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Editorial
El col·lectiu de les persones amb discapacitat 
intel·lectual segueix a la cua de les prioritats de les 
administracions, agreujat per les conseqüències 
socials i sanitàries de la pandèmia i, més recentment, 
també per la situació de conflicte a Europa. La 
conseqüència és que els temes que estaven pendents 
de resoldre romanen pendents i que en molts camps 
s’ha fet un fort retrocés.

La Convenció de Drets de les Persones amb 
Discapacitat de l´ONU segueix sense desplegar-se en 
la majoria d’àmbits. I les famílies i el col·lectiu restem al 
marge de la majoria de taules de debat.   

Des de la LADD  seguim treballant per assolir una 
associació més forta, lluitant per la representació de 
les famílies davant les administracions i denunciant la 
vulneració de drets del col·lectiu. 

Les famílies som el suport principal i natural dels 
nostres fills i filles: acompanyem en tots els seus cicles 
vitals, estem al seu costat dia a dia, busquem 
solucions a totes les seves necessitats.  I moltes 
vegades ens trobem soles, amb molt poca informació 
per part de les administracions  i sense canals efectius 
per tenir una interlocució directa.  Cal dotar-nos de 
representació per tal de donar la nostra opinió en tots 
els temes que afecten a les nostres filles i fills. 

Quins han estat els temes prioritaris?

Reivindiquem que es desplegui el decret de l’escola 
inclusiva, ja que no només no hem avançat sinó que

estem retrocedint de manera molt preocupant.
Seguim demanant que es resolgui la titulació de l´ESO i 
del català per aquest col·lectiu. Una discriminació que, 
a instàncies de la LADD, ha quedat recollida pel Síndic 
de Greuges. 

Ha estat un any intens de converses amb la majoria de 
partits amb representació parlamentària (sobre la 
manca d’accés al treball, un copagament residencial 
injust,  pocs suports a la vida independent,...) i estem 
pendents de fer una Compareixença al Parlament de 
Catalunya durant el 2022. 

Per obtenir major visibilitat sobre tots els temes, també 
estem potenciant  la comunicació directa amb les 
persones sòcies i a les xarxes socials. 

I finalment, hem iniciat el projecte de Xarxa de famílies 
LADD, que està constituïda per grups de famílies de 
diverses entitats. Ser més ens fa més fortes a l´hora de 
compartir experiències i defensar drets!

El nostre objectiu es manté ferm: empènyer canvis que 
ens apropin als principis de la Convenció internacional 
de DRETS de les persones amb discapacitat de l’ONU i 
sentir-nos representades en els temes que ens 
afecten.

Aquest és el camí i seguirem la 
nostra lluita.
T´hi sumes?

Maite Ruiz
Presidenta de la LADD

Les persones amb discapacitat intel·lectual segueixen a la cua de les 
prioritats de les administracions. La seva veu i la de les seves famílies 
resten al marge dels debats. 
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Objectius 2021-2022
Missió: 
Assolir el desplegament de la Convenció de l´ONU en tots els àmbits de 
la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

1

Millorar la visibilitat i 
els drets del col·lectiu. 

2

Les famílies hem de 
guanyar representativitat
i ser interlocutores a les 
taules de debat. 

3

Incrementar el coneixement
de la LADD i de les nostres
reivindicacions, a nivell de 
sector, de famílies i 
administracions
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Som un equip Famílies lluitant per drets.

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

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

Junta

Daniel Pi  |  Pili Ruiz  |  Marisol Bordonada  |  Anna Soler  |  Efren Carbonell  | 
Carme Sureda  |  Mercè Olañeta |  Margarita Carulla  |  María Triquell |               
Vanessa Fuentes  

Obra Social la Caixa-Palau Macaya

Col·laboradors/es
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8 Reivindicacions clau
Cal una revisió
profunda de la 
cartera de serveis
(és dels anys 80) 
en tots els àmbits i 
avançar
decididament cap
a un model centrat
en la persona i  
sota el marc de la 
Convenció

Temes prioritaris

Implicació de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i les seves famílies a les taules de 
debats, segons articles 21 i 29 de la Convenció

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, segons resolució del Síndic 
de Greuges. 

3

Formació: Tot el jovent que acaba l’ESO ha de tenir 
accés a una adequada formació (formació 
professionalitzadora, programes de transició a la 
vida adulta). Així com el dret a una formació 
continuada., com es recull a la Llei de FP del 2015. 

4

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.

5

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. 

6

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.  

7

Valoracions: cal revisar i fer transparents els criteris i 
processos de valoració mitjançant els quals 
l’administració determina els recursos, suports i serveis 
que cada persona necessita en cada moment

8
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Què hem
fet el 2021
I què tenim en 
marxa
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Comunicar-nos millor
Objectius

§ Incrementar el coneixement de la 
LADD entre famílies i en el sector.

§ Donar notorietat a les nostres 
reivindicacions davant les 
administracions i partits polítics. 

§ Donar visibilitat a les persones amb
discapacitat Intel·lectual, els seus
drets i les seves problemàtiques.

