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Coses de la vida

societat

Creu i cara de la integració de les persones discapacitades
ATLAS

33 La Julia plora a casa seva al recordar l’altercat que va tenir lloc en una xerrada publicitària de l’empresa Medisalud.

Una dona amb síndrome de Down,
expulsada perquè podia «espantar»
La família denuncia que el comercial d’una firma
la va comminar a marxar durant una venda
CARMEN JANÉ
BARCELONA

U

na dona de 49 anys, Julia,
va ser expulsada dimarts
passat a la nit d’una xerrada comercial en un hotel
de Motilla del Palancar (Conca) perquè té síndrome de Down, segons ha
denunciat Ascensión Leal, una de les
seves dues germanes que l’acompanyaven. Segons la seva versió, un representant de l’empresa Medisalud
va justificar l’expulsió perquè «podria espantar la gent».
Ascensión Leal va afirmar la seva
intenció de denunciar el cas malgrat
que el gerent de l’empresa els ha trucat per demanar perdó, i els ha demanat que no tirin endavant amb la denúncia. Leal assegura que la dignitat
de la seva germana «està per sobre».

Segons va indicar Ascensión Leal a l’agència Efe, quan les tres germanes van entrar al local on es feia
la xerrada, en companyia d’uns veïns, el comercial els va dir que seria
millor que la seva germana no estigués en l’esdeveniment, «perquè podia molestar els assistents i coses així». «Vam anar a agafar una cadira i
ens la va negar i va dir que allà no hi
podia estar», i fins i tot els va suggerir que deixessin la seva germana fora i que elles entressin a presenciar
la xerrada. «Vam intentar dialogar
amb ell, però no hi havia manera i
llavors vam sortir totes tres i també
va sortir més gent de l’acte», va afegir.
Medisalud ven productes com
ionitzadors d’aigua, mesoteràpia o
pressoteràpia en esdeveniments comercials als quals convoca per invi-

L’empresa nega l’acusació i l’atribueix a un enuig
per no rebre un ‘smartphone’ com a obsequi

tació i en què promet un valuós regal «només per assistir-hi», en aquest
cas un smartphone.
L’advocat de Medisalud, Jorge
García, rebutja la versió de les germanes i assegura que «en cap moment se li va dir res a la dona amb
síndrome de Down». Afirma que una
de les dones va ser convidada a la xerrada comercial, «a la qual podia anar
amb un acompanyant», i que «es van
enfadar» perquè no van voler donarlos un smartphone a cada una, sinó
«que es donava per parella, com afirmava la invitació». Segons García,
«seria del gènere tonto fer comentaris d’aquest tipus en un esdeveniment comercial».
L’alcalde de Motilla del Palancar, Pedro Tendero, va assegurar
a aquest diari que «l’empresa està

Pedro Tendero
ALCALDE DE MOTILLA DEL PALANCAR

«L’empresa està
posant excuses
perquè hi havia
un altre matrimoni
que pot corroborar
l’expulsió»

posant excuses perquè hi havia un
altre matrimoni que pot corroborar l’expulsió. La de la Julia és una
família coneguda al poble –va afegir–. Les tres germanes i el marit
d’una d’elles solen anar junts als
actes de l’ajuntament, i fa poc les
tres germanes van anar a Benidorm
amb un viatge que va organitzar la
comissió de dones». Segons l’alcalde, que es mostra indignat amb l’incident, «l’empresa ha arribat a dir
que eren persones problemàtiques,
cosa que fa el cas encara més injust,
i això no és cert perquè mai han donat la més mínima molèstia».
INTEGRADA I PACÍFICA / La presidenta de

l’organització de discapacitats Cocemfe a Motilla, Aurora López, assegura que «la Julia està totalment in-
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LLL
tegrada, és una persona supercarinyosa i assisteix a tots els actes, i això
és una vergonya, a més quan estem
lluitant per la integració de tots».
El Cermi (comitè de representants de persones amb discapacitat) de Castella-la Manxa «lamenta
i condemna» els fets que ha denunciat la família de la Julia i els considera «greument discriminatoris» i
que constitueixen «una violació dels
drets més elementals que assisteixen tota persona». El comitè ha exigit a la justícia i a l’Administració
regional que actuïn per comprovar
amb celeritat els fets denunciats i,
si es confirmen, sancionar aquesta
empresa.
L’alcalde de Motilla ha defensat
també l’hotel de la població on es
va organitzar l’acte del setge que està patint a les xarxes socials. «L’hotel va llogar una sala a una empresa,
que van ser els que es van encarregar de l’acte i ells no tenen cap culpa
del que va passar. També em toca defensar-los com a veïns. És injust que

