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El sector de la
discapacitat
surt al carrer
a Dincat es mobilitza, coincidint amb el dia internacional,

per reivindicar al govern que s’acabin les llistes d’espera
Elena Ferran
BARCELONA

L’Organització de les Nacions Unides va declarar el
3 de desembre el Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat per sensibilitzar la ciutadania sobre la seva situació. Un total de 616.052 persones
tenen algun tipus de discapacitat a Catalunya, segons les últimes dades publicadesperl’Institutd’Estadística de Catalunya
(Idescat). Aquesta xifra
representa el 7,9% de la
població catalana. Més de
la meitat de les persones
amb algun tipus de discapacitat tenen limitacions
físiques, trastorns mentals, discapacitat visual o
intel·lectual.
La federació Dincat, representant del sector de la
discapacitat intel·lectual a
Catalunya, ha convocat
avui al migdia les famílies i
les entitats a la plaça Sant

La xifra
—————————————————————————————————

3.500
persones amb discapacitat
intel·lectual estan en llista
d’espera per poder viure
amb els suports necessaris.

Jaume per reivindicar els
seus drets i denunciar la
“situació límit” que viu
aquest col·lectiu. Amb el
lema #StopLlistesEspera
es demana al govern que
posi els recursos i els mitjans perquè les persones
amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a un
habitatge digne amb els
suports necessaris. Segons les dades que ofereix
la Generalitat, prop de
3.500 persones amb discapacitat intel·lectual esperen una plaça per poder
viure amb els suports necessaris, en una residèn-

cia, una llar residència, o
amb assistència a la pròpia llar. Dincat denuncia
que les llistes es poden
allargar, en alguns casos,
amb demores de més de
quinze anys. Per això reclamen la concertació “urgent” de les corresponents
places públiques que actualment estan buides i reclamen a l’administració
un nou pacte nacional per
a l’habitatge que tingui en
compte aquest col·lectiu.
Altres reivindicacions
del sector són l’augment
adequat dels mòduls i tarifes dels serveis i millorar el
finançament dels centres
especials de treball. Dincat alerta que els serveis
d’atenció diürna, que són
fonamentals per al desenvolupament personal, tenen llistes d’espera de més
de mil persones i que la
situació dels centres de
desenvolupament infantil
i atenció precoç és també
“delicada”. ■

Les vinyetes de la campanya que es poden llegir als seients i a l’exterior del Trambaix ■ EPA

Situacions per normalitzar la discapacitat a la feina
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Diuen que la nova noia de
producció té una discapacitat mental. Què se suposa
que hem de fer?” La companya de feina li respon amb
una altra pregunta: “Donar-li
la benvinguda?” Aquest és el
text que acompanya una de
les vinyetes de l’il·lustrador
Javi Royo per a la campanya
#Igualdediferents. La iniciativa de la Fundació Eurofirms
vol plasmar situacions reals

que viuen al món laboral les
persones amb discapacitat.
Per segon any consecutiu les
vinyetes s’han pogut veure
tot el mes de novembre i fins
avui al Trambaix, reproduïdes
als seients i a l’exterior d’un
dels combois. És el segon any
que les dues entitats col·laboren per sensibilitzar la ciutadania sobre la inclusió laboral de les persones amb
discapacitat coincidint amb

el seu dia internacional. L’objectiu és normalitzar la discapacitat en l’àmbit laboral, un
col·lectiu que a Catalunya representa un 6,5% dels empleats. Actualment a Catalunya hi ha més de 315.000
persones amb alguna mena
de discapacitat reconeguda
en edat laboral. D’aquesta xifra gairebé un 6% són actives
i només la meitat estan ocupades, segons l’Idescat.

