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Debat amb candidats de diferents forces polítiques a les
properes eleccions al Parlament de Catalunya
La Roca del Vallès, 03 de gener de 2021.

Dilluns 1 de febrer de 2021, diferents representants de les
forces polítiques que es presenten a les properes eleccions al Parlament de Catalunya van
respondre a les preguntes sobre les necessitats i inquietuds de les persones amb discapacitat
intel·lectual.
En concret, un grup bombolla de persones ateses al Centre Ocupacional de la Fundació van
ser els portaveus de la resta de companys i companyes dels serveis de la Fundació, de les
famílies i de l’equip de professionals i van preguntaran directament als candidats:
el Conseller de Treball, Afers Socials i famílies i candidat per Esquerra Republicana, Chakir
El Homrani;
el Regidor de Sallent i candidat per Junts per Catalunya, David Saldoni;
la diputada i candidata de Ciutadans, Blanca Navarro;
el Tinent d’Alcalde de Granollers, diputat i candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya,
Jordi Terrades
sobre diferents qüestions de l’àmbit de la discapacitat, igualtat de gènere i Covid-19.
El debat es va iniciar amb preguntes de l’Encarna sobre el dret de vot de les persones
amb disCapacitat:
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Conseller Chakir El Homrani (ERC): Gràcies a la pressió d’entitats com la Fundació s’ha
canviat la llei, una esperadíssima notícia però encara cal fer més canvis com per exemple
amb el dret a vot de les persones que resideixen aquí però no tenen la nacionalitat
Jordi Terrades (PSC): El canvi de la llei ha estat un gran encert per part de tots els grups, cal
posar en valor les capacitats diferents
David Saldoni (JuntsxCat): S’ha guanyat un dret, amb la lluita s’ha aconseguit aquesta
demanda en el camp de la inclusió i la participació
Blanca Navarro (Cs): El dret a vot era molt necessari de canviar, i les famílies i les entitats
han ajudat a ser la veu de les persones amb diversitat funcional
i la reclamació que el transport i municipis estiguin completament adaptats i siguin
accessibles on tots i totes els candidats van coincidir en què és un repte pendent d’assolir
en el transports, municipis i domicilis.
Conseller Chakir El Homrani (ERC): S'està acabant de tramitar el Codi d'Accessibilitat que
recull el treball conjunt de Govern, entitats, ajuntaments… i que ha de fer que assegurem
l'accessibilitat al transport, als carrers, però també a la participació
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David Saldoni (JuntsxCat): S’han fet moltes adaptacions al transport i reformes a estacions
de tren per millorar l'accessibilitat, però no ens podem permetre, per exemple, que els
ascensors no funcionin ja que són coses com aquestes les que afecten en el viure de cada
dia
Jordi Terrades (PSC): És un esforç fet al llarg dels anys però cal celeritat, també per garantir
l'accessibilitat a tot arreu per exemple també en l’àmbit privat, a dins dels habitatges
Blanca Navarro (Cs): Hay una ley al respecto desde hace 6 años, y aún no se está aplicando
del todo. Es necesario insistir en pasar del papel a la realidad
i sobre la reclamació de les famílies de destinar més recursos a la dependència:
Conseller Chakir El Homrani (ERC): S’ha fet un gran esforç per augmentar les tarifes i s0ha
augmenta un 30% les places, i s’està treballant amb les entitats per canviar el model a
través d’un pacte nacional per la discapacitat. Però el finançament previst a la llei de
dependència –al 50% Estat i Generalitat– no es compleix
David Saldoni (JuntsxCat): No pot ser que tinguem una llei que diu que paguem la meitat
cadascú i després la Generalitat aporta el 88%
Jordi Terrades (PSC): Durant la darrera dècada les retallades s’han fet a totes les
administracions i als pressupostos de l'Estat d'aquest any ja s’ha començat a revertir aquesta
situació
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Blanca Navarro (Cs): Las familias sienten que hacen un sobresfuerzo y las peleas de donde
sale el dinero no las ayuda y menos cuando no se sabe cuanto dinero se està yendo a
recursos que no son básicos como la salud
La Mireia va reclamar més treball per a les persones amb disCapacitat:
Jordi Terrades (PSC): Cal anar cap a una societat més equitativa, amb oportunitats per a
tothom. Cal anar més enllà dels centres especials de treball i promoure que les empreses
normals també contractin persones amb discapacitat
David Saldoni (JuntsxCat): Cal fer acomplir la llei però també cal molta més sensibilització a
les empreses
Blanca Navarro (Cs): Llevamos 3 años insistitiendo, y los Centros Especiales de Empleo
siguen haciendo malabares para salir adelante con las actuales tarifes. La ley no se cumple y
tampoco se està vigilando para que se cumpla
Conseller Chakir El Homrani (ERC): Està molt bé insistir i insistir, però també cal fer. El
model català és l'únic de l'Estat que treballa en les dues vies, el treball protegit als Centres
Especials de Treball i la inserció a l’empresa ordinària. No pot ser que la llei de treball ens
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obligui a tractar igual un centre d'especials dificultats sense ànim de lucre que una empresa.
