EN L’EMERGÈNCIA TINGUEM-NOS CURA, PRESERVEM ELS
DRETS I FACILITEM LA VIDA
Les entitats agrupades en la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent de l’Acord
Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva (XAVI) organitzem, representem i
proporcionem serveis al conjunt de persones amb diversitat funcional que viuen a
la ciutat.
Aquestes persones viuen la pandèmia i les mesures públiques de contenció de
l’avenç de la Covid-19 a partir de les seves pròpies situacions de vida. Aquestes
mesures, però, tot i ésser necessàries en la gestió de l’emergència, han tendit a
donar el mateix tracte a tota la població, sense establir a priori les diferències
d’atenció que caldria observar en relació a les persones amb discapacitats.
Des de la consciència que les emergències canvien dràsticament els paràmetres de
la vida quotodiana, des de la XAVI volem expressar la nostra posició en relació a la
gestió de l’emergència sanitària i els drets de les persones amb diversitat funcional
o discapacitat. Considerem que, en endavant, la gestió democràtica de períodes
d’emergència sempre haurà de tenir present les diferències en les situacions de
vida que es puguin donar entre el conjunt de la ciutadania. Per aquest motiu,
manifestem que:
1. Reconeixem l’esforç col·lectiu per contenir la propagació de la Covid-19 i
atendre totes les persones que se n’han vist afectades. Un reconeixement
especialment adreçat al conjunt de treballadors i treballadores de l’àmbit
sanitari, dels serveis socials i del conjunt de serveis essencials; a la gran
diversitat d’entitats de la societat civil que es mantenen en actiu en
condicions d’emergència; a les famílies que tenen cura dels seus membres
més vulnerables; a l’Ajuntament de Barcelona pel seu esforç de reacció a les
conseqüències sanitàries i socials de la pandèmia.
2. En les democràcies totes les persones sense distinció tenen drets universals
que sempre han de poder exercir. L’Alta Comissionada de les Nacions
Unides, Michelle Bachelet, indica que totes les mesures que s’adoptin per
contenir la propagació de la pandèmia s’han de poder aplicar tot garantint
aquests drets. Les persones amb diversitat funcional composen part del
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conjunt de la ciutadania, i és en aquest sentit que també aspiren a dur una
vida digna i autònoma.
3. La preservació dels drets en el cas de persones amb diversitat funcional
comporta formes d’organització social adaptables a les situacions de vida
dels grups de la població que presenten algun tipus de discapacitat, sigui
sensorial, intel·lectual, mental i/o física. Aquesta adaptabilitat es mesura
per l’accessibilitat als recursos i serveis que es proporcionen en el marc
d’una societat, i pels recursos organitzatius, tecnològics i humans que es
mobilitzen per tal de proporcionar el dret universal a una vida autònoma.
4. Les condicions específiques de vida de les persones amb discapacitat
comporten que sovint presentin una major risc d’infecció en condicions
d’emergència sanitària, degut al fet que a la pròpia situació de vida s’hi
poden sumar patologies que requereixen d’una atenció sanitària constant.
Però també, aquesta major vulnerabilitat és deguda a qüestions de tipus
funcional, com ara: possibles dificultats per emprar algunes mesures
bàsiques d’higiene; per mantenir les pautes de distanciament social
exigides; per la necessitat de tocar objectes o aparells per tal d’obtenir
informació i/o desenvolupar-se físicament; per les dificultats de
comprensió que puguin presentar determinades persones; pels obstacles
que en l’accessibilitat comunicativa i física es puguin donar a l’hora
d’accedir a la informació i als serveis bàsics.
5. Per tots aquests motius és imprescindible que en la gestió de l’emergència
sanitària i en el posterior procés de desescalament progressiu de les
condicions de confinament, es preservin específicament els drets de les
persones amb diversitat funcional, de manera que:
▪ Rebin una atenció mèdica i assistencial en igualtat de condicions que
la resta de la població, això és, adaptada a totes les diferents
situacions de vida relatives a les persones amb discapacitat física,
sensorial, intel·lectual o amb transtorns de salut mental.
▪ Es preservin els serveis d’assistència personal, domiciliària i
residencials amb les màximes condicions de prevenció i seguretat,
tant per a les persones usuàries d’aquests serveis com pel personal
que hi treballa.
▪ Es garanteixi el dret a una mobilitat pautada per a persones amb
dificultats de regulació del comportament i/o amb patiment
psicològic. En aquest mateix sentit, convé controlar les restriccions a
la mobilitat per tal que mai no suposin barreres discriminatòries per
a les persones amb discapacitat.
▪ S’asseguri la continuïtat dels serveis d’educació i el conjunt de la
formació (curricular, ocupacional), l’adaptació dels materials, les
propostes pedagògiques i els canals pels quals es fan arribar als i les
alumnes en situació de confinament, de manera que es garanteixi
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l’accés a suports tecnològics i de tipus personal en forma no inferior
a d’altres alumnes.
▪ S’asseguri l’accessibilitat universal a la informació emprant les
diferents estratègies de comunicació disponibles: lectura fàcil, webs
accessibles, llenguatge de signes, subtitulació, mascaretes accessibles
a la lectura labial, serveis telefònics per a persones sordes o amb
hipoacúsia, escriptura en Braille.
▪ Es contemplin com a activitats essencials els processos d'habilitació i
rehabilitació de les persones amb discapacitat, ja que en ocasions
aturar del tot aquests processos podria suposar la pèrdua o
deteriorament de les capacitats i/o habilitats treballades, i una
merma en les expectatives de millora sensorial, funcional o cognitiva.

6. El conjunt de les entitats de l’àmbit de les persones amb discapacitat
reclamem de les nostres institucions que mantinguin un diàleg fluït amb les
nostres organitzacions, per tal de col·laborar en l’aplicació de mesures de
gestió de la pandèmia.
7. Finalment, instem a les administracions públiques a assegurar la continuïtat
de l’atenció a les necessitats de les persones amb diversitat funcional. D’una
banda, proporcionant sostenibilitat al conjunt recursos i serveis existents
abans de la pandèmia; de l’altra, revisant els models de suport a aquestes
persones, especialment en els àmbits de l’habitatge i les residències, dels
serveis d’atenció diürna i els d’incorporació al món laboral. Passat el primer
període de gestió d’aquesta emergència sanitària, la revisió dels recursos i
dels serveis haurà de possibilitar que en futures situacions d’alarma es
garanteixi una major relació d’equitat per als col·lectius de persones amb
diversitat funcional.

Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent

Barcelona, 5 de maig de 2020
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