
Demanen més habitatge 
per les persones amb 
discapacitat intel·lectual
Allem calcula que la llista d’espera 
arriba a les 363 persones a Lleida
Lleida
REDACCIÓ

Dincat, l’entitat que representa 
el sector de la discapacitat inte-
lectual a Catalunya, impulsa la 
campanya #Stop Llistes d’Espe-
ra per denunciar la situació a la 
que han de fer front les perso-
nes amb discapacitat intel·lecual  
a l’hora d’accedir a un habitatge 
digne amb els suports necessaris 
i els serveis d’atenció diürna. A la 
demarcació de Lleida, i segons xi-
fres d’Allem, serien 363 les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
que esperen una plaça per poder 
viure amb els suports necessaris 
(3.500 al conjunt del país).

Segons apunta l’informe que 
faran públic avui amb motiu del 
Dia Internacional de les Perso-
nes amb Discapacitat, els serveis 
d’atenció diürna, que afirmen 
que són “fonamentals” pel des-
envolupament personal de gran 
part del col·lectiu, acumulen una 
llista d’espera d’un miler de per-
sones a Catalunya i de 112 a Llei-
da. També expliquen que el sis-
tema d’assignació de places que 
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van quedant vacants progressiva-
ment o que es creen cada any, su-
mat a la falta d’informació sobre 
els criteris que se segueixen per a 
adjudicar-les, causa una gran “in-
certesa i preocupació” a les per-
sones i famílies del col·lectiu.

En paral.lel, també denuncien 
la “delicada situació” dels cen-
tres de desenvolupament infantil 

i atenció precoç. Expliquen que 
les famílies amb joves amb ne-
cessitats especials de suport cada 
cop han d’esperar més temps per 
accedir a una primera visita. Asse-
guren, d’altra banda, que aques-
tes famílies cada vegada compten 
amb menys hores d’atenció, en 
una franja d’edat en la que una 
“resposta ràpida” és essencial.

03/12/21La Mañana
Lérida

Pr: Diaria

Tirada: 1.702

Dif: 1.297
Pagina: 10

Secc: LOCAL    Valor: 1.260,65 €    Area (cm2): 313,9    Ocupac: 34,63 %    Doc: 1/1    Autor: Lleida REDACCIÓ    Num. Lec: 5188

C
od: 142899870


