Informació sobre el dret de vot
de les persones amb
discapacitat intel·lectual
Moltes persones amb discapacitat
havien perdut el dret a votar
quan passaven a estar protegides judicialment.
L’any 2018 es va aprovar una Llei que obliga
a retornar el dret de vot a les persones
amb discapacitat que l’havien perdut.
A partir d’ara tothom té dret a votar,
encara que estigui protegit judicialment.
La nova Llei diu que totes les persones
que van perdre el dret a votar,
el recuperaran automàticament.
Això vol dir que no cal que sol·licitin
recuperar el dret ni fer cap tràmit especial.
Les primeres eleccions on podran votar
seran les municipals i europees del 26 de maig.
Serviran per escollir l’alcalde de la ciutat,
i el parlament de la Unió Europea.
És important que tothom comprovi
que el seu nom està al cens electoral
per evitar errors el dia de les eleccions.
Caldrà que estiguem atents a principis d’abril.
És quan podrem consultar
les llistes del cens electoral.
Us farem un recordatori properament
amb les dates exactes.

Des del TEB, ens afegim a la campanya de
Dincat EL NOSTRE VOT COMPTA
per a les eleccions municipals.
Per això, farem un document que reculli
opinions i demandes per millorar la ciutat.
Volem que el document tingui
la visió de les persones amb discapacitat,
dels professionals i també de les famílies.
Farem arribar el document als polítics de
l’Ajuntament perquè el tinguin en compte
en els seus programes electorals.
També els convidarem que vinguin a TEB
perquè escoltin les demandes en persona.
Hem preparat algunes preguntes
per si us ajuda a fer demandes.
No cal que les respongueu totes
i també podeu parlar sobre altres temes.
Podeu participar fent-nos arribar les respostes
per escrit, o també per un àudio de Whatssap
(626 827 147). Indiqueu el vostre nom
i també el municipi on viviu.
També farem trobades presencials
a diferents centres de TEB per debatre
sobre el document i les demandes.
Us convidem a assistir-hi i dir la vostra.

Grup Cooperatiu TEB
Barcelona, L’Hospitalet i Castellar del Vallès,
Febrer de 2019

Recollim opinions per traslladar als
candidats a alcalde o alcaldessa
Ciutat on vius:____________________________________
Quins creus que són els principals problemes de la
teva ciutat?

Què és el que més t’agrada de la ciutat on vius?

Què li demanaries l’alcalde o alcaldessa per millorar
aquests problemes?

Quines són les principals dificultats que et trobes en el
teu dia a dia a la ciutat? Què li demanaries a l’alcalde
per millorar-ho?

ÀMBITS

Transport públic
Les meves propostes per millorar el transport públic són:

Aquestes preguntes poden orientar-te:
 Estàs content amb el transport públic?
 Pots anar fàcilment en transport públic a fer les teves
activitats?
 Et pots orientar fàcilment quan viatges?
Les informacions i la senyalització són entenedores?

Cultura
Les meves propostes per millorar l’accés a la cultura són:

Aquestes preguntes poden orientar-te:
 Com a consumidor, pots accedir prou a la
cultura (cinema, teatre, concerts, espectacles,
museus)?
 Com a consumidor, et trobes barreres per gaudir de
la cultura (preus alts, manca d’informació, difícils
d’entendre, manca d’acompanyament...)?
 Com a consumidor, quins tipus de suport creus que
necessitaries per poder gaudir millor de la cultura?
 Com a creador, pots participar fàcilment als grups
culturals de la ciutat? (grups de cant, de teatre, de
pintura, de fotografia, etc.)
 Com a creador, quins tipus de suport creus que
necessitaries per poder gaudir millor de la cultura?

Participació ciutadana
Les meves propostes per participar més a la ciutat són:

Aquestes preguntes poden orientar-te:





Creus que els polítics tenen prou en compte les
opinions de les persones amb discapacitat?
Pots participar en les entitats del teu barri
(associacions de veïns, entitats culturals...)?
Creus que cal fer alguna cosa per millorar la teva
participació a la comunitat?
Com pot millorar l’Administració la manera d’adreçarse a les persones amb discapacitat?

Esport i lleure
Les meves propostes per millorar l’esport i el lleure són:

Aquestes preguntes poden orientar-te:




Pots gaudir de les activitats d’esport i lleure de la
ciutat?
Utilitzes els centres cívics o els equipaments esportius
de la ciutat?
Et trobes amb obstacles per accedir als centres cívics
o equipaments esportius del teu entorn
(d’accessibilitat, de preus, de mobilitat, de
transport…)?

Habitatge
Les meves propostes per millorar l’accés a l’habitatge són:

Aquestes preguntes poden orientar-te:



És fàcil accedir a un habitatge per a les persones amb
discapacitat?
Què demanes als ajuntaments per facilitar que puguin
accedir a habitatges?

Altres àmbits
Les meves propostes per millorar altres àmbits de la ciutat
(per exemple: treball, medi ambient, convivència...) són:

