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Editorial
La pandèmia ens ha posat davant d’una realitat molt dura: 
tornem a ser invisibles i estem perdent drets que fins ara 
teníem assolits

Juliol, 2021

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Ens arriben cada dia informacions preocupants per part de les entitats i de les famílies:

• L’escolaritat inclusiva està en retrocés
• En l´àmbit del treball és alarmant  la gran pèrdua de llocs de treball que ja s´està notant  

i la que vindrà en els propers mesos. Però també estem veient cada dia més persones 
que van perdent prestacions com ara transport o menjador, amb horaris més exigents i 
extenuants jornades llargues i continuades.

• Hi ha serveis assistencials de dia que no poden complir els seus objectius, alguns no 
poden obrir tots els dies i altres s´han convertit en guarderies.

• Les llars i residències s’han de reinventar per atendre els usuaris com poden, amb 
manca de recursos públics i a costa d´hores i esforços del personal, sovint mal pagat.   

• La bretxa digital fa que moltes persones confinades s´hagin sentit molt aïllades, sense 
les oportunitats de connexió en remot que té bona part de la societat. 

• Els perjudicats: les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, que es 
senten soles i vulnerables davant d´una situació que està capgirant el mon sencer. 

En paral·lel, les entitats es troben sota una gran tensió econòmica per seguir prestant els 
seus serveis amb seguretat. En ocasions les reivindicacions (legítimes i necessàries per altra 
banda) de les entitats fan més complexa la defensa dels drets individuals de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 

Com ja ha passat en altres moments, les famílies hem de donar un pas endavant i tornar a 
reivindicar drets, drets essencials. Hem de tornar a estar molt presents a les taules de diàleg 
i de negociacions amb l´Administració, directament, sense que ningú ens hi representi. 
Només així cadascú podrà fer bé el seu rol:  nosaltres en la defensa dels drets i les entitats 
reivindicant els recursos necessaris per seguir aportant valor amb els seus serveis.  

Des de sempre, les famílies hem estat motor de canvi. Som-hi 
doncs. Recuperem terreny en la inclusió a tots nivells, 
denunciem vulneracions de drets, exigim que els suports en 
habitatge o treball siguin de cada persona,  reivindiquem 
valoracions justes i transparents pels nostres fills i filles. Lluitem 
perquè en tots els àmbits i per cada persona del col·lectiu es 
compleixin els mandats de la Convenció de l´ONU: una vida 
normalitzada a la societat, amb els suports necessaris. I tot això 
fem-ho amb elles i ells, impliquem-los, fem ressonar la seva veu. 
Nosaltres ja ens hi hem posat. T´hi sumes?

Maite Ruiz
Presidenta de la LADD
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Problemes de base

Juliol, 2021

Les polítiques, 
normatives i 
carteres de serveis
són dels anys 80, 
fora del marc de la 
Convenció de l´ONU

No hi ha enfoc a la 
persona, sinó
serveis
estandaritzats i poc
flexibles. 

Prevalen els
especials per sobre 
dels inclusius. 

Les famílies i les
persones no 
tenim presència, 
tot i ser qui
històricament
empenyem els
canvis

Valoracions
no adequades, 
que comporten
suports no 
adequats

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
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Som un equip, sortim a guanyar drets
Juliol, 2021

Presidenta: Mª Teresa Ruiz Tarrés 
Vicepresidenta: Montse Tarridas Massuet
Secretària: Judith Gómez  Ballesté
Tresorera: Dolors Saballs Cabello

Vocals:
Lleonard Helguera Ruiz  |  Sergi Moncunill |  Natalia Moral Vivancos |
Iolanda Catalán Pérez  |  Cristina Untoria Moreno | 
Esteve Ferrer Panadés |  Miquel Serra  |  Francesc Mandri |

Junta actual

Daniel Pi  |  Pili Ruiz  |  Marisol Bordonada  |  Anna Soler  |  Efren Carbonell  | Victor  
Bayarri |  Andreu Orofino |  Carme Sureda  |  Simeó Miquel  |
Mercè Olañeta |  Laura Maniega |  Margarita Carulla  |  María Triquell |               
Vanessa Fuentes  | Carol Casamort | Anna Rosa Martínez |

Fotografia: Pepe Encinas
Creativitat campanya: Angel Trallero
Espais: Obra Social la Caixa-Palau Macaya

Col·laboradors/es

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
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Objectius: 

Juliol, 2021

Guanyar en representativitat i 
coneixement, créixer en nombre de 
socis/es

Un cop superat el bloqueig de les 
principals institucions (Parlament, 
Govern) hem de recuperar el diàleg
i atacar els punts prioritaris de la 
nostra agenda

1

2

3

4
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Missió: Assolir el desplegament de la Convenció de 
l’ONU en tots els àmbits de la vida del col·lectiu de 
persones amb discapacitat intel·lectual. 

La nostra situació ha empitjorat amb la pandèmia i 
cal recuperar la visibilitat i els drets del col·lectiu

La LADD, el col·lectiu i les famílies en general hem de 
ser interlocutors a les taules de debat. Que no parlin
de nosaltres sense nosaltres.

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL



Juliol, 2021

Què hem fet
el 2020
per lluitar pels 
drets
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Valoracions: 
Juliol, 2021

Objectiu

Millorar i fer trasparent el criteri de valoracions, 
per optimitzar les prestacions i suports que cada 
persona necessita en cada àmbit (educació, 
formació, treball, habitatge...)

Què fem:

• Valorar la situació actual: estudi de casos  
• Comissió conjunta amb un equip del grup de 

Psicologia i Discapacitat del Col·legi de 
Psicòlegs de Cat.

• Les conclusions i propostes es compartiran
amb el Govern /Afers Socials

Valoració Persona
Educatius |  Laborals | Residencials | 

Autonomia personal |  Transport |
Terapèutics |  Emocionals | Etc

Recursos 
Suports

Sembla que les valoracions s’ajusten més a un enfoc economicista (el que et puc oferir més que el que 
necesites) que a una avaluació objetiva i personalitzada. 

Problema

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
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Problema

- Han passat quatre anys de l’aprovació del 
Decret 150/2017 i  no millora la capacitat 
de les escoles d’acollir tot l’alumnat del 
seu entorn, sigui quina sigui la seva 
condició. 

Escola Inclusiva

9

Acció i propostes

- Creació d’una nova Comissió conjunta LADD i 
Aspasim

- Compartim  un objectiu clau: signatura d’un 
pacte nacional català per la inclusió educativa 
dels alumnes amb discapacitat que obligui als 
partits polítics i govern a fer efectiu el Decret 
150/2017.

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL



Accions

1. Carta entrada per registre a les Conselleries d’Educació, Treball i Cultura  (gener 2021)

2. Denúncia al Síndic de Greuges (febrer 2021) 

Juliol, 2021

Problema

10

• Molts dels nostres fills i filles acaben sense cap titulació la seva etapa d’ensenyament
obligatori

• De rebot, tampoc obtenen la titulació de català associada

• Alguns centres els aconsellen no titular, per no limitar l´accés als pocs programes de 
formació post-eso adaptats (PFI, IFE)

• Són dues titulacions que al llarg de la seva vida els demanen continuament, no tenir-
les els exclou i els discrimina. 

Titulació ESO i català

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
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Juliol, 2021

Problema

El 80% de persones amb discapacitat no tenen accés a un treball
remunerat. De les que treballen, el 70% estàn en centres especials.

Inserció laboral
Com a propostes principals destaquem:

• Personalitzar els suports segons la persona i el moment, amb
molta més flexibilitat.

• Que el suport (USAP) el tingui la persona treballi on treballi, i 
amb camins d’anada i tornada entre l’empresa ordinària i el 
centre especial de treball

• Recuperar el rol original dels Centres Especials de Treball
(trampolí a l´empresa, espai per a persones especialment
vulnerables). 

• Potenciar els recursos destinats a la feina en empresa ordinària
(Treball amb Suport-TAS)

• Revisar les lleis sota l’esperit de la Convenció de l’ONU

Què s’està fent:

• Entrevistes amb diferents partits polítics i responsables de 
serveis de la Generalitat.

• Pendent: Compareixença al Parlament (2021)

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
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Habitatge: 
Juliol, 2021

Problemes principals Objectiu

Tothom ha de poder decidir on, amb qui i com viure, en entorns inclusius i 
amb els suports que cada persona necessiti

Propostes principals:

• Que cada persona rebi els suports que necessita, visqui on visqui.
• Potenciar els recursos destinats al suport a la llar
• Revisar la cartera de serveis, amb un enfoc d’atenció centrada en la persona
• Potenciar l´autonomia personal vs la visió assistencial.

Accions: 

• Formem part de l´equip impulsor de www.llarsperviure.org (plataforma amb 4.000 
adhesions particulars i 200 entitats iinstitucions catalanes)

• Durant la pendèmia va ser un dels temes clau. Es va iniciar diàleg amb el Govern i amb
diversos partits de cara a la desinstitucionalització del  model residencial. 