Aurora López
PRESIDENTA DE COCEMFE A MOTILLA

«La Julia està
molt integrada,
és supercarinyosa
i assisteix a tots
els actes. Això
és una vergonya»
se’ls impliqui o se’ls denigri». En el
mateix cas s’ha vist una altra empresa de nom similar a Medisalud, que
també s’ha vist vilipendiada a Twitter per un error d’alguns mitjans.
La denúncia de la Julia i la seva
família s’afegeix a moltes altres de
col·lectius de persones amb discapacitat que s’han vist marginades,
separades o evitades en esdeveniments d’oci o actes públics. La Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual (Dincat) va proposar la primavera passada als partits
polítics a Catalunya una llei que respongués amb sancions a aquest tipus d’agressions a col·lectius febles.
«Tots els grups parlamentaris hi van
estar d’acord, però la proposta ha
quedat aturada perquè no hi ha Parlament», afirma Rosa Cadenas, presidenta de l’entitat.
Les denúncies de casos –com diversos grups als quals es va vetar
l’entrada a un pub a Lleida i un altre
a Almeria, o el d’un hotel a Vinaròs
que també va rebutjar acollir vuit
persones– han ajudat a sensibilitzar la gent. «Amb la repercussió
que han tingut en els mitjans, hi
ha més denúncies i més rebuig», admet Cadenas. H

Que no pari la festa
La Fundació Ludàlia, que promou activitats per a persones amb discapacitat, celebra
10 anys de sessions de discoteca a Luz de Gas H El projecte va ser pioner a Europa

JORDI COTRINA

GEMMA VARELA
BARCELONA

Consol Ferrer, fundadora de Ludàlia, puja a l’escenari de Luz de Gas
i amb el micròfon a la mà explica
que li va costar un any trobar una
discoteca: ni tan sols aconseguia
parlar amb cap promotor. «Fins
que vam trobar Fede Sardà, propietari de Luz de Gas. Va ser un amor
a primera vista entre ell i la fundació». Ferrer li va proposar obrir les
portes del local cada diumenge a
la tarda per a persones amb discapacitat intel·lectual i Sardà va dir
que sí, sense dubtar-ne. «Era 20 de
desembre i vaig pensar que m’havia tocat la loteria», recorda emocionada la Consol. D’aquella conversa valenta i compromesa ja han
passat 10 anys i dijous la fundació
ho va celebrar sense estar-se de res
amb una gran festa.
El Jaume, el Pol, la Berta i la Núria es van trobar cap a dos quarts
de nou del vespre a la cua de la
discoteca i es van saludar entre
abraçades i bromes. Aquests quatre amics, que es diverteixen ballant a la Sala B de Luz de Gas gairebé tots els diumenges, van sortir també a la pista de ball aquest
dijous (això sí, de la sala gran) juntament amb familiars i educadors
socials. «Els diumenges, la família no passa de la porta, és l’espai
dels nois i tots són majors d’edat.
A la discoteca hi ha educadors
que ajuden a gestionar qualsevol
demanda dels assistents», explica l’educador Jordi Santamaría.
Però a la festa dels 10 anys, les famílies no hi podien faltar.

Oci pioner
En total, més de 200 persones van
omplir el local. «Aquest és un lloc
de trobada entre amics», explica
el Jaume. «Aquí coneixem gent nova i serveix per desconnectar de la
rutina i recarregar energies per a
la setmana», afegeix la Berta; que
a mesura que va avançar la celebració, es van destapar com dues
de les ànimes de la festa, pujant a
l’escenari per animar el públic a
ballar. Ho van fer al ritme de Baila morena i It’s raining men amb la
música en directe de PorFinViernes, un grup que només actua en
actes benèfics.
La idea d’organitzar sessions de
discoteca adaptades va ser pionera a Europa, i va néixer de la necessitat d’oferir activitats per a persones discapacitades més enllà de les
dirigides a nens. «Alguns nois ar-

33 Els reis de la pista 8El Jaume i el Pol, a la primera fila del concert de PorFinViernes, a Luz de Gas.

«Els diumenges
la família no passa
de la porta del
local, és un espai
per als nois»
A la Sala B s’han
format grups
d’amics i parelles,
una de les quals
va acabar en boda

ribaven als 18 anys i s’avorrien perquè no hi havia ofertes d’oci a part de
les infantils. Aquí, a la disco, se senten lliures, independents i grans. És
un bon lloc per relacionar-se, sentirse un més, fer amics i trobar parella», diu l’Anna, la mare d’un dels assistents. I és que els focus de Luz de
Gas han vist néixer amistats i algunes parelles també els diumenges a
la tarda, «fins i tot una va acabar en
casament», explica Santamaría entre foto i foto de la festa per al record.
«A ells els agrada molt ballar. Aquí
se senten còmodes. En qualsevol altra discoteca criden l’atenció per la
seva espontaneïtat. La gent, sense
mala fe, els observa. Aquí, en canvi, se senten lliures. El meu fill no es

perdia cap festa, però ara vivim fora de Barcelona i és més difícil que
vingui», explica l’Olga, que afegeix
que les portes de la mítica sala barcelonina estan obertes a persones
amb discapacitat i sense. Ella també apunta a la necessitat de més finançament per al col·lectiu de discapacitats: «Amb la crisi hem patit».
Després de dues hores ballant
remakes dels 90, d’haver bufat les
espelmes d’un pastís d’aniversari
i de fer una rifa amb diversos premis, la celebració va arribar al final amb una cita a la vista: el diumenge següent. I és que com diu
un cartell de la fundació: «Gràcies
per aquests 10 anys, els diumenges sempre seran nostres». H

