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Moció de la Junta de Portaveus perquè Sabadell sigui ciutat lliure d'espectacles o 
accions que denigrin a les persones amb ADEE (Acondroplàsia i Displàsies 
Esquelètiques amb Nanisme). 
 
L'acondroplàsia, així com la resta de displàsies òssies que causen nanisme que afecten el 
creixement dels ossos, és causant d'una sèrie de patologies d'una talla notablement 
disminuïda, i comunament designades com a nanisme. L'Organització Mundial de la Salut 
(OMS), en la seva classificació internacional de malalties, recull el nanisme a les 
deficiències musculoesquelètiques, dins de les deficiències del cap i del tronc i, en concret, 
en les deficiències del físic. 
 
En relació amb la discriminació, a Espanya encara hi ha espectacles que denigren i humilien 
la dignitat i els drets fonamentals de les persones amb nanisme i, per tant, de les persones 
amb discapacitat. 
 
Per això sembla evident que s'incompleix la normativa europea, com és l'Estratègia Europea 
sobre Discapacitat (2010-2020), l'Acta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, el 
Tractat de la Unió Europea o la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre, 
relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte a l'ocupació. Així mateix, 
també s'incompleixen diversos articles de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets 
de les persones amb diversitat funcional i discapacitat, com l'article 15. 
 
El Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a les seves Observacions finals 
sobre els informes periòdics segon i tercer combinat d'Espanya del 9 d'abril de 2019, va 
ressaltar la seva preocupació pels espectacles còmics taurins representats per persones 
amb nanisme que se celebren a Espanya, pels “persistents estereotips negatius i la 
representació degradant de les persones amb discapacitat, com per exemple les persones 
amb nanisme en espectacles còmic-taurins i en els espectacles eròtics, als mitjans de 
comunicació generalistes”. 
 
Aquest incompliment reiterat i impune de la normativa vigent ha fet que el Congrés dels 
Diputats, a través de la Comissió Mixta per a la Unió Europea, a la seva reunió de 26 de 
febrer de 2019, aprovés per unanimitat una declaració institucional en suport a les persones 
que pateixen acondroplàsia . 
 
 
  
Per aquests motius la Junta de Portaveus adopta el següent  
  

ACORD 
 
PRIMER- No programar ni contractar espectacles per a la seva exhibició a dependències 
de titularitat local de gestió pròpia, ni autoritzar-les quan la gestió estigui encomanada a un 
tercer, que denigrin i humiliïn les persones amb nanisme i d'aquesta manera, es preservi el 
dret a allò no discriminació i al tracte digne i es faci complir amb el mandat del Comitè sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides dirigit a Espanya. 
 
SEGON- Posar en coneixement dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, del Ministeri 
Fiscal i de les Autoritats administratives competent en matèria de drets de les persones amb 
discapacitat de qualsevol activitat que se celebri als seus municipis que vulneri els drets de 
les persones amb nanisme. 
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TERCER- Desplegar, juntament amb els sectors i entitats en defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat, plans i estratègies de formació i inserció laboral perquè aquelles 
persones amb nanisme que treballen en espectacles i activitats denigrants puguin accedir 
a una feina digna. 
 
QUART- Sol·licitar al conjunt de les administracions públiques que desenvolupin eines per 
prendre consciència sobre la situació i donar suport a les persones amb nanisme i les seves 
famílies. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquesta acords a l’associació ADEE. 
 
  
Sabadell, 5 de desembre de 2022 


