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Manifest de la Xarxa de Marxes 2009, per la visibilitat de les persones 
amb diversitat funcional. 

2n Partit Bàsquet en cadira de rodes  
Club de Basquet RANGERS 

Tavernes de la Valldigna, 20/Setembre/2009 
 

Ens hem reunit avui ací no només per fer una exhibició de basquet en cadira de rodes i 
col·labora en les festes del poble, sinó també per a difondre i fer conscient a la nostra 
societat que la realitat de les persones discriminades per la seua diversitat funcional o 
discapacitat, és una qüestió de Drets Humans. 

Nosaltres no estem malalts, simplement som discriminats per la nostra diferència i així 
ho diuen les lleis. Ho diu la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de 
Nacions Unides, aprovada pel Parlament Espanyol i que va entrar en vigor el passat 3 de 
maig del 2008 en tot l’Estat. 

 

Alguns dels articles d’aquesta llei demanen i exigeixen a la societat: 

- Promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els 
drets humans i llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat. 

- Respectar la dignitat, l’autonomia individual, la llibertat de prendre decisions, i 
la independència de les persones. 

- Respectar la diferència i acceptar les persones amb discapacitat com a part de la 
diversitat i de la condició humanes. 

- La igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat i la igualtat entre l’home i la dona. 

- Respectar l’evolució de les facultats dels xiquets i les xiquetes amb discapacitat i 
el seu dret a preservar la seua identitat. 

- Prohibir tota discriminació per motius de discapacitat i garantir a totes les 
persones amb discapacitat protecció legal igual i efectiva contra la discriminació 
per qualsevol motiu. 

- Adoptar mesures per a assegurar que les dones i les xiquetes amb discapacitat 
puguen gaudir plenament i en igualtat de condicions de tots els drets humans i 
llibertats fonamentals. 

- Adoptar mesures per a que les persones amb discapacitat puguen viure de forma 
independent i participen plenament en tots els aspectes de la vida, assegurant el 
seu accés en igualtat de condicions amb les altres, a l’entorn físic, al transport, a 
la informació i a les comunicacions, a les tecnologies i a altres servicis i 
instal·lacions oberts al públic o d’ús públic, tant en zones urbanes com en les 
rurals. 

 



                                                                                               

Tavernes de la Valldigna, 
20/Septiembre/2009

Tavernes de la Valldigna, 
20/Septiembre/2009

 

 

- Adoptar totes les mesures de caràcter legislatiu, administratiu, social, educatiu i 
d’una altra índole que siguen necessàries per a protegir a les persones amb 
discapacitat, contra totes les formes d’explotació, violència i abús. 

- Assegurar el dret a viure de forma independent. 

- Adoptar mesures efectives per a assegurar que les persones amb discapacitat 
gaudisquen de mobilitat personal amb la major independència possible. 

- Assegurar un sistema d’educació inclusiu a tots els nivells. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè les persones amb discapacitat puguen 
aconseguir i mantindre la màxima independència, capacitat física, mental, social 
i vocacional, i la inclusió i participació plena en tots els aspectes de la vida. 

- Garantir el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de 
condicions amb les altres; això inclou el dret a tindre l’oportunitat de guanyar-se 
la vida per mitjà d’un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn 
laborals que siguen oberts, inclusius i accessibles a les persones amb 
discapacitat.  

- Finalment, adoptar les mesures necessàries perquè les persones amb discapacitat 
puguen  participar, en igualtat de condicions amb les altres, en la vida cultural i 
esportiva. 

 

Per tota Espanya i Europa, els nostres germans i germanes discriminades per la seua 
diversitat funcional, eixim reivindicant tots amb un mateix crit; DRETS HUMANS 
JA! 

Són algunes de les normes contingudes en esta llei que nosaltres volíem donar a 
conéixer i exigim que la societat no oblide. Estem segurs que tots els que avui esteu 
ací col·laborareu en que així siga. 

 

Gràcies per la vostra assistència. 


