
                                                           
 

                                                          
 

 

    MANIFEST – DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
3 de desembre de 2020 

 
L’Organització de les Nacions Unides va aprovar una llei l’any 2006. Aquesta llei es 
diu Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.  
És una llei que recorda que les persones amb discapacitat tenim els mateixos drets 
que qualsevol persona.  
 
Cada any, hem aprofitat aquesta data per recordar els nostres drets i per denunciar 
la manca de visibilitat, la falta d’atenció i moltes situacions de discriminació 
viscudes. 
Aquests actes no es corresponen amb el país compromès, solidari i just que volem 
ser.  
També hem denunciat el baix finançament dels serveis des de fa molts anys, la gran 
llista d’espera per a serveis essencials que no poder acceptar i la falta de recursos 
que portem anys patint. 
 
Però aquest no és un any qualsevol, és un any especial. És un any en el qual molta 
gent ho ha passat malament. Moltes persones han patit alguna d’aquestes 
situacions: 
-Persones que s’han quedat sense feina.  
-Famílies que han vist morir éssers estimats.  
-I patir l’aïllament i la soledat pel fet d’estar lluny d’aquells qui estimen. 
 
Hem estat espectadors i espectadores directes de la lluita dels professionals 
sanitaris per salvar la vida de moltes persones malaltes de COVID. I també hem vist 
l’esforç de molta gent que ha treballat de manera incansable per fer-nos a tots i a 
totes aquest confinament una mica més senzill i amable.  
 
Moltes de nosaltres hem tingut algun amic o familiar que ha patit aquesta maleïda 
malaltia de manera més o menys greu, sense poder estar en companyia i amb 
l’angoixa de no saber com acabarà.  
 
De totes maneres, aquesta situació difícil i que tant ens angoixa, de ben segur 
passarà. Tots junts ho aconseguirem i farem que aquesta vivència ens recordi que la 
salut, la família i les amistats són les que tenen més valor a la vida.  
 
Per això, avui, en el dia internacional de les persones amb discapacitat, volem 
aprofitar aquest altaveu per dir ben fort el següent missatge a la societat:  
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A les persones que ens fan visibles i ens donen suport. 
A les que cuiden de nosaltres i ens ajuden 
A les persones voluntàries 
A les famílies 
Al personal sanitari 
A les empreses i les entitats col·laboradores 
A les administracions que ens acompanyen 
I als amics i amigues.  
 
És a dir, és el moment de dir-vos ben alt a totes les persones que sempre hi sou 
aquest missatge: 
GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES PER FER-NOS VISIBLES!  
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