
 

 

Amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les persones amb Diversitat 
Funcional, que cada any es celebra el dia 3 de desembre, l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès fa públic el següent 

MANIFEST 

La solitud no desitjada és una de les xacres de les societats denominades a 
sí mateixes avançades. Les dones i homes amb diversitat funcional 
s’enfronten en el seu dia a dia a situacions d’aïllament social, de separació 
de la vida en comunitat, que provoquen majors dosis de solitud forçosa. Les 
causes d’aquesta solitud són moltes: la falta d’accessibilitat dels entorns, 
productes o serveis; la impossibilitat o dificultat extrema d’exercir els drets 
fonamentals; la inactivitat obligada: l’absència de recolzament per a una 
autonomia personal efectiva; residir en medis amb manca de recursos; les 
actituds reticents i negatives sobre el valor de les persones amb diversitat 
funcional, etc. En definitiva, l’exclusió i discriminació estructurals cap a 
aquest grup ciutadà intensifiquen la solitud forçosa.  

La solitud no volguda en aquest grup social no és uniforme. Les persones 
amb diversitat funcional amb major risc d’exclusió són les que estan més 
exposades a la solitud no desitjada: persones grans, infants víctimes de 
violència, persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, 
persones amb problemes de salut mental, amb discapacitats sobrevingudes 
a la vida adulta o en edat avançada; i en general amb grans necessitats de 
recolzament per a la seva autonomia.  Factors com el gènere, l’edat, el 
tipus de discapacitat, la procedència i el lloc de residència, entre d’altres, 
provoquen més solitud.  

Segons els estudis sociològics disponibles, més d’un 20 per cent de les 
persones amb diversitat funcional viuen soles i un 38 per cent d’aquestes 
persones viuen en una solitud no desitjada. El 74 per cent de les persones 
amb diversitat funcional  que viuen soles són dones.  

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Diversitat 
Funcional obliga a eliminar estereotips desfavorables cap a aquest grup 
social. Hem de fer una presa de consciència sobre el valor intrínsec de les 
persones amb diversitat funcional i de la seva contribució a la societat.  Hi 
ha dos valors irrenunciables: la inclusió i la vida en comunitat, les eines més 
poderoses per mitigar l’aïllament i la solitud no desitjada per a persones 
amb diversitat funcional. A més, l’agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible imposen que cap persona quedi al marge ni 
enrere.  

 



 

 

SOS SOLITUD 

Perquè visc tancada en una casa sense ascensor... 

Perquè m’he quedat sense amistats a l’haver de marxar de la meva casa ja 
que no és accessible degut a la meva nova situació de discapacitat... 

Perquè em quedo aïllada en les converses, no puc accedir a la informació ni 
comunicar-me... 

Perquè no puc treballar... 

Perquè sóc una dona gran amb discapacitat i no em permeten tenir control 
de la meva vida... 

Perquè mai es compta amb mi, mai se’m pregunta què m’agrada o què em 
ve de gust.  

Perquè sóc gran i tinc una discapacitat i no disposo de recolzament per 
desenvolupar-me com m’agradaria... 

Perquè depenc d’altres per a totes les activitats de la vida i la meva voluntat 
és negada... 

Perquè a la meva escola pateixo assetjament escolar degut a la meva 
discapacitat... 

Perquè no puc o no em deixen practicar el meu esport preferit... 

Perquè he de renunciar a l’oci i a la cultura per falta d’accessibilitat, no 
només dels recintes sinó també de les pel·lícules i del teatre... 

Perquè la gent no en sap i no es vol relacionar amb mi... 

Perquè semblo una persona estranya... 

Perquè tinc una discapacitat i per això es posen en qüestió les meves 
decisions... 

 

 

 

 

 



 

 

Per totes aquestes situacions que vivim diàriament, les dones i homes amb 
diversitat funcional, i les seves famílies, alcem les nostres veus per cridar: 
JO TAMBÉ COMPTO! 

I per això reclamem la mobilització ciutadana per evitar el gran mal de 
l’aïllament social, amb actuacions com: 

- Dotar d’accessibilitat universal als entorns, productes i serveis, 
començant per l’habitatge. 

- Promoure mesures per disminuir la inactivitat laboral entre les 
persones amb diversitat funcional. Fomentar la inclusió en el món 
laboral i un treball digne.  

- Oferir a les persones amb diversitat funcional i a les seves famílies els 
serveis suficients que promoguin la seva autonomia personal i 
potenciïn una vida independent.  

- Eliminar els estereotips  negatius cap a persones amb diversitat 
funcional. 

- Posar en pràctica programes de prevenció de situacions d’abús i 
assetjament escolar. 

- Desplegar programes que afavoreixin i reforcin les xarxes socials i 
veïnals.  

- Formar als equips professionals dels serveis públics per tal de 
detectar i intervenir en situacions de solitud no desitjada. 

- Disposar d’informació plenament accessible sobre els recursos 
disponibles per a persones amb diversitat funcional 
 

És per aquests motius que Castellar del Vallès vetllarà perquè tots els 
serveis oferts des del nostre municipi puguin ser accessibles i inclusius, així 
com promourà que totes les persones que presentem alguna discapacitat 
puguem fer vida en comunitat, sense restriccions, fent realitat la inclusió, 
fet que produirà una enorme millora personal i col·lectiva. 
 
Per un Castellar Inclusiu!     
 
Castellar del Vallès, 3 de desembre de 2019 

 


