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Presentació

Antonio Guillén
President of Ecom

L’any 2020 ha estat molt difícil per a tothom.
La pandèmia de la COVID-19 ha generat un estat d’emergència
que ha fet evident la manca de recursos en molts àmbits
de la nostra societat.

presidencia@ecom.cat La crisi de la COVID-19 també ha posat en risc el respecte
cap als drets fonamentals de les persones.

Sobretot de les que viuen en situació de vulnerabilitat,
Com, per exemple, persones amb discapacitat física i orgànica.
Aquest any 2021 celebrem els 50 anys d’ECOM
i hem elaborat el nostre primer Informe de Vulneracions
de Drets i Discapacitat física i/o orgànica, RADAR

.

Aquest informe té els objectius següents:
Denunciar i sensibilitzar la població sobre la situació
de desigualtat que patim les persones amb discapacitat,
sobretot durant l’any 2020.
Prevenir futures situacions de vulneració de drets i discriminació
per motius de discapacitat.
Afavorir la inclusió i la igualtat d’oportunitats per a aquest col·lectiu.
Per aconseguir-ho, en aquest informe oferim diferents reptes
i recomanacions.
Des de l’entitat ECOM pretenem repetir i actualitzar aquest informe
cada any.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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Qui som. La discapacitat des d’un model de dret.
La igualtat i la no discriminació.

1.1

Esborrem Barreres. Creem Oportunitats.

Qui som
ECOM som un grup de persones amb discapacitat física i orgànica que treballem
per aconseguir una societat inclusiva i el respecte cap als nostres drets.
ECOM està format per la Federació ECOM, que es va crear l’any 1971,
i per la Fundació ECOM, de l’any 2007.

La Federació ECOM està formada per més de 120 entitats de persones
amb discapacitat física i orgànica.

Missió
ECOM té dues missions:
Defensar els drets de les persones amb discapacitat per garantir la inclusió social
i millorar la seva qualitat de vida. ECOM treballa perquè les persones estiguin capacitades
i apoderades per afrontar aquestes necessitats.
Promoure la participació i l’acció de les entitats i associacions
que representen les persones amb discapacitat.

Visió
Volem ser l’entitat de referència de la discapacitat física, i fer propostes polítiques
per aconseguir la igualtat d’oportunitats.
Pretenem presentar idees noves, col·laborar amb institucions i altres entitats,
i potenciar la transformació social.

Valors
Els valors d’ECOM són treballar per la inclusió i l’apoderament de les persones
amb discapacitat i les entitats que les representen.
També ens defineixen els valors de l’activisme, la participació, el compromís i la innovació.
Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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Qui som. La discapacitat des d’un model de dret. La igualtat i la no discriminació

1.2 La concepció de la discapacitat des d’un model de dret
La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
diu que les persones no s’han de descriure o diferenciar per la seva discapacitat.
La discapacitat forma part de les persones i de la societat i aporta valors
positius i enriquidors.
La persona amb discapacitat té els mateixos drets
i les mateixes obligacions que tothom.
Cal evitar la discriminació i oferir a les persones amb discapacitat
les mateixes oportunitats.
Per aconseguir-ho, necessitem que les accions polítiques s’adaptin
a les persones.
Les persones amb discapacitat hem de decidir per nosaltres mateixes,
participar en la comunitat i ser responsables de les nostres vides.

1.3 El principi d’igualtat i el dret a la no discriminació
La Declaració Universal dels Drets Humans és un document on es descriuen
els drets humans bàsics que tenen totes les persones.
L’Assemblea Nacional de les Nacions Unides va aprovar aquest document
el 10 de desembre de l’any 1948.
L’article 7 de la Declaració dels Drets Humans diu que tothom és igual davant la llei.
També diu que totes les persones s’han de protegir igual davant d’una discriminació
de drets.
Segons la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,
la discriminació és excloure o apartar les persones per la seva discapacitat.
És a dir, limitar les oportunitats o els drets de les persones amb discapacitat
en l’àmbit polític, social, econòmic, cultural o qualsevol altre.
La igualtat és possible quan no hi ha discriminació.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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Qui som. La discapacitat des d’un model de dret. La igualtat i la no discriminació
El principi d’igualtat i el dret a la no discriminació

