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Nou programa per a la inclusió 
de joves amb discapacitats

AFERS SOCIALS

L a Fundació Privada Tutelar 
engegarà l’any vinent un 
nou programa per a la in-
clusió de joves d’entre 16 i 

25 anys amb una discapacitat greu 
amb l’objectiu d’oferir-los un servei 
d’atenció integral que treballi tant 
aspectes de l’àmbit físic com psíquic 
i emocional. El ministre d’Afers So-
cials, Justícia i Interior, Xavier Es-
pot, va manifestar que la iniciativa 
els ajudarà a «mantenir les capaci-
tats adquirides al llarg de la seva tra-
jectòria vital i adquirir noves habili-
tats, sempre que sigui possible».

El nou programa anirà destinat a 
joves amb trastorns de l’espectre au-
tista, trastorn degeneratiu infantil 
o trastorn generalitzat del desenvo-
lupament no especificat, tenint en 
compte que poden tenir altres pato-
logies associades, tal com va detallar 
el ministre. Es faran activitats tera-
pèutiques, propostes lúdico-cultu-
rals, s’assessorarà a les famílies i es 
faran activitats formatives. El titular 
de la cartera d’Afers Exteriors va cal-

El Govern calcula que s’adheriran al nou projecte integral fins a una desena de persones
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ma permet que persones amb dis-
capacitats puguin fer activitats lú-
diques com el ioga, natació o anglès 
amb l’objectiu que els usuaris pu-
guin integrar-se en «una activitat de 
lleure ordinària i, alhora, que s’aju-
di a la societat a rebre persones que 

cular que s’adheriran a la proposta 
un mínim de deu persones. 

Paral·lelament, la Fundació Pri-
vada Tutelar està duent a terme des 
del passat mes d’octubre una prova 
pilot del programa Integra adults, 
que té com a finalitat potenciar el 

lleure entre persones adultes amb 
un alt grau de discapacitat. Segons 
va indicar ahir el president del pa-
tronat de la fundació, Joan Carles 
Rodríguez Miñana, la prova pilot 
està funcionant molt bé i ja s’hi 
han inscrit 13 persones. El progra-
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33 El conseller d’SDP, Víctor Naudi.

SDP critica la gestió de DA 
amb la plataforma de Soldeu

Obertes les inscripcions a 
les proves de secundària

El conseller general d’SDP, Víctor 
Naudi, va opinar ahir que el Govern 
ha actuat «una vegada més de for-
ma precipitada» fent referència a la 
construcció de la futura plataforma 
esquiable de Soldreu. En referència 
a les recomanacions fetes per la Fe-
deració Internacional d’Esquí (FIS) 
sobre la plataforma esquiable, Nau-

di va criticar que el ministre d’Orde-
nament, Jordi Torres, no tingui la 
mateixa informació de la qual dis-
posa el cap de Govern, Toni Martí, 
segons va assegurar el mateix minis-
tre dilluns. 

En el mateix sentit, el parlamen-
tari va dubtar que la declaració de 
la instal·lació com a interès nacio-
nal «no oculti realment interessos 
personals». I argumentava que «no 
queda clar» que el FIS hagi demanat 
les característiques de la construc-
ció per tal de dur a terme les finals 
de la Copa del Món femenina d’Es-
quí Alpí. H

Naudi creu que el Govern 
actua «una vegada més» 
de forma precipitada
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La conselleria d’Educació de l’Am-
baixada d’Espanya va informar 
ahir que el període per a la ins-
cripció a les proves lliures per a 
l’obtenció del títol de graduat en 
educació secundària estarà obert 
des d’avui i fins el proper dijous 
25 de maig. Aquestes proves estan 
obertes a totes aquelles persones 

El període està obert 
fins el 25 de maig pels 
residents majors d’edat 
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que siguin residents al Principat 
i majors d’edat o bé que facin els 
18 anys durant aquest any 2017. 

Els exàmens per obtenir la ti-
tulació de secundària es faran el 
14 de juny al col·legi espanyol Ma-
ría Moliner de secundària i bat-
xillerat, a la Margineda. Les per-
sones interessades que vulguin 
obtenir més informació poden 
adreçar-se a l’ambaixada d’Espa-
nya o a la secretaria del col·legi, 
o bé trucar als telèfons 80 77 66 
o 72 10 20 o consultar la pàgina 
web http://www.educacion.gob.es/ex-
terior/ad. H
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33 Un moment de la inauguració del programa Fent camí el novembre de l’any passat.

se sol deixar de costat» i es creï una 
«interrelació». 

A finals d’any es farà una avalu-
ació de la prova que es traslladarà a 
Govern. En cas de ser positiva, que 
tot apunta que així serà, l’Executiu 
inclourà el programa a la cartera de 
serveis.

Aquests dos programes se sumen 
als de Fent camí i Vida independent, 
més centrats en persones amb una 
discapacitat amb un alt grau d’au-
tonomia i que atenen una vintena 
d’usuaris el primer i vuit el segon. 
Entre els quatre serveis, va opinar 
Espot, «s’està donant cobertura real 
a les necessitats de les persones que 
tenen una discapacitat». H

«[Amb els serveis actuals] 
s’està donant cobertura 
real a les necessitats de 
les persones que tenen 
una discapacitat»
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