
            Cubelles
Manifestació contra el pont

4518 de gener del 2008 DIARI DE VILANOVA

La Plataforma va 
lliurar dissabte 

2.000 signatures 
contra la proposta 

municipal

46Pàg.    

Un altre dels 
problemes d’aquest 
col·lectiu és 
l’accessibilitat. Tot 
i que la societat 
actualment n’està 
molt conscienciada i 
que els ajuntaments 
ja incorporen rampes 
en les voreres, 
encara hi ha zones 
on les persones 
en cadira de rodes 
tenen problemes per 
accedir. 

L’apunt

Problemes 
d’accessibilitat

L’alçada de les voreres, una altra dificultat afegida diariLes escales són un obstacle insalvable per als usuaris de cadira de rodes diari

‘Desassistència’ domiciliària
L’aMiCU denuncia un servei escàs en els dies festius i ponts

El mal estat de les voreres en dificulta el pas diari

// Laura gómEz

Viure en una cadira de ro-
des o postrat al llit sense va-
ler-se per un mateix és molt 
dur. Si, a més a més, hi afegim 
el fet que hi hagi mancances 
en el servei d’atenció domici-
liària, ja és massa.    

L’Associació de Minusvà-
lids de Cubelles ha denun-
ciat des de fa uns mesos la 
desatenció que pateix la gent 
dependent del municipi, en-
tre ells, alguns minusvàlids 
socis d’aquesta entitat. Des 
d’aquesta associació es vol 
donar a conèixer la situació 
que des del mes d’agost pas-
sat viuen aquestes persones 
en relació al servei d’assis-
tència domiciliària.  

L’assistència domiciliària 
que reben normalment és 
de dos cops per setmana, i 
consisteix bàsicament en un 
assistent social, una ajuda 
per fer les tasques domès-
tiques de neteja de la casa i 
el servei d’higiene personal 
d’aquests dependents, que ni 
per si mateixos ni amb l’ajut 
de cap familiar poden dur a 
terme; per això necessiten 
del servei. 

El mes d’agost passat se’ls 
va informar que en el període 
de vacances el servei de dos 
cops per setmana es retalla-
ria a un cop només, i així es 
va fer. A més, també se’ls va 
notificar que en els ponts el 
servei també seria d’un cop 
per setmana. El president de 
l’Associació de Minusvàlids 
de Cubelles, Luis Criado, 
qualifica aquest fet d’inhu-
mà, ja que si a una per-
sona que està ingressada 
en un hospital la netegen 
cada dia, com pot ser que 
a una persona a casa seva 
se l’atengui un sol cop a la 
setmana. 

L’associació ha conegut 
aquests fets per un dels seus 
socis que rep aquest servei. 
L’home va alertar aquesta en-
titat i no s’han quedat amb 
els braços creuats. 

Les administracions
Un cop coneguts els fets, 
l’associació primer els va de-
nunciar a l’Ajuntament de 
Cubelles, on la resposta va 
ser negativa: que ells no te-

Pas de vianants sense rampa d’accés diari

nien competències en aquest 
assumpte i que l’organisme 
competent en matèria d’as-
sistència domiciliària era el 
Consell Comarcal del Garraf. 
Un cop realitzat aquest pri-
mer intent, Criado, com a 
representant de l’associació, 
es va entrevistar amb el ge-
rent del Consell Comarcal, 
Josep Escofet i Recasens, qui 
els va dir més del mateix, 
segons Criado, que no teni-
en prou recursos per ofe-
rir aquest servei els dies 
de pont i vacances. En els 
pressupostos d’enguany 
del Consell Comarcal, uns 
770.000 euros aniran desti-
nats a serveis socials i sanitat. 
Així doncs, l’AMICU, davant 

de la postura d’ambdues ad-
ministracions, ha denunciat 
els fets al Síndic de Greuges, 
que encara no ha donat cap 
resposta, i a la premsa local. 
Per altra banda, també es-
menten la coneguda Llei de 
la dependència, que tot i que 
ja està aprovada encara està 
molt poc desenvolupada a les 
comarques, i, en aquest cas, 
al Garraf.

Situació actual
En aquestes darreres festes de 
Nadal, les assistents socials ja 
van avançar novament que el 
servei es tornaria a retallar, 
però gràcies a la pressió que 
va fer aquesta associació i a la 
reunió que van tenir amb el 

Síndic de Greuges es va poder 
garantir el servei els dos cops 
per setmana. 

Luis Criado, a més, expli-
ca que l’opinió dels familiars 
respecte d’aquesta situació 
és d’indignació total, i el 
carro gros de tots els pro-
blemes l’estem portant 
nosaltres. 

L’Associació de Minus-
vàlids de Cubelles rep cada 
dia moltes visites de per-
sones amb problemes de 
dependència molt greus, i 
des d’aquesta entitat el que 
intenten, manifesta el seu 
president, és dirigir-los i 
posar-los en contacte amb 
les administracions que 
corresponen.  


