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 Commemoració del Dia Mundial de la Síndrome de Down 

 

Down Catalunya i Foment del Treball comparteixen 

propostes i inquietuds sobre la inserció laboral de 

les persones amb la síndrome de Down 

 
 

 El president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, proposta a Down Catalunya 

que participi en una reunió de la Junta Directiva de l’entitat per presentar les seves 

propostes 

 

 
 

Barcelona, 21 de març de 2014 
La Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya (Down Catalunya) ha volgut compartir amb Foment del Treball les 
seves propostes i inquietuds al voltant de la inserció laboral de les persones amb la síndrome de Down. Coincidint amb 
la commemoració aquest 21 de març del Dia Mundial de la Síndrome de Down, el president de Foment, Joaquim Gay 
de Montellà, acompanyat del secretari general de l’organització, Joan Pujol, s’han reunit amb diversos joves de Down 
Catalunya amb qui han dialogat sobre les dificultats amb què es troben per accedir al món laboral i les oportunitats que 
des del món de l’empresa se’ls pot ajudar a obrir. En aquest sentit, Joaquim Gay de Montellà ha demanat a Down 
Catalunya que participi abans de final d’any en una reunió de la Junta Directiva de Foment per plantejar aquestes 
propostes i inquietuds davant d’aquest òrgan de govern de la patronal catalana. 
 
Aquesta reunió mantinguda per representants de Down Catalunya i els representants de Foment ha d’ajudar a 
visualitzar que, cada cop més, les persones amb síndrome de Down són capaces de parlar per elles mateixes i de 
defensar els seus interessos. 
 
Dia Mundial de la Síndrome de Down 
L’Assemblea General de les Nacions Unides va designar cada 21 de març com a Dia Mundial de la Síndrome de Down. 
Amb aquesta celebració, l’ONU planteja a les nacions del món augmentar la consciència pública sobre la qüestió i 
recordar la dignitat inherent, la vàlua i les valuoses contribucions de les persones amb discapacitat intel·lectual com a 
promotors del benestar y de la diversitat de les seves comunitats. També pretén ressaltar la importància de l’autonomia i 
independència individual de les persones amb discapacitat intel·lectual, en particular la llibertat de prendre les seves 
pròpies decisions. 
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Down Catalunya 
La Coordinadora Down Catalunya neix amb l’objectiu de treballar en pro de les persones amb discapacitat intel·lectual, 
especialment aquelles amb la Síndrome de Down. 
 
La seva creació sorgeix de la voluntat d’algunes de les diferents associacions i fundacions de persones amb Síndrome 
de Down de Catalunya, membres de Down Espanya, amb la finalitat de formar una plataforma conjunta per treballar en 
la millora de la qualitat de vida de totes les persones amb la Síndrome de Down de tot el territori català. 
 
La síndrome de Down és una combinació cromosòmica natural que sempre ha format part de la condició humana, 
existeix en totes les regions del món i habitualment té efectes variables en els estils d'aprenentatge, les característiques 
físiques o la salut.  
 
L'accés adequat a l'atenció de la salut, als programes d'intervenció primerenca i l'ensenyament inclusiu, així com la 
investigació adequada, són vitals per al creixement i el desenvolupament de la persona. 
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