
L’any 1992, l’Assemblea General de les Nacions Unides proclamava el 3 de desembre com a 
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Des de llavors, el Partit dels Socialistes 
de Catalunya commemora aquesta data amb l’objectiu tant de fomentar l’accessibilitat 
universal, com de reconéixer la tasca diària de les entitats socials que treballen en aquest 
àmbit. 

Des de l’esclat de la crisi econòmica, l’any 2007, aquesta diada ha pres més importància que 
mai degut a què els governs de dretes del PP a Espanya i de CIU a Catalunya han utilitzat 
i utilitzen la crisi com a pretext per a retallar els drets i oportunitats de les persones amb 
discapacitat, com mostra l’atac atroç que ha patit la Llei de promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les persones en situació de Dependència (LAPAD), així com les retallades, que 
en molts casos superen el 50%, en educació inclusiva, serveis prelaborals, centres especials 
de treball, etc. Això, juntament amb els retards i impagaments que pateixen les entitats, i 
l’augment del copagament per a les persones amb dependència i/o llurs famílies de serveis 
com l’atenció domiciliària o l’atenció residencial, ha portat al sector a una situació d’enorme 
precarietat, i a un increment de la desconfiança en els governs estatal i autonòmic, ja que en 
la majòria d’ocasions, l’única porta que troben oberta és la de les entitats i/o administracions 
locals.

Per aquest motiu, enguany, els i les socialistes ens volem afegir a la campanya iniciada pel 
Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), que centra 
el seu manifest en la inserció laboral. Com mostra l’estudi de la Fundació Adecco, el 62% 
dels i les joves amb discapacitat estan a l’atur. El perfil del desocupat jove amb discapacitat 
és el d’una dona (56%) amb estudis tècnics (30,4%), discapacitat física (42,6%) i que viu 
amb els seus pares (100%). Sense dubte, aquesta realitat no millorarà amb les retallades 
promogudes per les polítiques neoliberals dutes a terme tant pel PP com per CIU i ERC, que 
situen tant a les persones amb discapacitat i llurs famílies, com a les entitats en la complexitat 
d’haver de donar resposta a les mateixes necessitats amb una reducció i/o desaparació de 
les subvencions, i per tant de les prestacions, en un entorn de crisi generalitzada.

Davant d’aquesta situació, els i les socialistes continuarem defensant l’accessibilitat universal 
per assegurar la inclusió social i la promoció de la igualtat d’oportunitats; i seguirem reivindicant, 
especialment, els drets a l’educació i al treball, signes d’una vida digna i autònoma. Per tot 
això, ens comprometem a continuar denunciant les retallades promogudes pels governs de 
dretes, i a treballar des de tots els àmbits (ajuntaments, parlaments, etc.), colze a colze amb 
les organitzacions i entitats de persones amb discapacitat, per tal d’aconseguir una societat 
més justa, cohesionada i igualitària. 
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