Principal marc normatiu:
La normativa més important que recull els principis d’igualtat i no discriminació
és la següent:

Àmbit internacional:
Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides (articles 1 i 7).
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (articles 2.1, 14 i 26).
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 2.2).
Legislació referent a l’àmbit de la discapacitat:
Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Àmbit europeu:
Tractat de la Unió Europea (article 9).
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (articles 20 i 21).
Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals (CEDH)
del Consell d’Europa (article 14).
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (article 2).

Àmbit estatal:
Constitució Espanyola (articles 1.1., 9.2. i 14).
Estatut dels Treballadors (articles 4, 17, 24 i 28).
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes
(articles 3, 4 i 5).
Legislació referent a l’àmbit de la discapacitat:
Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el text refós
de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència.
Llei Orgànica 1/2017, de 13 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 5/1995,
de 22 de maig, del tribunal del jurat, per garantir la participació de les persones amb
discapacitat sense exclusions.
Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General per garantir el dret de sufragi
de totes les persones amb discapacitat.
Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
Informe 2020.1a edició.
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2 La vulneració de drets de les persones amb
discapacitat física i/o orgànica

2.1 La necessitat de visibilitzar les vulneracions de drets
Què és una vulneració de drets?
La vulneració de drets significa l’incompliment d’una llei o normativa que reconeix un dret.
Els drets només existeixen quan es respecten.
Sovint, les lleis sobre drets humans i llibertats no s’apliquen quan es tracta de protegir
i defensar les persones amb discapacitat.

Objectius de l’Informe de vulneracions:
Fer visibles les vulneracions de drets.
Conscienciar la població sobre els dretsde les persones amb discapacitat.
Prevenir situacions de vulnerabilitat i discriminació.

Metodologia de l’Informe:
Període analitzat: des del gener fins al desembre de l’any 2020.
Àmbit territorial analitzat: Catalunya
Marc de referència: Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat.

Consultes que s’han atès durant l’any 2020:
Hem rebut 508 consultes sobre drets durant l’any 2020.
D’aquestes, n’hi ha 121 que tracten sobre vulneracions de drets.
Àmbits de les consultes sobre vulneracions de drets:
Dret a l’accessibilitat i a la mobilitat personal: 11 de cada 100 consultes.
Dret a viure de manera independent: 5 de cada 100 consultes.
Dret a l’habitatge: 20 de cada 100 consultes.
Dret a l’educació: 2 de cada 100 consultes.
Dret a la salut: 6 de cada 100 consultes.
Dret al treball: 32 de cada 100 consultes.
Dret a un nivell de vida adequat i a la protecció social: 7 de cada 100 consultes.
Dret a la participació en activitats culturals, de lleure i esportives:
17 de cada 100 consultes.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica
La necessitat de visibilitzar les vulneracions de drets

Qui ha patit vulneracions?
Han patit vulneracions 47 de cada 100 homes i 53 de cada 100 dones.
El problema de la infradenúncia de les vulneracions:
La infradenúncia significa que hi ha poques denúncies per vulneracions de drets.
Això fa que la població desconegui la quantitat real de vulneracions que pateixen
les persones amb discapacitat.
Algunes de les causes de la infradenúncia són les següents:
Desconeixement dels propis drets i de com denunciar.
Problemes per identificar una discriminació.
Manca de confiança en el sistema i en el que s’aconsegueix després de denunciar.
Possible cost econòmic que pot comportar denunciar.
Por a les conseqüències de denunciar una vulneració.
Dificultats per accedir als recursos i comprendre com funciona el procés
per denunciar una vulneració.
Durant el període de COVID-19 s’han donat menys situacions que podien portar
a una vulneració de drets. Això ha fet que es redueixi el nombre de denúncies.
Les causes que han portat a la infradenúncia durant el 2020 són les següents:
El confinament de moltes persones per por al contagi.
Les restriccions de la mobilitat, de les trobades de diverses persones,
i de les limitacions en la participació en diferents àmbits.
És important que les persones amb discapacitat coneguin els seus drets
i el procésper denunciar situacions de discriminació o vulneració de drets.
A continuació mostrem situacions on s’han vulnerat drets.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica

