
 

 

 

 

MANIFEST  

“TOTS PER LA INCLUSIÓ”  

 
Avui ens reunim aquí per celebrar el dia internacional de les persones amb discapacitat.  

L’any 1992 les Nacions Unides varen  instaurar el dia 3 de desembre  com a data per 

celebrar-lo.   

La finalitat d’aquesta celebració, és fomentar els drets i el benestar de les persones que 

tenen algun tipus de discapacitat per tal d’assolir la plena participació i la igualtat 

d’oportunitats en la societat.  

Avui reivindiquem:  

- Drets  

- Sensibilitat 

- Apoderament  

- Inclusió  

- Reconeixement 

- Solidaritat 

- Respecte  

- Justícia social 

- Igualtat 

- Treball  

L’escola El Siloé, La Llar Terres de Ponent i l’ACUDAM manifestem:  

- Normalitzar el transport públic adaptat de Mollerussa – Lleida amb una oferta més 

amplia d’horaris. 

-  Subvencions per l’ús de taxis adaptats per equiparar-nos a altres ciutats.  

- Millorar la rampa d’accés a la biblioteca de Mollerussa per poder anar d’una manera 

autònoma sense demanar ajuda.  

- Adaptar la rampa d’accés a la plaça dels països Catalans perquè les persones amb 

discapacitat puguin gaudir d’aquest equipament.  

- Dotar als Centres d’Atenció Pública Sanitaris dels recursos adients per poder rebre la 

mateixa atenció mèdica que la resta de ciutadans.   

- Adaptar el Casal de la Gent Gran per poder accedir i participar de les activitats que es 

duen a terme a la segona planta.  



 

 

- Disposar de més recursos tecnològics adients a les nostres necessitats.  

- Tenir una oferta d’activitats extraescolars  i de lleure més àmplia i adaptada per a les 

persones amb  diversitat funcional.  

- Creació  a  Mollerussa d’un parc amb estructures de jocs adaptades per a infants i 

joves perquè puguem gaudir-lo experimentant.  

- Adaptar les instal·lacions de la piscina coberta  de Mollerussa perquè tots en 

puguem fer ús.  

- Volem poder tenir accés al mercat laboral abans dels 21 anys. 

- Que se’ns negui l’entrada en els locals d’oci nocturns pel sol fet de tenir discapacitat.  

- Malgrat que ha canviat molt, encara hi ha situacions de discriminació en el dia a dia 

de les persones amb discapacitat a la comarca del Pla d’Urgell. 

- Normalitzar que les persones amb discapacitat tinguem una parella i se’ns respecti 

com a tal, i ha viure amb normalitat la nostra sexualitat.  

- Que les competicions esportives que practiquem  les persones amb discapacitat 

tinguin més presències en els mitjans de comunicació.  

- Demanem que no es retallin més els ajuts econòmics a les entitats socials.  

 

Volem que es prengui consciència que l’acceptació de la discapacitat  és una tasca de totes 

les persones, per això no ens hem de posar barreres.  Hem de continuar treballant per un 

món que inclogui a totes les persones, amb les seves diferents capacitats.  

Tots per la inclusió! 

 

Mollerussa  3 desembre de 2017.  


