manifest 3 de desembre de 2008
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat Física

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, enguany ECOM, com a
representant del col·lectiu de persones amb discapacitat física, vol demanar l’atenció
sobre una norma de recent aprovació que està destinada a incidir en les vides dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya que tenen alguna discapacitat, la Llei de Serveis Socials de
Catalunya i la seva Cartera de Serveis per als anys 2008 i 2009.
Primer de tot, ECOM vol expressar la decepció del col·lectiu de persones amb
discapacitat física pel que es considera una altra oportunitat perduda, donat que una
vegada més s’havien abocat moltes expectatives en aquesta nova llei, i ara, un cop aprovada,
aquestes no es veuen acomplertes. És per això, que des d’ECOM posem de manifest la
nostra decisió de renovar l’exigència d’una clara millora en l’atenció de les necessitats
de les persones amb discapacitat i en la promoció de la seva dignitat i autonomia
personal com a membres de ple dret de la nostra societat.
Segon, en aquest marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, ECOM vol
denunciar que la Cartera de Serveis Socials no permet exercir els drets que les persones
amb discapacitat tenen com a part de la ciutadania...
•

... perquè aquesta Cartera de Serveis Socials i, per tant, la Llei de Serveis Socials de
Catalunya, no avança en la garantia de prestació de serveis ni un pas al que ja
estava reconegut o al que ja reconeix la legislació espanyola.

•

.... perquè no reconeix el dret a rebre serveis que són absolutament necessaris
com el Transport adaptat, el Servei d’Autonomia a la Pròpia Llar o els Serveis de
Suport per a la Integració Laboral.

•

... perquè manté unes prestacions econòmiques totalment insuficients i un
sistema d’incompatibilitats que finalment es tradueix en millores ridícules per a
les persones amb majors necessitats de suport, restant unes prestacions d’altres
quan cap d’elles és suficient per a viure dignament.

•

... perquè les persones han de seguir cobrint els costos dels serveis socials, en
un país avançat com Catalunya, motor d’una Espanya que s’autoanomena vuitena
potència mundial, cosa que és indignant.

•

... perquè no té en compte que viure amb una discapacitat a Catalunya és prou
car com per haver de subordinar l’atenció social als ingressos que pugui tenir la
pròpia persona.

•

... perquè no és prou valenta com per dissenyar un Servei d’Assistent Personal
amb visió ampla i global, que permeti a les persones amb discapacitat física escollir
el lloc i estil de vida que millor s’adeqüi a la seva personalitat.

•

... perquè no desenvolupa el capítol de l’assistència tecnològica que la Llei
espanyola encarrega a les Comunitats Autònomes.

•

... perquè manté a les entitats socials sense ànim de lucre, que són les que estan
suportant la pràctica totalitat del sistema d’atenció a les persones amb
discapacitat de Catalunya, en una situació d’absoluta precarietat.
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I per acabar, ECOM vol posar també de manifest el seu desacord amb:
•

Les darreres decisions anunciades pel Govern que, malgrat haver expressat la
seva voluntat política de que la crisi no influiria en els serveis socials, sí que
estan afectant les entitats prestadores de serveis en l’àmbit de la discapacitat,
que es troben en situació de veritable fallida econòmica. Les tarifes per a la
prestació de serveis són insuficients i obliguen a mantenir els professionals del serveis
socials en una situació molt per sota d’altres sistemes garantits com el sanitari o
l’educatiu. Això, sumat a l’endarreriment endèmic dels pagaments per part del Govern,
obliga les entitats a endeutar-se i a dedicar a l’abonament d’interessos bancaris
recursos que haurien de revertir directament en l’atenció a les persones.

•

El fet que, tot i que els dispositius de la Llei de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència encara no són
plenament operatius, s’hagin restat ja del Sistema Català algunes ajudes
econòmiques que abans s’incloïen en la convocatòria que coneixem com a PUA,
com és el cas de l’atenció domiciliària.

•

Que no s’hagi previst un pressupost suficient ni per arribar als “nivells
d’objectius a assolir” que la pròpia Cartera de Serveis estableix pel període de
dos anys que serà vigent.

Per tot això, ECOM, i totes les associacions que integrem, fem lectura d’aquest manifest, en el
marc del Dia Internacional del nostre col·lectiu, per tal d’exigir la garantia del dret de
l’autonomia personal de les persones amb discapacitat i de reivindicar la igualtat
d’oportunitats amb la resta de ciutadans.

PROU CADENES!
+ autonomia personal - dependència

www.ecom.cat

