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Cadascú de nosaltres som estimats per Déu tal com 
som, i aquesta és la nostra dignitat. Podem dir més, 
Déu té predilecció pels dèbils i petits, per aquells als 
que Jesús va mostrar especial estimació en els seus 
anys de vida pública. Ells estan més a prop del seu Cor. 

Tota l'Església i "la catequesi, en particular, està 
cridada a descobrir i experimentar formes coherents 
perquè cada persona amb els seus dons, les seves 
limitacions i les seves discapacitats, fins i tot greus, 
pugui trobar Jesús en el seu camí i abandonar-se a Ell 
amb Fe. Cap límit físic o psíquic pot ser un 
impediment per a aquesta trobada, perquè el rostre 
de Crist brilla en la intimitat de cada persona." 

(Discurs del Papa Francesc, 21-X-2017) 

Per aconseguir la inclusió de les capacitats diverses, 
convé valorar les atencions pastorals específiques per 
a les diverses discapacitats. 

Intuïtivament, les disposicions per a integrar a les 
nostres comunitats a una persona sorda no són les 
mateixes que per a una persona amb dificultats 
visuals o amb discapacitat intel·lectual o física. 

Caldrà doncs conèixer aquestes necessitats diferents i 
disposar de medis perquè puguin sentir-se part 
important de la nostra família eclesial, col·laborant en 
les seves activitats, integrant-se en la catequesi i 
formació, i participant de les celebracions litúrgiques, 
dels sagraments... 

Les diverses discapacitats es poden agrupar en cinc 
grans àmbits: 

- La psíquica o intel·lectual, que suposa 
algunes dificultats en la comprensió i expressió... 

- La física o de mobilitat, amb necessitat de 
cadira de rodes o amb dificultats per desplaçar-se... 

- La visual o ceguesa 
- L’auditiva o sordesa* 
- L’auditiva i visual o sord-ceguesa* 

 
* Per atendre a sords i sord-cecs, a la diòcesi hi ha la 

Pastoral del Sord:   www.pastoraldelsord.org 

QUÈ PODEM OFERIR? 
Per a totes les persones amb discapacitat: 

 Acollir fraternalment i oferir informació 
d’entitats d’Església especialitzades en les 
diverses necessitats específiques. 

 Integrar-los en alguna realitat o grup i que 
ells promoguin la seva atenció específica. 

 Incorporar voluntaris/monitors preparats per 
atendre a infants i joves amb discapacitat 
tant a les catequesis com als esplais... 

 Coordinar-se amb altres parròquies i/o 
entitats d’Església per obtenir materials i 
persones que donin formació, catequesi... 

Discapacitat psíquica o intel·lectual: 
 Atendre a ells i a les seves famílies, integrant-

los amb normalitat a les activitats, procurant 
que siguin acceptats amb llurs peculiaritats. 

 Oferir espais adequats per a ells. 
Discapacitat física o de mobilitat: 

 Facilitar l’accés i la mobilitat al temple i als 
locals, amb rampes, baranes, ascensors, 
passadissos amples... 

 Oferir espais lliures més amplis a les files del 
davant en els temples i altres espais. 

Discapacitat visual o ceguesa: 
 Acompanyar-los en els seus desplaçaments i 

ubicar-los en els espais de l’entorn... 
 Procurar mitjans tècnics útils per a ells: 

disposar de material escrit en lletres grans, 
projectat en pantalla i/o en Braille, materials 
acústics... Poden ser lectors amb text Braille. 

Discapacitat auditiva o sordesa*: 
 Reservar els primers bancs perquè puguin 

veure a prop i bé al qui parla, per facilitar la 
lectura labial, o poder veure bé a l’intèrpret 
de Llengua de Signes. 

 Cercar voluntaris i catequistes que coneguin 
o vulguin aprendre la Llengua de Signes. 

Discapacitat auditiva i visual o sord-ceguesa*: 
 A més del proposat per a la sordesa i la 

ceguesa, convé oferir els mitjans de 
comunicació més adequats a les seves restes 
auditives o visuals, amb la possible 
comunicació a través de mitjans tàctils... 


