
VOLEM LA CULTURA, SEMPRE OBERTA, ACCESSIBLE I DIVERSA. 

Lleida, 2 de desembre de 2022 

La cultura ens fa sentir part del món 

ens fa sentir vives.  

 

El dia 3 de desembre es celebra el Dia Internacional i Europeu  

de les Persones amb Discapacitat.  

Poder accedir i participar a la vida cultural és un dret 

de les persones amb discapacitat.  

Seguim amb barreres i dificultats per poder  

participar de la vida social i cultural.  

Per això, recollim les demandes de les persones amb discapacitat: 

 

La cultura ha de ser accessible per a tothom: 

Volem eliminar les barreres físiques, arquitectòniques i cognitives.  

 

Volem que la cultura i la informació siguin accessibles cognitivament 

per millorar i facilitar la comprensió.  

 

Moltes persones necessiten Sistemes Alternatius i  

augmentatius per comunicar-se.  



Són quaderns amb fotografies o pictogrames. 

Són sistemes de suport per facilitar el llenguatge i la comunicació.  

 

Per això, cal reconeixer el dret a utilitzar SAACs 

en àmbits com la justícia, administració, educació... 

La cultura ens ajuda a conèixer el món,  

participar en la comunitat i crear relacions.  

També ens ajuda a entendre altres cultures i  

a respectar-les.  

La cultura cohesiona la societat. 

 

Volem una plena participació a la vida cultural  

en igualtat de condicions. 

No poder agafar entrades com la resta de la gent,  

fa que se’ns vulneri el nostre dret a participar en la cultura.  

 

L’accessibilitat als equipaments culturals  

significa que s’ha d’informar dels suports disponibles. 

Exemples: ascensors i lavabos adaptats, places per cadira de rodes... 

 

 



La informació sobre activitats culturals ha de ser fàcil per a tothom.  

Volem llegir i saber tot el que passa a l’entorn que ens envolta. 

 

Els documents han d’estar en diferents llenguatges 

lectura fàcil, braille i pictogrames 

per poder decidir quines activitats volem fer. 

 

La lectura fàcil ajuda a entendre el que llegim  

quan els documents tenen molta informació,  

molts colors, lletra petita i de diferents estils 

no ho sabem llegir bé i no ho entenem.  

 

Quan busquem informació d’activitats 

ens costa trobar la informació i no l’entenem.  

Ens agrada participar a les activitats culturals de la ciutat 

i ho volem fer com tota la gent.  

 

La cultura és important en la nostra vida 

volem una vida independent amb els suports necessaris. 

Molta gent amb discapacitat diu que no hi ha actes acccessibles  

al seu barri o ciutat. 



En volem més!  

És el nostre dret!  

Existeixen dificultats com el preu dels actes, 

la informació i l’accés als espais.  

 

Volem que a les comarques de Lleida els actes culturals 

tinguin suports adaptats a les necessitats de les persones.  

Volem que ens acompanyin voluntaris  

als actes culturals. 

 

La cultura i l’art ens ajuda a expressar els sentiments i emocions. 

 Volem viure la cultura i sentir l’art.  

Ens ajuda a ser crítics, a debatre i a transformar la comunitat. 

La cultura ens permet alliberar-nos i a expressar 

millorant així el nostre benestar.  

La cultura ens ajuda a fer amics 

i a sentir-nos ciutadans de ple dret  

per tenir la vida que volem.  

 

 

 



Volem que la cultura tingui en compte 

la salut mental.  

Volem que es doni a conèixer en tots els llocs.  

 

L’art genera canvis tant a nivell personal  

com comunitari.  

La cultura ajuda a evitar discriminacions. 

Experimentar i participar en l’entorn social,  

comunitari i cultural, és de justícia social.  

Hem de ser persones crítiques i compromeses! 

 

La cultura és vida.  

Volem ser part d’aquest món.  

Mirem i creem. 

 

Volem participar als espectacles culturals  

I desenvolupar les nostres capacitats artístiques i culturals 

Som espectadores i també som artistes! 

 

 


