
Com sempre, com cada dia, però especi-
alment cada 3 de desembre, el PSC vol es-
tar al costat de les persones amb discapa-
citat i amb les seves famílies per celebrar 
el DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT i fer visibles les bar-
reres que encara té aquest col·lectiu per 
gaudir de forma efectiva dels drets de 
ciutadania que els hi pertoquen. 

Recordem que des de 1992 celebrem aquest 
Dia per sensibilitzar el conjunt de la ciutada-
nia de la realitat del  col·lectiu i manifestar 
el nostre compr omís tant amb les persones 
amb discapacitat, com amb les seves famí-
lies i amb les entitats que les representen. 

Les persones amb discapacitat no són un 
grup homogeni i  no són diferents de la 
resta de les persones quant a les seves 
aspiracions i desitjos. Són ciutadans i ciu-
tadanes de ple dret i és obligació de to-
tes les administracions eliminar les traves 
i barreres que impedeixen la seva plena 
participació en la societat en què vivim. 

Convé recordar també que diferents es-
tudis ens mostren que les persones amb 
discapacitat pateixen una evident discri-
minació, especialment patent en les dones 
amb discapacitat (doble discriminació: 
com a persona amb discapacitat i com a 
dona), sense oblidar el col·lectiu de perso-
nes grans amb discapacitat. 

Així mateix, tant les mateixes persones amb 
discapacitat com les seves famílies tenen més 
dificultats que la resta de la ciutadania en 
trobar suports efectius per fer front a les difi-
cultats i al sobrecost que comporta compen-
sar les barreres que troben dia rere dia (arqui-
tectòniques, de comunicació, mentals...). 

En aquests moments, on la pandèmia de 
la covid-19 ens està colpejant amb dure-
sa, hem de tenir present que l’OMS  ja des 
del mes de març va alertar que les per-
sones amb discapacitat són un grup es-
pecialment vulnerable, amb un major risc 
de contagi que la població general i va 
alertar sobre les dificultats concretes que 
poden tenir, entre les que volem destacar:

• Barreres a l’hora de posar en pràctica 
mesures d’higiene bàsiques, com ara 
rentar-se les mans (per exemple, els 
lavabos o piques poden ser físicament 
inaccessibles).

• Dificultat a l’hora de distanciar-se so-
cialment, ateses les seves necessitats 
d’ajuda addicionals (o perquè estan 
internats en alguna institució).

• Restriccions per poder tocar coses, per 
obtenir informació de l’entorn, o bé 
necessitat d’ajuda física.

• Barreres a l’hora d’accedir a la infor-
mació sobre salut pública.
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Així mateix, adverteix que les persones 
amb discapacitat i les seves famílies tam-
bé podrien quedar afectades d’una ma-
nera desproporcionada pel brot a causa 
d’una interrupció greu dels serveis dels 
quals depenen i per tant, demana que es 
prenguin les mesures oportunes des de les 
administracions competents.

Les administracions i també els ciutadans 
i ciutadanes particulars  hem de fer exa-
men de consciència i autocrítica i aplicar 
propostes de millora col·lectivament i in-
dividualment per millorar la situació de 
les persones amb discapacitat i de les 
seves famílies, el que comportarà, sens 
dubte, millorar la qualitat de vida de tota 
la societat i avançar decididament cap a 
una societat més justa i inclusiva. 

En aquest sentit, des del PSC ens compro-
metem a:

• Treballar de forma decidida per fer de 
Catalunya un país inclusiu i accessi-
ble, on la informació, els serveis i pro-
grames sanitaris, educatius, socials, 
laborals, de transport, culturals, es-
portius… estiguin a l’abast de tota la 
ciutadania. 

• Que les persones amb discapacitat i 
les seves entitats representatives for-
min part de manera activa en la pla-
nificació de les polítiques de supera-
ció de la crisi social i econòmica que 
estem patint.

En definitiva, des del PSC volem que les per-
sones amb discapacitat i les seves famílies 
siguin membres actius i de ple dret de Cata-
lunya, ja que estem convençuts i convençu-
des que sense la seva participació no acon-
seguirem un país progressista, ni amb millor 
qualitat de vida per a tothom.
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