2.2 Vulneració del Dret a l’accessibilitat
i a la mobilitat personal

Història en primera persona:
“A causa de la meva discapacitat,
trobar barreres quan camino pel carrer
em fa sentir insegura i tinc por
de caure a terra.
La manca d’accessibilitat
és una barrera per portar
una vida autònoma i en igualtat
de condicions que la resta
de veïns i veïnes”.

Durant l’any 2020, no s’han tingut en compte les persones
amb discapacitat ni les entitats que les representen.
Això ha afectat la mobilitat personal i l’accessibilitat
de l’espai públic.

Moltes vegades, les persones amb discapacitat no poden

fer servir aparells digitals perquè no estan adaptats.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica
Vulneració del Dret a l’accessibilitat i a la mobilitat personal

Vulneracions que es detecten:
Durant l’any 2020, no s’han tingut en compte les persones
amb discapacitat ni les entitats que les representen.
Això ha afectat la mobilitat personal i l’accessibilitat de l’espai públic.
Hi ha menys oferta de transport públic i s’ha establert l’urbanisme tàctic sense
conèixer les necessitats reals de les persones amb discapacitat física i orgànica.
L’urbanisme tàctic és una eina que permet canviar de manera molt ràpida
el funcionament d’un carrer.
A l’inici de la pandèmia, els sistemes de comunicació han estat poc accessibles.
La comunicació s’ha fet, sobretot, a través dels mitjans de comunicació per telèfon
o de les aplicacions mòbils.
Així, una part de la població ha estat exclosa de rebre les orientacions sanitàries,
d’higiene i de protecció contra la COVID-19 de manera correcta.
Amb la pandèmia ha augmentat l’ús d’eines i aparells digitals, però moltes vegades
són cars i poc accessibles.
Això també afecta les persones amb discapacitat.
La bretxa digital és la diferència que hi ha entre les persones que tenen accés
al món digital i les que no.
Moltes vegades, les persones amb discapacitat no poden fer servir
aparells digitals perquè no estan adaptats.

Reptes de futur:
Aprovar el Decret d’Accessibilitat a Catalunya per fer efectiva la Llei d’Accessibilitat.
També cal destinar els diners suficients per garantir el dret a l’accessibilitat i la mobilitat
de les persones i per mantenir les polítiques d’accessibilitat en el futur.
Reduir la bretxa digital i garantir que les persones amb discapacitat física i orgànica
puguin accedir a internet i al món digital.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica

2.3 Vulneració del dret a la vida
Vulneracions que es detecten:
En els pitjors moments de pandèmia s’ha pensat destinar
menys recursos sanitaris a alguns col·lectius perquè s’ha considerat
que la seva vida és menys útil.
Per tant, tenir una discapacitat ha pogut ser un motiu per rebre
una atenció sanitària diferent de la de les persones sense discapacitat.
Això ha provocat que les persones amb discapacitat i a les seves famílies
pateixin molta angoixa.
Més tard, l’Administració va desmentir aquesta informació.

Reptes de futur:
Garantir una atenció sanitària i una protecció del dret a la vida igual per a tothom,
sense discriminacions per motius de discapacitat.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica

2.4 Vulneració del dret a viure de forma independent
i a ser inclòs en la comunitat

Història en primera persona:
“Tinc 46 anys i tinc una tetraplegia
per un accident que vaig patir fa 11 anys.
Visc en una residència, però no m’agrada.
Necessito començar un pla de vida independent,
però veig molt difícil canviar de lloc on viure
i portar una vida normal dins les meves capacitats.
És una situació insostenible i injusta”.

