ELS DISCAPACITATS DIUEN «NO» AL JOC COM A VIA D'INTEGRAClO
Les associacions, federacions, entitats i organitzacions catalanes de persones amb minusvalidesa que subscriuen aquest manifest, i que
representen el conjunt del sector de la discapacitat a Catalunya, en vista de la proliferació experimentada últimament a la nostra comunitat de jocs, rifes i
sorteigs il·legals que fan servir la minusvalidesa com a reclam, desitgen posar de manifest davant de l'opinió pública catalana els següents punts:
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1. La integració i normalització socials de les persones amb discapacitat en tots els àmbits socials, i especialment en l'ocupació, com ja han
manifestat en repetides ocasions les organitzacions representatives d'aquest sector tant a nivell estatal com a nivell europeu, no es pot condicionar a
l'increment de jocs i loteries regentats per discapacitats o que utilitzin la discapacitat com a reclam, sinó que s'ha de tendir al desenvolupament de noves
vies de socialització dirigides a desplegar el conjunt de potencialitats de la persona amb algun tipus de disminució.
La integració real i efectiva dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat, i així ho han entès la immensa rriajqria dels països del
nostre entorn cultural i econòmic, passa per l'adopció, per part dels poders públics, en col·laboració amb els empresaris, els sindicats i les orgapitzacions
de discapacitats, de polítiques actives de formació i ocupació que eliminin els factors d'exclusió laboral i professional i que permetin a les persones amb
discapacitat l'accés al mercat de treball en igualtat de condicions que la resta de ciutadans.
2. Les activitats il·legals que utilitzen la dispacitat com a element de reclam, comporten sempre la manipulació i explotació d'un nombre
considerable de persones amb discapacitat, per això demanem als poders públics competents que adoptin amb decisió totes les mesures que autoritza la
legislació vigent per a solucionar el greu problema de manca d'oportunitats laborals i així s'evitin situacions què incrementin la marginació i exclusió social
de les persones.
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Les activitats il·legals relacionades amb el joc no només representen un perjudici notable per a moltes persones amb disminució, sinó que a
més a més són un engany per als consumidors, un frau a la Hisenda Pública i un estímul a l'economia submergida a favor d'interessos particulars que
queden al marge de la llei i el dret.
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3. L'establiment de nous jocs il·legals o la tolerància amb tots aquells que ja existeixen, aparta Catalunya, comunitat pionera en l'àmbit de
l'Estat pel que fa a la integració' i normalització de les persones amb discapacitat, de les polítiques qüe en aquesta matèria segueixen les nacions més
avançades del nostre entorn i que han exclòs completament el joc com a via d'inserció social dels grups desfavorits.
La persistència d'activitats il·legals vinculades amb el joc representa, a més a més, un gran inconvenient per al sector de la discapacitat, que
dificulta en gran part la culminació del procés d'unitat, cohesiói solidaritat intersectorial que necessita aquest grup social per aconseguir un gran
desenvolupament.
4. -El govern de la Generalitat, com a màxim poder executiu de Catalunya, ha d'activar -en una estreta col·laboració amb els empresaris, les
centrals sindicals, el moviment associatiu de persones amb disminució i les entitats que compten amb una acreditada trajectòria eh tasques d'integració i
norrnalització- polítiques actives de formació i ocupació que promoguin realment la inserció dels discapacitats catalans en tots els àmbits professionals com
a únic mitjà eficaç per à aconseguir la plena integració d'aquest grup'a la societat.
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5. El sector de la discapacitat de Catalunya expressa la seva voluntat de donar supbrt a l'ONCE, organització pionera en el foment de mesures
que tendeixen a la integració laboral, davant qualsevol acció que pugui perjudicar la seva estabilitat present i futura, i tot això amb la finalitat de garantir i
incrementar, en. el seu cas, els recursos de la Fundació ONCE, que es dediqueri en favor de la integració social de les persones amb discapacitat.
En atenció a tot el que hem esmentat fins ara, les associacions, federacions, entitats i organitzacions de discapacitats de Catalunya demanen
al Govern de la Generalitat -a través dels Departaments competents, i al Govern de l'Estat, mitjançant la Delegació General del Govern a Catalunya-.una
enèrgica, coordinada i continuada, de conformitat amb els postuals de l'Estat de Dret, dirigida a: .
- Pomocionar la qualificació de tots els llocs de treball ocupats legítimament per persones amb disminució «contractades» per a la venda de
cupons corresponents a loteries o rifes no autoritzades.,
- Suspendre qualsevol tipus d'activitat il·legal, que impedeixi el corresponent control de possibles fraus sociolaborals.
- Desenvolupar urgentment les mesures previstes en la LISMI i en el nostre ordenament jurídic per tal que el treball sigui l'instrument del mitjà
d'integració personal i social.
- Promoure noves mesures tècniques i econòmiques qUe generin solucions empresarials.creadores de llocs de treball.normalitzats per les
persones aimb una gran discapacitat física.
- Coordinar totes les mesures legals i econòmiques, a l'abast de les administracions públiques, de l'ONCE i de la Fundació ONCE, que
possibiliten una autèntica promoció del treball i eviten qualsevol solució marginal.- Fer servir totes les plataformes i fòrums existents d'agents socials per a fer realitat la comesa expressada.
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Barcelona, 28 d'octubre de 1997

