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3 de desembre ||| Dia Internacional de les persones AMB DISCAPACITAT

L’Hospitalet aprova el Consell de
les Persones amb Discapacitat
Per potenciar accions per a la integració i normalització social d’aquest col·lectiu amb necessitats especials
En el marc de commemoració
del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que
se celebra a tot el món el 3
de desembre, L’Hospitalet ha
aprovat el Ple constituent del
Consell de les Persones amb
Discapacitat. Així –després que
el Ple municipal d’abril passat aprovés aquest organisme–,
se n’ha celebrat la sessió constituent, presidida per l’alcalde
de L’Hospitalet, Celestino Corbacho.
Tot just aprovat el consell, ja s’ha
pres el primer acord: demanar que
quan comencin les valoracions de
les persones amb dependència i
que els tècnics de la Generalitat es
desplacin a L’Hospitalet per evitar
els trasllats d’aquestes persones i
els seus familiars als diferents departaments del Govern autonòmic.
“Al director general de l’ICASS,
del Departament de Benestar i Família de la Generalitat, Ramon Ni
colau, no li ha semblat malament,
i per extensió hem demanat que
aquesta mesura s’ampliï a tots els
municipis de més de 50.000 habitants, perquè pensem que és un
avenç molt important”, ha manifestat el regidor i ponent de l’Àrea de
Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’H, José Vicente Muñoz.
Nicolau, present a la sessió,
ha explicat que el Parlament ha

destacat l’estructura que té el Consell,
“senzilla, fàcil i participativa”.
Aureliano Caballero ha deixat
molt clars els objectius del Consell:
“Estem per unir esforços, treballar
en equip perquè les persones que
representem tinguin el que necessitin. Queda molta feina per fer com
eliminar barreres arquitectòniques;
desenvolupar la Llei de dependència; defensar i fer complir la Llei
de serveis socials, o que tots els
autobusos que circulen per l’àrea
metropolitana siguin adaptats”, ha
dit el representant de l’ASPROSEAT.
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n La història

L’acte de la sessió constituent del plenari del Consell va tenir lloc al Saló de Plens

també la regidora de Serveis Socials i
Família, Dolors Fernández; Aureliano
Caballero, de l’ASPROSEAT, i Fernando Díaz, assessor jurídic de l’Àrea de
Benestar Social i Família, que serà el
secretari del Consell.
Díaz ha explicat que el ple funcionarà amb una composició plural i ha

La realitat professional
dels discapacitats a
través d’una exposició

El Servei d’Integració
Laboral compleix 10
anys a L’Hospitalet

Mútua Intercomarcal ha promogut una exposició itinerant sobre la integració social i
laboral de les persones amb discapacitat. La
mostra, titulada Gent amb capacitats, també
s’ha pogut veure a L’Hospitalet en el marc
dels actes convocats al voltant del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el
passat dia 3. L’exposició pretén fomentar la
participació ciutadana i dels empresaris, i està
inclosa en el programa Equipara! que desenvolupa Mútua Intercomarcal per promoure
l’equiparació social i laboral de les persones
amb discapacitat física, psíquica o sensorial
mitjançant serveis a les empreses mutualistes
de l’entitat. # r .

En el marc de les activitats del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el SIL’H
(Servei d’Integració Laboral de L’Hospitalet)
ha commemorat el seu desè aniversari. A l’acte es va presentar la publicació 10 anys d’integració laboral a L’Hospitalet.
El SIL’H és un programa de la Fundació
ECOM, que agrupa entitats catalanes dedicades a l’atenció de les persones amb discapacitats. Aquest programa estimula la creació de
llocs de treball i l’acompliment de la normativa legal vigent. El SIL’H informa, selecciona,
assessora i fa un seguiment personalitzat de
casos individuals. En els 10 anys de funcionament, ha atès 1.150 persones.� # r .

Èxit de la tretzena
edició del Festival de
Teatre Integrador
L’Associació Coordinadora de Col·lectius de
Disminuïts de L’Hospitalet organitza des de
fa 13 anys un festival de teatre i música en
què participen persones amb discapacitats
psíquiques. Enguany l’actuació, que va tenir
lloc el 26 de novembre al Teatre Joventut, va
aconseguir un gran èxit de públic. El grup de
teatre està format per 14 persones d’entre 18
i 45 anys que durant tot l’any preparen una
representació. “És una activitat que els ajuda
a desinhibir-se, a sentir-se protagonistes i a
desenvolupar el seu potencial”, explica Noelia Sánchez, una de les monitores del grup
de teatre, que afegeix que “també treballen
l’expressió corporal i la locució”. # r .
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Amb la incorporació de tres autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda,
n’hi haurà sis per fer el servei porta a porta.
Es faran quatre circuits amb cinc vehicles i
en quedarà un de lliure que servirà de reforç
per a situacions d’emergència. Amb aquests
nous autobusos es reduirà notablement el
temps de permanència de les persones dins
del vehicle.
El servei porta a porta atén actualment
300 persones i segons el regidor de Benestar Social i Família, José Vicente Muñoz, “és
especialment destinat a portar persones a
rehabilitació, a nens a escola i a fer serveis
esporàdics de cap de setmana”.� # r .

gabriel cazado

Nous microbusos
adaptats s’incorporen
al servei porta a porta

quantitat fa falta per viure en una
unitat familiar a Catalunya, perquè
es considera que les famílies han
de tenir un mínim suficient“, ha dit
el director general de l’ICASS.
En la constitució del Consell
també han estat presents les associacions i entitats representades i

gabriel cazado

gabriel cazado

aprovat recentment la Llei cata
l a na d e p r e s t a c i o n s e c o n ò m i q u e s d e c a r à c te r a s s i s te n c i a l ,
mitjançant la qual les pensions
no contributives –les més baixes–
s’igualaran en tres anys al salari mínim interprofessional. “Un indicador
de suficiència de renda dirà quina

L’any 1996 ja es va crear a la
ciutat una mesa de coordinació
dels col·lectius de disminuïts amb
l’objectiu d’integrar totes les associa
cions i entitats de la ciutat interessa
des a promoure i potenciar accions
encaminades a la integració i normalització social de les persones
amb disminució en tots el àmbits.
Aquesta mesa va funcionar fins a
l’any 2003 i després d’assolir un
determinat nivell de participació es
va proposar la creació d’un fòrum
de les persones amb discapacitat
de L’H, que va funcionar a partir
del 2004 i que ha estat l’embrió
d’aquest recent nascut Consell de
les Persones amb Discapacitat de
L’Hospitalet. # marga solé