Cal que els protocols segueixin el model d’atenció

centrat en la persona i garanteixin el dret a l’autonomia personal.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica
Vulneració del dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat

Vulneracions que es detecten:
Els protocols de protecció de les residències han estat diferents
i més restrictius que els de la resta de població.
Les persones que viuen a la residència s’han trobat més limitades:
no han pogut anar a treballar durant l’estat d’alarma,
tenien el temps limitat per sortir després del confinament,
se’ls ha impedit accedir a instal·lacions esportives
o moure’s com tothom durant les festes de Nadal.
Cal que els protocols segueixin el model d’atenció
centrat en la persona i garanteixin el dret a l’autonomia personal.

Reptes de futur:
Tenir en compte els serveis residencials i promoure
el model d’atenció comunitària centrat en la persona.
Aquest model el contempla la Convenció Internacional
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
Ofereix els serveis i recursos necessaris perquè les persones
amb discapacitat puguin viure on vulguin i com vulguin.
Apostar pel servei de l’assistència personal i altres suports
en el domicili de la persona.
Tirar endavant l’aprovació del Decret que regula l’assistència
personal a Catalunya.
És la manera de garantir el dret a la vida independent
de les persones amb discapacitat.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica

2.5 Vulneració del dret a l’habitatge
Història en primera persona:
“Volia llogar un pis de planta baixa per viure-hi.
El propietari estava d’acord amb les condicions,
però, uns dies abans de signar el contracte,
em va dir que no podia clavar res a les parets.
Li vaig dir que a causa de la meva mobilitat reduïda
hauria de penjar una barra de suport al lavabo.
Un dia abans de rebre les claus del pis,
el propietari va decidir no llogar-me’l
i no em va dir per què.
Actualment, el pis continua sense llogar.
Això em fa pensar que el propietari
no volia que instal·lés la barra de suport
per a la meva discapacitat”.

S’ha detectat que la gran majoria de les persones

que han fet la discriminació han estat els propietaris o els veïns.
Els motius principals per fer aquesta discriminació han estat:
por que les persones amb discapacitat no paguin el lloguer,

rebuig dels propietaris a fer obres d’accessibilitat, entre d’altres.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica
Vulneració del dret a l’habitatge

Vulneracions que es detecten:
Han augmentat les persones que tenen problemes per accedir a l’habitatge,
i les que són a punt de perdre’l i no tenen un altre lloc on anar.
L’any 2020, 20 de cada 100 consultes a l’ECOM han estat sobre temes d’habitatge.
S’ha detectat que la gran majoria de les persones que han fet la discriminació
han estat els propietaris o els veïns.
Els motius principals per fer aquesta discriminació han estat:
por que les persones amb discapacitat no paguin el lloguer,
rebuig dels propietaris a fer obres d’accessibilitat, entre d’altres.
En alguns casos, els veïns també han impedit fer obres de millora a la comunitat.

Reptes de futur:
Aprovar un Pla Nacional d’Habitatge a Catalunya per garantir
el dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat.
Cal destinar diners per eliminar les barreres arquitectòniques i per garantir l’accés
a suports que facilitin l’autonomia de les persones amb discapacitat.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica

2.6 Vulneració del dret a l’educació
Història en primera persona:
“Sóc mare d’un fill amb discapacitat.
Durant el confinament es va deixar
de banda el treball amb l’alumnat
amb necessitats educatives especials.
Per exemple, el contacte amb el professorat
i el material educatiu estaven poc adaptats
a les necessitats dels alumnes amb discapacitat”.

