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Diverses capacitats, mateixes oportunitats
l’envelliment de la població
i l’augment de les malalties
cròniques.

A les contrades lleidatanes
hi ha 26 entitats que treballen per la participació i la
inclusió social de les persones amb discapacitat. Hi ha
prop de 30.000 persones
amb algun tipus de discapacitat i, com a conseqüència,
amb risc de vulnerabilitat i
d’exclusió social derivats dels
obstacles per accedir a serveis bàsics com la salut, l’educació, el treball, el transport...
Dificultats agreujades per
l’entorn rural de les nostres
comarques i les retallades
aplicades els darrers anys.
Molts d’aquests lleidatans
experimenten
dificultats
considerables per gaudir
d’una vida autònoma, i hem
de ser conscients que, com
reconeixen les Nacions Unides, en els pròxims anys es
produirà un augment del
col·lectiu, conseqüència de

Les conseqüències de la
crisi i de la manca de treball s’agreugen en persones
amb discapacitat, alhora que
minva la despesa pública en
programes que promouen la
seva ocupació; i es produeix
quan aquests homes i dones
amb algun tipus de discapacitat ja estaven en desavantatge per accedir al mercat
de treball. Per aquest motiu
cal desenvolupar itineraris
personals d’inserció i la intermediació amb les empreses per augmentar les seves
possibilitats d’inserció en el
nostre mercat laboral.
La recerca de feina de les
persones amb discapacitat
és més llarga en el temps i
amb menys expectatives,
que juntament amb els tipus
de contractes i les condicions
de treball d’aquests darrers

Des d’UGT creiem
que és urgent un
replantejament global
de les polítiques
d’integració, per
abordar-les d’una
manera més efectiva i
eficient

mostren que una real inserció laboral encara és lluny.
L’actual situació econòmica
fa més visibles les barreres que
ha d’afrontar el col·lectiu i evidencia la necessitat de disposar d’ajuts per a un desenvolupament inclusiu i sostenible.
Cal crear entorns favorables,
deixar fora de les retallades
la rehabilitació, les polítiques
compensatòries i els serveis
socials que asseguren la seva
protecció. Fer polítiques, desenvolupar programes inclusius i aplicar normes i legislació que facin el col·lectiu
menys vulnerable.
Hem de continuar treballant i reivindicant per fer

Guia de recursos i serveis per a persones amb discapacitat
Aquesta guia ha estat elaborada amb el suport del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat per tal d’esdevenir un material útil i pràctic que serveixi d’orientació i informació
dels recursos i els suports existents que fomenten i afavoreixen la igualtat d’oportunitats
de tota la ciutadania.
La publicació aborda diferents temàtiques, com ara accessibilitat i mobilitat urbana;
habitatge i foment de l’autonomia personal; educació i formació; lleure, cultura i esport;
inserció laboral; participació i comunicació; atenció social i sanitària; prestacions, pensions
i ajuts econòmics; federacions, associacions i entitats de persones amb discapacitat a Lleida, i normativa. Per a qualsevol suggeriment podeu contactar amb l’Àrea d’atenció a les
persones amb discapacitats (telèfon 973 70 06 21 o e-mail discapacitats@paeria.es). •••
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realitat el principi d’igualtat
d’oportunitats, amb independència de les capacitats
de cadascú.
La nostra societat ha de
reclamar els drets de les
persones
discapacitades,
sensibilitzar sobre la responsabilitat social i els
avantatges de la integració,
i exigir l’eliminació de les
barreres que dificulten la
seva inclusió a tots els àmbits de la vida.
Des d’UGT creiem que és
urgent un replantejament
global de les polítiques d’integració, per abordar-les
d’una manera més efectiva
i eficient de com, fins ara,
s’ha fet.
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