La precarietat és la tònica habitual dels nostres dies. En 
unes  altres  paraules,  amb  lleis  ja  aprovades,  la  normalitat  és  no  dotar-les 
pressupostàriament. 

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  prenguin  un  ferm 
compromís i compleixin la llei de la dependència i l’autonomia personal. 

6.- Demanem a totes les administracions especial cura en el compliment de la Llei 
d’Accessibilitat.  No  solament  en  la  de  barreres  arquitectòniques,  sinó,  també,  en 
l’accés als serveis telemàtics de les nostres administracions   locals. 

7è. Volem que aquestes demandes siguin recollides pels nostres plenaris  municipals i 
siguin un punt de partida per als governs de la ciutat. 
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