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A la Fundació Catalana Síndrome de Down 
lluitem des del 1984 per la inclusió social de les 
persones amb síndrome de Down o altres 
discapacitats intel·lectuals i creiem que ha arribat 
el moment que assoleixin la plena autonomia.
Reclamem un tracte igualitari i que la persona 
amb discapacitat pugui tenir l’acompanyament i  
els suports necessaris per gaudir de les mateixes 
oportunitats.
A més, tenim la Convenció dels Drets de la 
Persona amb Discapacitat de l’ONU que ens 
avala, i volem reivindicar els seus principis.
Només serà possible fer-los realitat si comencem 
a canviar els petits gestos de CADA DIA, evitant 
sobreproteccions, privilegis o discriminacions. 
Per això hem editat aquest material, perquè sovint 
la voluntat d’ajudar la persona amb discapacitat 
ens porta a oferir-li un tracte diferenciat, 
infantilitzar-la i anul·lar-la.
Difon aquest missatge i ajuda’ns a assolir una 
societat plenament inclusiva!

Si vols contribuir a millorar la qualitat de vida de les 
persones amb síndrome de Down o altres discapacitats 
intel·lectuals fes-te soci col·laborador de la Fundació 
Catalana Síndrome de Down. Consulta totes les opcions 
a  www.fcsd.org/participa.També pots contactar amb 
nosaltres a socis@fcsd.org  i al telèfon 932 157 423 

                                  
                       Pots seguir-nos a:                

www.fcsd.org

Sóc la Laura, una ciutadana més: 
la teva veïna, clienta, amiga, 
companya de feina, alumna...
Sóc major d’edat i mereixo la 

consideració de persona adulta.
Jo ja compleixo amb els meus 
deures, tinc dret a les mateixes 

oportunitats que tu.

Tot i que sé el que vull i sóc adulta 
sovint no em deixen escollir, no puc fer 

el que m’agrada, em tracten com si 
encara fos una nena, em 

sobreprotegeixen i m’anul·len.
Perquè jo pugui tenir el meu lloc en la 

societat i gaudir de les mateixes
oportunitats que tu, necessito que em
tractis com ho faries amb qualsevol 

persona de la meva edat, que
m’escoltis, em donis temps per

respondre i que tinguis en compte les 
meves opinions.

En aquestes imatges t’explico com 
relacionar-te amb mi en el dia a dia: 

quan ens trobem als transports públics, 
al supermercat, al centre cívic, etc.
Veuràs que s’assembla molt a com 

t’agrada que et tractin a tu.
Gràcies!

  

Des de la Fundació Catalana 
Síndrome de Down 
treballem per erradicar 
situacions de discriminació 
cap a les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
i perquè tinguin 
les mateixes oportunitats 
que la resta de la població.

Ens hi ajudes?
Fes-te Soci! 
Escull quina quantitat 
vols aportar i cada quan. 

Fins i tot les petites 
aportacions són 
una gran ajuda!

http://www.fcsd.org/ca/per-qu%C3%A8-col-laborar-_1159189