Els materials que s’han enviat durant el confinament
han estat poc accessibles i no han estat adaptats
als alumnes amb necessitats.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica
Vulneració del dret a l’educació

Vulneracions que es detecten:
Durant l’estat d’alarma s’han tingut poc en compte
les necessitats educatives de l’alumnat amb discapacitat.
El Departament d’Educació ha prioritzat el contacte entre professors i alumnes,
però no ha garantit que aquest contacte s’adapti i sigui efectiu per a tot l’alumnat.
Per exemple, de vegades, els materials que s’han enviat durant el confinament
han estat poc accessibles i no han estat adaptats als alumnes amb necessitats.
Per tant, els ha resultat difícil seguir l’aprenentatge a casa.

Reptes de futur:
Fer efectiu el Decret que promou un sistema educatiu inclusiu a Catalunya.
Per això, cal augmentar els diners invertits en educació.
La col·laboració entre els centres educatius i les entitats de persones amb discapacitat
garanteix que l’educació es doni en igualtat d’oportunitats per a tothom.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica

2.7 Vulneració del dret a la salut
Història en primera persona:
“Soc presidenta d’una entitat de persones
amb discapacitat física i orgànica.
Durant la pandèmia, se’ns va acumular la feina
i vam fer un gran esforç per atendre tothom
que ens demanava ajuda.
Moltes persones no van poder accedir als centres
de salut perquè estaven col·lapsats.
Vam donar molt de suport i informació
a les persones vinculades a la nostra entitat”.

Les persones amb discapacitat han tingut més risc
de contagi perquè, en molts casos, no han pogut

mantenir la distància amb la persona que les ha ajudat
amb les activitats del dia a dia.

D’altres han tingut problemes de salut associats,

o bé ja vivien en situacions delicades abans de la pandèmia.

Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.
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La vulneració de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica
Vulneració del dret a la salut

Vulneracions que es detecten:
L’any de pandèmia ha provocat una situació d’emergència que
ha posat en risc els drets fonamentals de les persones vulnerables,
per exemple, les persones amb discapacitat física i orgànica.
Les persones amb discapacitat han tingut més risc de contagi perquè,
en molts casos, no han pogut mantenir la distància amb la persona
que les ha ajudat amb les activitats del dia a dia.
D’altres han tingut problemes de salut associats, o bé ja vivien
en situacions delicades abans de la pandèmia.
A més, es s’han tancat els serveis de rehabilitació i fisioteràpia
sense tenir en compte que són serveis essencials per a algunes persones
amb discapacitat.
Tampoc s’ha facilitat material de protecció a les persones amb discapacitat,
ni a familiars, ni a professionals per garantir la seguretat durant el contacte.
El material de seguretat són guants, mascareta, gel, i d’altres.

Reptes de futur:
Augmentar les inversions en els serveis sanitaris
per corregir les mancances que s’han detectat durant la pandèmia.
Així es pot garantir que les persones amb discapacitat
puguin accedir als serveis que necessiten.
Avançar cap a un model d’atenció més complet
que tracti tant necessitats sanitàries com socials.
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2.8 Vulneració del dret al treball
Història en primera persona:
“L’any passat tenia un contracte de feina d’un any.
Hi havia possibilitats que l’empresa
em fes indefinit, però va arribar la pandèmia
i em van acomiadar.
L’empresa deia que hi havia menys feina
i no podria pagar a tots els treballadors.
No tenia feina i em costava trobar
un habitatge barat.
Per això vaig marxar a viure fora de Catalunya“.

La pandèmia ha agreujat la situació laboral

de les persones amb discapacitat, sobretot de les dones.
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Vulneracions que es detecten:
La pandèmia ha agreujat la situació laboral de les persones amb discapacitat,
sobretot de les dones.
L’ECOM ha elaborat una enquesta sobre com la COVID-19 ha afectat
les persones vinculades amb els serveis d’inserció laboral.
Més o menys la meitat de les persones que l’han respost, i que ja treballaven abans
de la pandèmia, han afirmat que les seves condicions laborals han empitjorat.
En alguns casos treballen menys hores i cobren menys, I, en d’altres,
tenen un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
Un ERTO significa que se suspèn el contracte de treball durant un temps.
Altres persones han perdut la feina quan se’ls ha acabat el contracte que tenien.
Només la meitat de les persones que ha contestat l’enquesta tenien ordinador.
Molt poques tenien tauleta.
Això fa difícil ques puguin accedir a cursos, treballar des de casa o buscar feina.

