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Consells per a interventors i apoderats 

 

Les persones amb discapacitat intel·lectual 

també anem a votar a les eleccions. 

Et facilitem alguns consells 

per donar-nos suport: 

 

Totes les persones amb discapacitat intel·lectual 

tenen dret a votar 

La llei electoral ha canviat 

i ara totes les persones amb discapacitat intel·lectual 

majors d’edat tenim dret a votar. 

 

Tu pots fer molt 

La teva tasca en el col·legi electoral és important: 

has de revisar que les eleccions es desenvolupin 

de forma adequada i que compleixin la llei. 

També ets responsable de garantir 

el nostre dret a vot. 

 

No permetis la discriminació 

Si una persona amb discapacitat intel·lectual 

està en la llista del cens electoral 

té dret a votar. 

No importa l’aparença de la persona. 
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Dona suport a la persona 

amb discapacitat intel·lectual 

Dóna’ns suport per a que puguem votar. 
les persones amb dificultat intel·lectual 

podem tenir dificultats 

per comprendre com es vota. 

per exemple: quines passes seguir 

i trobar la taula on anirem a votar. 

A vegades els col·legis electorals són difícils d’entendre. 

 

Parla amb nosaltres 

Les persones amb discapacitat 

a vegades anem a votar 

acompanyades de persones de suport. 

Per favor, si et preguntem alguna cosa 

parla amb nosaltres de forma directa. 

 

Les persones de suport són importants 

Algunes persones amb discapacitat 

necessitem persones de suport. 

A vegades, hi ha qui creu que són persones 

que ens enganyen per a que votem al seu partit. 

Si veus a algú que ens acompanya i ajuda, 

pensa que són importants per nosaltres. 

 

Tracta’ns amb respecte 

Volem que se’ns tracte amb respecte i de forma natural. 
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El nostre vot és secret 

Necessitem suport per votar, 

però el nostre vot és secret 

com el de la resta de persones. 

 

Recorda: votar és el nostre dret 

Així ho diu la Llei Electoral i la Convenció de Nacions Unides 

sobre els drets de les persones amb discapacitat. 

L’Estat Espanyol va signar aquesta convenció. 


