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Declaració institucional de l’Any europeu 

de les persones amb discapacitat 
 
 
 La societat actual té un repte principal per construir el futur, que totes les 
persones tenguin el seu espai en la vida i la possibilitat de desenvolupar-s’hi 
segons les seves capacitats. L’aportació que cada ciutadà fa a la societat és vàlida i 
és, sobretot, necessària. Si una sola persona deixa de participar en el 
desenvolupament de la societat en la qual viu el conjunt queda incomplert i es fa 
més difícil aconseguir la construcció de l’edifici social. Ningú no és innecessari i 
tothom és útil a la tasca comuna de millorar l’entorn perquè la vida present i el 
futur siguin harmoniosos i igualitaris. 
 
 La Constitució Espanyola estableix a l’article 9.2 que correspon als poders 
públics promoure les condicions per a que la llibertat i la igualtat de l’individu siguin 
reals i efectives i eliminar els obstacles que impedeixin o limitin la seva plenitud. En 
aquest sentit, les polítiques socials que es duen a terme des de les administracions 
públiques s’han d’encaminar a la sensibilització de la població sobre els drets de les 
persones amb discapacitats en totes les àrees i, molt especialment, en la laboral, 
perquè treballar és un dels factors principals per aconseguir l’autonomia i la 
independència de les persones. 
 
 Quan es compleixen deu anys d’adopció per part de l’Assemblea General de 
les Nacions Unides de les normes uniformes per a la igualtat d’oportunitats de les 
persones amb discapacitats i l’any 2003 ha estat declarat Any europeu de les 
persones amb discapacitat, segons la decisió 2001/903, volem fer un pas endavant 
perquè les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials estiguin 
integrades plenament com a ciutadans que, amb els suports necessaris, exerceixin 
els seus drets i deures i contribueixin a la societat en la qual viuen. 
 
 Sovint els col·lectius de persones amb discapacitats han estat marginats en 
molts d’aspectes i s’han minusvalorat les aportacions que poden fer al millorament 
de la nostra societat balear. És imprescindible afavorir a tots els sectors de la 
societat la imatge igualitària de les persones que tenen discapacitats sense 
discriminacions. Per tant, és responsabilitat de tots articular les mesures per evitar 
totes les formes d’exclusió social, educativa o laboral de les persones amb 
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials i comprometre el conjunt de la 
societat a millorar la protecció contra qualsevol tipus de discriminació per 
aconseguir una societat amb més cohesió social, més justa, més igualitària i que 
aculli les aportacions de les persones amb discapacitats a tots els àmbits. 
 
 A l’Any internacional de les persones amb discapacitat deim no a la 
discriminació d’aquells que tenen discapacitats físiques, psíquiques o sensorials i 
convidam tota la societat a fer-ne efectiva la integració plena. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 2 de desembre de 2003 

 