Reptes de futur:
Reforçar els programes de formació i l’acompanyament de les persones
amb discapacitat per ajudar-les a trobar feina.
Destinar diners suficients per crear i mantenir llocs de treball de qualitat.
Assegurar l’accés de les persones amb discapacitat als mitjans tecnològics
per garantir la seva formació, el teletreball i reduir la bretxa digital.
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2.9 Vulneració del dret a un nivell de vida adequat
i protecció social

Història en primera persona:
“Porto 3 anys en llistes d’espera per entrar
a un pis de protecció oficial.
Em pregunto on són les polítiques socials.
Cobro una pensió no contributiva de 600 euros,
i no entenc per què la facturació per col·laboració
ha de ser inferior a 2.500 euros anuals.
Tinc estudis superiors, però he de mantenir
la pensió perquè ningú no em contracta.
Molts empresaris desconeixen les capacitats
que tenim les persones amb discapacitat.

Tenir una discapacitat comporta un sobreesforç econòmic
en comparació amb la resta de la població.

Les persones amb discapacitat es gasten a l’any

entre 17.000 i 40.000 euros per viure d’una manera
semblant a la resta de la població.
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Vulneracions que es detecten:
Tenir una discapacitat comporta un sobreesforç econòmic
en comparació amb la resta de la població.
Les persones amb discapacitat es gasten a l’any entre 17.000 i 40.000 euros
per viure d’una manera semblant a la resta de la població.
Una tercera part de les persones amb discapacitat
es troben en risc de pobresa o exclusió social.
La majoria de les persones que han respost l’enquesta de l’ECOM
se senten excloses i infravalorades.
Pensen que l’Administració no els ha tingut en compte en les accions polítiques
i els protocols durant l’estat d’alarma.

Reptes de futur:
Fer polítiques socials que contemplin la diversitat
i les diferents identitats socials que hi ha dins el col·lectiu
de persones amb discapacitat.
Per exemple, la diversitat pot ser de gènere, d’ètnia, d’edat o de nacionalitat.
Garantir la participació de les persones amb discapacitat
i de les entitats que les representen en l’elaboració de polítiques socials.
D’aquesta manera es contemplen les necessitats d’aquest col·lectiu
i es té en compte la Convenció Internacional sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat.
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2.10 Vulneració del dret a la participació a

les activitats culturals, de lleure i esportives

Història en primera persona:
“Tinc 49 anys i visc en una residència.
Des del març del 2020 no he pogut fer esport
com feia abans de la pandèmia.
A la residència només em permeten sortir
una hora al dia i no em deixen anar a cap centre
esportiu com fa la resta de la població.
Tenen por que em pugui contagiar de la COVID-19.
Deixar de fer esport m’ha afectat negativament
tant físicament com emocionalment”.

En molts casos, les mesures de seguretat que s’han pres
no han tingut en compte les necessitats de les persones
amb discapacitat.
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Vulneracions que es detecten:
Durant el moment de la desescalada, molts espais esportius,
culturals i de lleure han tornat a obrir.
Aquests espais ajuden les persones a tenir una bona salut.
En molts casos, les mesures de seguretat que s’han pres
no han tingut en compte les necessitats de les persones
amb discapacitat.
A més, com que s’han destinat pocs diners a aquest tipus d’activitats,
han faltat monitors per atendre les persones amb discapacitat.

Reptes de futur:
Reduir la discriminació per motius de discapacitat.
Per fer-ho, tothom ha de ser conscient i conèixer els drets d’aquest col·lectiu.
Augmentar la formació en atenció a la diversitat de les persones
que s’encarreguen de preparar les activitats esportives, culturals i de lleure.
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