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Manifest  

perquè les persones amb discapacitat  

puguem treballar 

 
Avui és 3 de desembre de 2022. 

És el dia internacional de les persones amb discapacitat. 

 

Avui volem recordar que les persones  

amb discapacitat intel·lectual  

i amb trastorn del desenvolupament 

tenim dret a treballar 

igual que tothom i sense discriminació. 

 

No només tenim dret a treballar, 

també volem i podem treballar. 

Volem treballar en entorns laborals  

inclusius i accessibles. 

 

Però això no passa a Catalunya  

ni a l’Estat espanyol. 

Només tenim feina 1 de cada 5 persones 

amb discapacitat intel·lectual  

i amb trastorn del desenvolupament. 

Aquesta xifra ens preocupa 

perquè el treball permet la inclusió social. 

Lectura Fàcil 

Trastorn del 
desenvolupament 

És un tipus de trastorn 
que fa que les persones 
tinguin més dificultats 
per relacionar-se amb 
altres persones. Per 
exemple, les persones 
amb autisme. 
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Avui, nosaltres,  

les nostres famílies i les persones que ens ajuden 

demanem el dret a una feina digna 

per poder tenir una vida independent. 

 

Per això demanem 7 coses  

a la Generalitat i a l’Estat: 

 

1. Treballar perquè les empreses ens contractin. 

 

2. Dedicar més diners  

als centres especials de treball  

perquè les persones amb discapacitat  

puguem continuar treballant. 

 

3. Convocar més places de funcionaris i funcionàries  

reservades per a nosaltres. 

 

4. Oferir més formació professional  

adaptada a les nostres necessitats. 

 

5. Reservar més llocs de treball  

per a persones amb discapacitat  

i que aquesta norma es compleixi,  

perquè ara no es compleix. 



 
 

Pàgina 3 de 3 

6. Treballar perquè les persones  

que es facin grans abans d’hora 

tinguin un suport 

i es puguin jubilar abans. 

 

7. Fer possible que les persones que tenim un sou  

també puguem rebre altres diners  

perquè viure amb discapacitat és més car. 

 

Avui 3 de desembre i tots els dies de l’any, 

volem que ens escolteu.  

Volem viure en un món  

més inclusiu i més solidari. 

I volem que tots els ciutadans  

tinguem els mateixos drets i obligacions.      