També cal apostar encara més per acreditar oficialment el talent amb la titulació dels
treballadors amb programes d'FP específics
La Maria Elena va traslladar la seva inquietud per l’arribada de les vacunes de la Covid 19,
sobretot en el cas que hi ha Alcaldes (càrrecs polítics i de l’administració) que ja se l’han
posat quan no era el seu torn i ells i elles, al Centre Ocupacional i al Centre Especial de
Treball, encara no han rebut la primera dosi:
David Saldoni (JuntsxCat): De gent que fa malament les coses sempre n’hi ha, cal perseguir i
què hi hagi responsabilitats
Jordi Terrades (PSC): La vacuna arribarà a tothom, cal seguir estrictament el protocol. I pel
què fa als “espavilats” cal demanar responsabilitats
Blanca Navarro (Cs): Hay que estar tranquilos, la vacuna es buena y no da problemes ni
efcetos secundarios. Los “caraduras” tienen que dimitir
Conseller Chakir El Homrani (ERC): La vacuna ha d’arribar a tothom, és el millor exemple de
solidaritat, peruè no té sentit si no està a disposició de tothom per exemple als països sense
recursos. Les vacunes van arribant, cal seguir la priorització de salut
La Mireia va traslladar el malestar de perquè el servei de neteja, l’equip de peons i peones
que van estar a primera línia de la lluita contra la Covid-19 en el confinament, no han rebut
la paga compensatòria com sí han rebut els sanitaris:
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Conseller Chakir El Homrani (ERC): Encara que faci mal, cal fer una priorització; cal gestionar
els recursos per exemple tampoc s’ha donat a Mossos, funcionaris de presons...
Blanca Navarro (Cs): La priorització hauria d’haver tingut més en compte el grau d’exposició
a la primera onada
Finalment, la Raquel va traslladar la seva preocupació per l’afectació sobre el medi
ambient de tots els residus generats per la Covid-19:
David Saldoni (JuntsxCat): L’ús dels Epis ha generat un augment dels residus del què cal
prendre consciència, i llençar les coses dins els contenidors que toquen; i cal dedicar
recursos per a gestionar-los
Jordi Terrades (PSC): Els que per exemple sortim a córrer ens trobem de tot; protegir el
medi ambient és un tema de sensibilització i educació
Blanca Navarro (Cs): Tant de bo tots tinguessin la teva consciència de tenir cura de tot el
què ens envolta
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Conseller Chakir El Homrani (ERC): Estem en pandèmia però tenim reptes globals, un d’ells
és cuidar el planeta.
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Amb aquestes darreres paraules de protecció del medi ambient, i recuperant que en els
reptes de futur també hi ha continuar treballant per millorar el dret a vot de les persones
amb discapacitat intel·lectual, el debat clou amb un gran aplaudiment compartit entre tots i
totes i amb la foto de família.
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