MOCIÓ DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CINC QUILÒMETRES DE
SABADELL AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER UNA SABADELL MÉS INCLUSIVA
Jo, Antonio Valverde Parente, en representació de l’entitat SABADELL CORRE PELS
NENS,
EXPOSO:
El 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat
Funcional, data decidida per l'Assemblea General de les Nacions Unides en Resolució
47/3 aprovada a l'octubre de 1992. En el si de les Nacions Unides, l'any 2006 se
celebra la Convenció Internacional sobre dels Drets de les persones amb Discapacitat,
que té com a propòsit: promoure, protegir i assegurar el gaudi ple, en igualtat de
condicions, de tots els drets humans i llibertats fonamentals per a totes les persones
amb diversitat funcional; instant a promoure el respecte de la seva dignitat que és
inherent a la persona.
En l'àmbit europeu, l'Estratègia Europea sobre Discapacitat, planteja com a objectiu
garantir l'accessibilitat als béns i serveis, especialment als serveis públics i als
dispositius de suport, centrant-se en la supressió de barreres i establint com a eixos
bàsics la participació, la igualtat, l'ocupació, la formació i la protecció social.
En l'àmbit estatal, l'RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió
Social, té per objectiu garantir el Dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte a persones
amb Diversitat, incidint en els àmbits ja esmentades a Europa, i fent esment exprés a
l'obligació que tenen les institucions públiques respecte a proporcionar accessibilitat
als serveis i instal·lacions d'ús públic, oficines d'atenció, edificacions, entorns, mitjans
de transport, informació, entre altres.
La legislació actual posa les bases per a un desenvolupament social inclusiu de les
persones amb diversitat funcional. La nostra legislació promou un canvi en les
polítiques públiques a nivell estatal, regional i, sobretot, a nivell municipal; pel que, el
Govern de Sabadell ha de dirigir els seus objectius a aconseguir l'accessibilitat
universal, proporcionant els suports necessaris sota els criteris d'equitat i sostenibilitat,
a fi d'avançar cap a la vida independent i cap a una societat plenament inclusiva per a
atendre les seves necessitats, promovent la plena inclusió en la societat sabadellenca,
és necessari dur a terme plans d'actuació amb mesures concretes i continuades en el
temps. Realitzant, així mateix, una revisió de l'impacte generat després de la posada
en pràctica de cada mesura, fent de la inclusió dels nens i nenes amb diversitat una
realitat en el nostre municipi.
Les persones amb Diversitat Funcional tenen dret al fet que des dels poders públics, i
especialment des de l'Ajuntament per ser l'administració més pròxima, es duguin a
terme actuacions que els permetin més autonomia personal, complint amb els
objectius marcats tant en Nacions Unides com a Europa, mentre, Espanya és país
signant de cadascun dels compromisos acordats. No duent a terme polítiques
públiques que incorporin en la societat a les persones amb Diversitat en condicions
d'igualtat, es posa a la societat catalana en una situació de desigualtat absoluta.
Des de l'Ajuntament no podem mirar cap a un altre costat, és prioritari no generar
polítiques que limitin l'autonomia personal i que posin en seriós desavantatge a nens i
nenes amb Diversitat. Entenem que ha de ser prioritat garantir unes condicions de vida
dignes per al conjunt de la població, havent d'establir com a prioritats el benestar i el
ple desenvolupament de tots i totes els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, no

limitant la llibertat i l'autonomia, a través d'unes polítiques públiques basades en el
principi d'equitat.
Avui, en el nostre municipi trobem una manca d’àrees inclusives per a nens amb
necessitats especials, a més d’una manca d’atenció pediàtrica i seguiment als CAP
atès la saturació del sistema català públic de salut i de les retallades comeses els
darrers anys, que han comportat el tancament de serveis com el d’oncologia pediàtrica
al Parc Taulí a principis de l’any 2019, i que no sembla tornar. Generant desigualtat
entre la població infantil a Catalunya.
Per aquest motius, demanem al Ple de l’Ajuntament de Sabadell l’adopció dels
següents ACORDS:
1. Apostar per la construcció de parcs infantils totalment inclusius on hi càpiguen
nens/nenes amb mobilitat reduïda.
2. Instar a l’Ajuntament de Sabadell a garantir un abordatge transversal de la
discapacitat, desenvolupant un pla que englobi les accions a desenvolupar.
3. Instar a l’Ajuntament de Sabadell a reforçar el suport a les entitats que treballen
en l’àmbit del suport i l’atenció a les persones amb discapacitat.
4. Exigir a la Generalitat de Catalunya el retorn de l’Oncologia Pediàtrica al Parc
Taulí
5. Instar a la Generalitat de Catalunya a augmentar els recursos destinats a la
pediatria i als CAP.
6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a augmentar la inversió pública
per a la investigació de cures i tractaments pediàtrics.
7. Treballar per assolir l’objectiu que els nens/nenes amb mobilitat reduïda no
hagin de sortir del seu barri per a gaudir de serveis especials.
8. Instar a la Generalitat de Catalunya per a dotar de més recursos econòmics i
materials a les famílies per a fer front a cures, tractaments o assistències
especial.

No obstant, el Ple Municipal resoldrà.
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