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XXVII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ ECOM

ECOM reclama un avançament cap a l’atenció integral i
centrada en la persona per garantir el dret a decidir de les
persones amb discapacitat física


Com a federació d’associacions, avui ECOM ha convocat les seves entitats federades a una
conferència sobre aquest model d’atenció, amb una de les referents estatals en aquesta qüestió,
Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para la autonomía personal, amb la
voluntat d’abanderar i promoure l’evolució cap a aquests models d’intervenció en el si de la
federació i de les entitats que la componen.



El model d’Atenció Integral i Centrada en la Persona rei vindica el foment del dret a decidir
de les persones sobre la pròpia vida i aposta per afavorir l’estada de les persones en e ls
seus domicili, amb els suports que requereixin, per poder així mantenir el vincle amb la
comunitat.



ECOM ja fa anys que reivindica el dret a decidir i la participació dels usuaris en la definició
dels serveis, i que ho aplica en el seu Servei d’Assistència Personal, que engua ny
acompleix 10 anys de la seva posada en marxa.



Perquè el Servei d’Assistent Personal és el que millor permet a les persones amb discapacitat
física dur a terme un projecte de vida independent, ECOM demana a les Administracions que
avancin en el seu desplegament –posant-lo a l’abast de tothom qui el pugui necessitar– i
en la definició de la figura de l’assistent personal, qüestions encara pendents.

Barcelona, 30 de juny de 2017. Aquest matí E COM ha convoc at les seves entitats
federades l’auditori de Can Fabra a la conferència “Vivir con dignidad y controlando la
propia vida. El modelo de Atenció Integral y Centrada en la Persona aplicado a las
personas con di scapacidad fí si ca”, que ha impartit Pilar Rodríguez, una de les grans
referents nacionals en aquest tema, que presideix la Fundación Pilares para la Autonomía
Personal, i que té un llarg currículum en l’àmbit dels Serveis Socials. Aquesta conferència ha
tingut lloc en el marc de la celebració de la XXV II Assemblea General Ordinària de la Federació
ECOM, que s’ha dut a terme posteriorment, sota el lema “Les pers ones al centre de les
polítiques socials”.
El model d’Atenció Integral i Centrada en la Persona (AICP) radica en dos conceptes claus
que són dignitat i drets, i es fonamenta en el foment de l’autonomia personal i en el
respecte al dret a decidir de totes le s persone s; concept es que, com ha recordat Rodríguez,
es recullen a la Convenció del Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU i la Llei de
Promoció de l’Autonomia P ersonal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
Aquestes normatives, en especial la Convenció, ha supos at un avenç en la concepció de
l’atenció ja que s’ha passat de basar-s e en la noció de necessitat a una altra que se sustenta
en la promulgació i conseqüent protecció dels drets de les persones amb discapacitat i/o en
situació de dependència.
I és en aquest marc que ha començat a sorgir fa uns anys la necessitat d’una evolució i
redisseny de les polítique s socials i, en concret, del s model s clà ssics de suport a la
inclusió social i d’atenció a les persone s amb discapacitat, i que s’ha començ at a parlar del
model d’Atenció Integral i Cent rada en la Persona, un model sobre el qual, en el nostre país hi
ha molta reflexió teòrica però poca aplicació pràctica, com ha comentat Rodríguez.
Sent com és defensora dels drets de les persones amb discapacitat física, ECOM s’ha plantejat
el repte de promoure l’avenç d’aquest nou model d’intervenció en el si de la pròpia federació i
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de les entitats que la componen. Per això a vui, coincidint amb la celebració de l’Assemblea
General Ordinària de la Federació ECOM, ha volgut oferir-les una primera aproximació teòrica
al model, amb una de les expertes en aquesta matèria.

Conceptes clau del model d’Atenció Integral i Centrada en la Persona (AICP)
Segons ha explicat Rodríguez, el model A ICP suposa un c anvi de rols, la persona amb
necessitat d’atenció se situa en el centre i es prioritza la pre servació de la seva dignitat i
dels seus drets; mentre que la família i els professionals han de passar a acompanyar la
persona per afavorir el seu empoderament i reforçar la seva autodeterminació . D’això se’n
diu planificació i intervenció centrada en la persona, metodologia que ha de permetre que
sigui la pròpia persona qui planifiqui i prengui les decisions sobre la seva vida.
Rodríguez ha destacat també d’aquest model la importància que pren la comunitat, per la
riquesa de recursos que pot aportar, i ha remarcat la necessitat d’establir xarxes i sinèrgies que
ens permetin avançar conjuntament cap a una societat més igualitària i justa per a tots i totes.
Quant a l’atenció integral, Rodríguez ha explicat que el que planteja és que les intervencions i
polítiques dirigides a persones amb discapacitat i/o situacions de dependència prioritzin que
les persone s puguin romandre a casa seva , i integrades al seu entorn, amb el suport
coordinat dels serveis i programes que requereixin (salut, educació, atenció social, vivenda,
transport…). S egons Rodríguez, “l’evolució hauria de ser anar cap a vivendes i prescindir
dels centres però com els centres existeixen hem de veure com els podem fer
evolucionar cap a ‘llars’, on la gent se senti com a casa”. També ha dit que urgeix
desenvolupar l’assi stència personal com a recurs perquè és la millor manera d’afavorir
una vida autónoma a la pròpia llar.

L’assistència personal l’exemple d’un servei que respon a l’AICP
ECOM fa anys que reivindica el dret a decidir de les persones amb discapacitat física sobre la
seva pròpia vida i la seva participació en la definició dels s erveis, i ho fa a través del Servei
d’Assi stència Personal (S AP), un servei que enguany acompleix 10 anys des de la seva
posada en marxa. Els seus orígens se situen en la prova pilot que el 2007 ECOM va dur a
terme en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per tal d’ajudar a definir el servei de
cara a la seva introducció en la Cartera de Serveis Socials. Actualment ECOM continua
col·laborant en la gestió del SAP amb la Generalitat de Catalunya, per als usuaris de la prova
pilot, i des de 2011 també cogestiona el SAP de l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat de l’Ajunt ament de Barcelona. També presta el servei per via privada, a qui ho
pugui necessitar. En total ofereix el servei a una setantena de persones. ECOM lamenta que
despré s de 10 anys avui siguin poque s les persone s que poden accedir a aquest servei
en unes condicions que els garanteixin poder dur a terme un projecte de vida
independent i reclama a les Administracions que s’avanci en el seu desplegament i en la
definició de la figura de l’assistent personal, qüestions encara pendents.
Convençuda que el Servei d’Assistència Personal és la millor fórmula per a l’autonomia
personal, ECOM està liderant la seva defens a a Cataluny a però també a la resta de l’Estat, a
través de la seva c ol·laboració amb P REDIF, plataforma de què forma part. Així recentment ha
participat en l’elaboració de l’Informe “Situación de la Asistencia Personal en España”,
promogut per la Dirección General del IMSERS O, Fundación ONCE, Federación Nacional
ASPAYM i PREDIF. I aquesta mateixa setmana ha estat present i ha participat, exposant la
seva experiència en la gestió del SAP, al I Congrés Internacional d’Assistència Personal,
promogut per PREDIF a Valladolid.
Més informació: Silvia Riu. comunicacio@ecom.cat i 93 451 55 50.
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