ASSOCIACIÓ. FEDERACIONS. ENTITATS I ORGANITZACIONS CATALANES DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT QUE SUBSCRIUEN AQUEST MANIFEST
ELS DISCAPACITATS DIUEN «NO» AL JOC COM A VIA D'INTEGRACIÓ
ADHESIÓ DE SIGNATURES AL MANIFEST:
APPS: Federació catalana pro persones amb disminució
psíquica.

FEDERACIÓ ECÜM, FRANCESC LAYRET
FEDERACIÓ DE SORDS DE CATALUNYA
U.G.T.:Unió General de Treballadors.
FUNDACIÓ INSTITUT GUnMAN
ALCER: Associació per ia iiuita contra ies malalties dei ronyó
MIFAS: Minusvàjids Físics Associats de Girona
A.T.B.: Associació de Taiiers de Barcelona

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR

ASSOCIACIÓ CATALANA D'HEMOFÍLIA

ASEM: Associació espanyola de malalties musculars .

ACAPPS: Associació Catalana per a Promoció de Persones

FCSD: Federació Catalana Síndrome de Down

Sordes

'

FEDERACIÓ AUTISME DE CATALUNYA

FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR DE D I S M I N U Ï T S

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS

PSÍQUICS

ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀDIDS DEL BAIX

ASPAYM CATALUNYA: Associació de lesioiiats medul·lars

CAMP

NEXE FUNDACIÓ: Servei d'atenció precoç

ANNE FUNDACIÓ: Atenció nens necessitats especials

ARESMi: Associació de Rehabilitació dej Minusvàlid

ADÉS: Associació pel Desenvolupament de l'Economia Social

ASPANIDE: Associació de pares de nens i adults deficients. [ <

FUNDACIÓ PERE M I T J A N S ;

ACELL: Associació Catalana d'Esport i Lleure

ASSOCIACIÓ CATALANA D'ATÀXIES HEREDITÀRIES

ASPID: Associació de paraplègics i discapacitats Físics de

SPECIAL OLYMPICS E S P A N A

FEM: Fundació Esclerosi IVIúltiple

Lleida

ASPACE: Associació de Paràlisi Cerebral

ESCLAT: Associació pro persones amb paràlisi cerebral

ASSOCIACIÓ GAM: Grup d'Amics IVIinusvàlids

COINRE: Cooperativa Industrial de Recuperació

FUNDACIÓ VIA-GUASP:

CIPO: Cooperació Industrial de Promoció Obrera

UNIÓ DE SORDS DE GIRONA
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per a la rehabilitació del malalt

CENTRE IRIS: Centre especial de treball

