
 

 

 
 
 
 
 
Con motivo da Conmemoración do Día Internacional das 
Persoas con Discapacidade, os representantes institucionais 
da comarca do Barbanza queremos manifestar todo o noso 
apoio os cidadáns e cidadás con discapacidade, as súas 
familias e as entidades que traballan pola integración das 
persoas con discapacidade. 
 
Manifestamos a NOSA SOLIDADERIEDADE E APOIO a: 
 

 A vos, as persoas con discapacidade que loitades moi 
duramente tódolos días por ser UN MAIS ENTRE NOS e que 
paso a paso construídes un mundo mais xusto 

 

 Cada unha das familias que loitades día a día pola 
integración e normalización dos vosos fillos e que traballades 
por conseguir unha plena integración dos vosos fillos. 

 

 As Asociacións de Persoas con Discapacidade que pouco a 
pouco e con moito esforzo e dedicación conseguides poñer 
en marcha novos centros e recursos, que facilitan a vida e a 
inclusión das persoas con discapacidade, e que sodes unha 
ferramenta esencial e un apoio fundamental dos poderes 
públicos 

 
  
  COMPROMETEMONOS a: 
 

 Seguir traballando para conseguir unha sociedade 
concienciada que acabe coa discriminación tanto social como 
laboral que sufre o colectivo de persoas con discapacidade. 

 

 seguir traballando para conseguir un contorno o mais 
accesible e libre de todo tipo barreiras que impiden a normal 
integración das persoas con discapacidade. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 seguir loitando por conseguir mais centros e servicios que 
faciliten a integración das persoas con discapacidade para as 
nosas comarcas 
 

 apoiar e consolidar os novos centros de atención 
especializada que AMICOS promove e ten en funcionamento 
( Centro Residencial, Centro Educativos, Centro de Dia, 
Centros Ocupacionais, Unidades de Atención Temperá ) 

 

 seguir apoiando as entidades que traballan polas persoas con 
discapacidade co piar fundamental da integración das 
persoas con discapacidade 

 
 
 
SOLICITAMOLLE: 
 
 os poderes públicos e a sociedade no seu conxunto, a necesidade 
de tomar conciencia e adoptar medidas transformadoras que 
garantan a igualdade de trato de oportunidades, no acceso e no 
dereito a inclusión na comunidade, e acaben coa discriminación de 
toda índole que a día hoxe que aínda sufre este grupo social. 
 
 
TODOS DEBEMOS TOMAR CONCIENCIA E SER CONSCIENTES 
QUE ALGUN DIA, MAIS CEDO OU MAIS TARDE, XA SEXA    
TEMPORAL OU PERMANENTE, E A MEDIDA QUE PASAN OS 
ANOS SOBRE NOS, TODOS SEREMOS PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE QUE NECESITAREMOS O APOIO E A 
COMPRENSION DE TODOS. 
 