• Dramàtica manca de places.
• Enfoc molt institucionalitzat

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

http://www.llarsperviure.org/
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Copagament: 
Juliol, 2021

Problemes principals Què hem fet?

1 ) A la LADD hem encarregat un dictamen jurídic
que indica que:

• el cost del mòdul social (és a dir, el cost extra que té 
viure amb alguna discapacitat) ha de ser assumit per 
la Generalitat. 

• aquest càlcul ha de ser acurat, transparent i 
argumentat amb dades. Ara no es facilita.

• a efectes de fixar el copagament només es pot tenir
en compte la renda, no el patrimoni. Ara es compta
tot!

2) El Dictamen Juridic s’ha entrat per registre a la 
Conselleria de Benestar (gener 2021).

3) Hem presentat denúncia al Síndic de Greuges (març
2021) 

El copagament és l’import que l’Administració cobra a les persones amb discapacitat que viuen en llars
residencials i residències. 

Actualment s’estableix en funció del seu patrimoni i ingressos i això fa que les persones acabin perdent
tots els seus estalvis o herències.

Considerem que és injust i confiscatori. Es legal tal com s’està aplicant a Catalunya? 

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
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Comissió àrea jurídica: 
Juliol, 2021

Situació:
Primera acció: 

Aportacions a les bases per a la reforma del Codi
Civil de Catalunya.

Aquesta reforma representa un canvi de paradigma 
social, en el que ha de prevaldre el model
d’Assistència Personal o Curatela per sobre  de la 
Incapacitació o Tutela. Diu que cada persona ha de 
poder decidir fins on vol ser ajudada en cada àmbit
de la seva vida (patrimoni, salut, autonomia
personal...)

• Entre altres aspectes, demanem que es 
reconegui el rol de les famílies (ara en restem al 
marge)

• El dubte clau és com combinar la llibertat de 
decisió amb la protecció (jurídica, econòmica...)

• Les famílies estem molt
poc involucrades a les 
taules de diàleg i de 
debat.

• Hem creat una comissió
per participar en 
aspectes normatius per a 
la defensa dels drets de l 
col·lectiu

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL



15

Reforçar la veu del col·lectiu:
Juliol, 2021

Accions que fem a la LADD per incorporar la seva
veu: 

1) Els donem veu a la Newsletter , al Web-Bloc i a mitjans
de comunicació..

2) Sessions dinamitzades de 8-10 persones del col·lectiu
Portem a debat temes de defensa dels drets i els fem
partícips de les inquietuds que es treballem t a la LADD.  
Incorporarem les seves opinions.

3) Sol·licitem la seva involucració a les taules de debat
socials i  polítiques.  

Es parla del col.lectiu
sense el col·lectiu

Problema

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
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Juliol, 2021

L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 

INTEL• LECTUAL

1

8 punts clau
per presentar al Nou 
Govern i Parlament: 

La Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU serà una 
realitat a mida que les polítiques i actuacions es vagin ajustant al seu marc. 
Alhora, cal una revisió profunda de la cartera de serveis -totalment
desactualitzada- i avançar decididament cap a un model centrat en la 
persona. 

Implicació del col·lectiu i  les seves 
famílies a les taules de debats, segons 
articles 21 i 29 de la Convenció

Temes prioritaris: 

1

Desplegar i dotar de recursos el 
sistema d’educació inclusiu segons el 
Decret 150/2017 

2

Titulació ESO i català: Tot l’alumnat
que ha estudiat l’ensenyament
obligatori a Catalunya es mereix una 
titulació que ho acrediti.

3

4

5

6 Copagament residencial: definir criteris transparents i 
raonables. Per llei, només es pot aplicar sobre ingressos, no 
sobre patrimoni. Cal revisar els càlculs entre les despeses
de manutenció i les sanitàries. 

Accés al treball: amb un atur del 80%, és un dels àmbits clau. 
Cal redefinir els rols dels centres especials de treball i 
potenciar el treball amb suport per la inclusió laboral.

Formació: Tots el jovent que acaba l’ESO ha de tenir accés
a una adequada formació, bé sigui formació
professionalitzadora o bé programes de transició a la vida 
adulta. Així com el dret a una formació continuada. 

7 Habitatge i vida independent. Segons l´article
19 de la Convenció, les persones amb
discapacitat han de poder triar com, on i amb
qui viure, amb els suports que necessitin i de 
manera inclusiva a la comunitat. Cal 
desinstitucionalitzar el model. 

Millorar i fer trasparent el criteri de valoracions, 
per optimitzar les prestacions i suports que cada 
persona necessita en cada àmbit (educació, 
formació, treball, habitatge...)
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L’ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL



T´hi sumes?