§ Millorar la comunicació amb les 
persones sòcies

Acció

Des del mes de març l’agència La Sembra
gestiona la nostra comunicació:

§ Butlletí mensual pels/les sòcies.
§ Accions a xarxes socials: Tw/Insta/FB
§ Aparició en mitjans de comunicación 

(revistes, ràdio, TV)
§ Campanyes especifiques: Dia del treball, 

titulació ESO… 
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Creació de la Xarxa de Famílies LADD
Objectius

Aplegar el màxim de grups de famílies de persones amb 
discapacitat Intel·lectual, per:
1. Millorar la nostra capacitat d’interlocució amb les 

administracions i d’incidència política
2. Donar-nos suport, compartir experiències i coneixements

XamFamílies

Acció

Creació d’una Xarxa de famílies que:

§ Es reuneix bimensualment amb 2-3 representants de cada grup/entitat
§ Treballa un màxim de 2 temes alhora i en profunditat, amb reptes concrets.
§ Estableix sistemes per crear comunicació entre famílies
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Valoracions

Valoració Persona
Educatius |  Laborals | Residencials | 

Autonomia personal |  Transport |
Terapèutics |  Emocionals | Etc

Recursos 
Suports

Problema
Sembla que les valoracions s’ajusten més a un enfoc economicista (el 
que et puc oferir per sobre del què necesites) que no pas a una 
avaluació objectiva i personalitzada. 

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

Què hem fet?
§ Comissió conjunta amb un equip del grup de 

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

§ Dues enquestes: una dirigida a professionals i una a 
famílies

§ Resultats i presentació: novembre 2022
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Escola inclusiva
Situació

§ Han passat 5 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. 

§ S´ha creat una comissió al Parlament 
per comentar el desplegament del 
decret (2022)

§ Moltes entitats, associacions i 
famílies s’estan mobilitzant per 
empènyer un pas endavant. 

Acció i propostes

§ Incorporar aquest tema a la Xarxa de 
Famílies LADD.

§ Sumar amb altres entitats

§ Intervenció a les sessions al Parlament.  
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Titulació ESO i català
Problema

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

§ 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 
contínuament, no tenir-les els exclou 
i els discrimina. 

Accions

1. Carta entrada per registre a les Conselleries
d’Educació, Treball i Cultura  (gener 2021 i 
gener 2022), sense resposta. 

2. Queixa al Síndic de Greuges (febrer 2021), de 
la qual hem obtingut resposta favorable al 
maig 2022: https://ladd.cat/2022/05/17/ens-
hem-queixat-al-sindic-per-la-no-titulacio-
deso-i-ens-ha-donat-la-rao/

3. Portar la resolución del Síndic als partits
polítics i al Govern. 
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Titulació ESO i català

Títol ESO?ESO Escolaritat obligatòria

Grau mitjà FP

IFE

PFI

SI
Menys punts per accedir-hi / i hi ha poques places

No està adaptat

NO
PFI/IFE

No queda acreditat 
el nivell B2 de català 

Si es vol fer examen de català per 
acreditar nivell, les proves no estan 
adaptades

Acaben sense CAP titulació que 
reconegui el seu pas per l’etapa 
d’ensenyament obligatori. 

No et pots matricular si tens l´ESO

PFI = Programes de Formació i Inserció. Adaptats
IFE = Itineraris de Formació Específics / FP nivell 1/ Adaptats 
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Inserció laboral

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

Com a propostes principals destaquem
§ Personalitzar els suports segons la persona i el moment, amb molta 

més flexibilitat.
§ Que el suport sigui a 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?
§ Pendent: Compareixença al Parlament (2021)
§ Incloure aquest tema a la Xarxa de Famílies per fer  propostes 

conjuntes.
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Habitatge i vida independent

Problemes
§ Dramàtica manca 

de places.

§ Enfoc molt
institucionalitzat, 
fora de la 
Convenció de 
Drets.

Objectiu

Accions
§ Tema clau  a la compareixença al Parlament. 

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.

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

Problemes
§ 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 herència)

§ Es legal tal com s’està aplicant a 
Catalunya?

Què hem fet?
A la LADD hem encarregat un dictamen jurídic 
que indica que NO s’està aplicant bé:
§ 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!

El Dictamen Jurídic s’ha entrat per registre a la 
Conselleria de Benestar (gener 2021). Sense 
resposta. 

Hem presentat denúncia al Síndic de Greuges 
(maig 2022)

1

2

3
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Resum d’accions

TEMA Destaquem:
Fer-nos més visibles (col·lectiu i LADD) La Sembra (agencia)

Ser més famílies: ens fa més fortes Xarxa de Famílies LADD

Millorar les valoracions de serveis Enquesta conjunta amb el Col·legi de Psicòlegs de 
Catalunya

Desplegar el Decret Escolaritat Inclusiva Sumar-nos a les reivindicacions d´altres plataformes i 
entitats

Titulació d’ESO i català Resolució favorable del Síndic de Greuges

Inserció laboral (80% atur) Compareixença al Parlament, 2022

Accés a l´habitatge i vida independent Compareixença al Parlament, 2022

Copagament residencial injust Dictàmen jurídic i denúncia al Síndic
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La LADD en xifres
2021 2022 (e)

Socis/es individuals
Famílies sòcies
TOTAL socis/es

146
32

230

148
45

253

Ingressos x socis
Altres ingresos/donacions

TOTAL ingressos

5.225,00 € 
1.050,00 € 
6.275,00 €

6.000,00€ 
-

6.000,00€ 

Comunicació i web
Despeses legals: sentència TSJC 

Altres despeses generals
TOTAL despeses

2.189,26€
4.850,00€

281,78€
7.321,04,€

5.280,00€
1.127,00€
300,00€

6.707,00€

Resultat -1.046,04€ -707,00€
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T’hi sumes?

www.ladd.cat


