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Laia Díaz

Les 26 entitats de la ciutat que 
formen part del Consell Mu-
nicipal de la Discapacitat van 
demanar ajuda a la societat en 
general per poder lluitar contra 
el desmantellament d’uns drets 
que creien consolidats, «uns 
drets que han costat dècades de 
reivindicacions aconseguir».

Ho van reclamar durant la 
lectura del manifest que es va 
fer ahir al migdia a la plaça de la 
Font per commemorar el Dia In-
ternacional de les Persones amb 
Discapacitat.

En el text es va recordar que el 
risc d’exclusió social que patei-
xen els discapacitats és molt més 
gran arran del greuge que tenen 
respecte a la resta de la societat 
i pel sobreesforç econòmic que 
han de fer per poder desenvo-
lupar amb igualtat d’oportuni-
tats les seves vides. És per això 
que van reclamar l’aturada de 
les retallades en els drets reco-
neguts per l’anomenada Llei de 
la Dependència, però també el 
dret de les persones amb disca-
pacitat física a viure en ambi-

ents desinstitucionalitzats, així 
com la igualtat d’oportunitats 
en l’accés al món del treball i el 
manteniment, amb un inança-
ment digne, del model català de 
treball protegit, d’inserció socio-

laboral a l’empresa ordinària i de 
formació.

Abans de la lectura del mani-
fest, a la mateixa plaça de la Font, 
s’hi va fer un graffiti participatiu, 
una performance a càrrec del 

grup Al Trot Teatre i una exhibi-
ció de batucada amb Aprodisca 
Batukae en què hi van partici-
par bona part dels alumnes dels 
centres d’educació especial de la 
ciutat.

SOCIETAT

Les entitats de discapacitats clamen 
perquè no es retallin els seus drets
Ahir es va commemorar a la plaça de la Font Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

CRISTINA AGUILAR

A la plaça de la Font s’hi va fer, entre d’altres, una ‘performance’ i una batucada.

Esther Valcárcel

El Govern de l’Estat ha desti-
nat 135 milions d’euros a la de-
marcació de Tarragona durant 
aquest 2012 amb l’objectiu que 
els ajuntaments paguessin el 
deute amb els seus proveïdors. 
De fet, amb aquesta quantitat, 
aquest any s’han pagat a 2.000 
empreses que esperaven cobrar 
de les administracions munici-
pals.  Concretament, a la ciutat 
de Tarragona, van ser 20 mili-
ons d’euros els que van arribar 
de part de l’Estat i els quals han 
permès pagar 848 factures de 
319 petites i mitjanes empre-
ses. Aquestes són algunes de 
les dades que va avançar ahir a 
la tarda el diputat del PP a Tar-
ragona, Alejandro Fernández, 
durant el balanç del primer any 
del govern estatal encapçalat 
per Mariano Rajoy a Tarragona.  

«Malgrat el context econò-
mic, el Govern de Rajoy ha fet 
un treball profundament seri-
ós. S’ha posat ordre en el caos», 
va manifestar Fernández, que 
va afegir que la primera actu-

ació per posar ordre «era la de 
pagar el deute als proveïdors i 
als expropiats». I és que durant 
aquest 2012 el Govern estatal 
també ha destinat 12 milions 
per acabar amb gran part del 
deute de les expropiacions a la 
demarcació de Tarragona. Amb 
aquesta quantitat s’ha pagat a 
88 afectats per les expropiaci-
ons com, per exemple, els 23 
ciutadans de Cambrils per les 
obres de l’autovia A-7. 

El diputat del PP la ciutada-
nia de la demarcació de Tarra-
gona «té present la inversió que 
s’està fent des del Govern de 
Rajoy». De fet, segons Fernán-
dez, aquesta és una de les raons 
per les quals el seu partir va mi-
llorar els resultats en les elec-
cions autonòmiques del passat 
25 de novembre. «Ens sentim 
plenament recolzats pels ciu-
tadans de Tarragona», va mani-
festar el diputat popular, que va 
recordar que la de Tarragona és 
la demarcació on el percentatge 
de vots populars va incremen-
tar més. 

L’Estat injecta 135 MEUR
a Tarragona per pagar 
proveïdors aquest 2012

ACTUALITAT

Els diners s’han repartit per tota la demarcació


