MANIFEST
DE LES PRIMERES JORNADES – PUNT DE TROBADA SOBRE
DISCAPACITAT I TECNOLOGIA
El sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya avança, tal com ho fa la societat i
altres col·lectius. Nosaltres no ens quedem al marge dels avenços i progressos i en
formem part. El nostre sector es troba en un moment crucial i decisiu que pot marcar
la tendència de les accions i les estratègies de futur. Ja no només per la recent
unificació del sector amb la figura de DINCAT sinó també perquè estem davant d’una
de les revolucions més importants a tots nivells: la revolució tecnològica.

Aquesta revolució, com ja va passar amb l’arribada del vapor, el carbó o l’electricitat,
suposa un canvi en les maneres de fer, de pensar i d’actuar de la societat, i nosaltres
no en som pas una excepció. D’aquesta manera, és possible que estructures, idees i
maneres de fer trontollin a partir d’ara (o ja ho hagin fet) ja que les tecnologies ens
qüestionen moltes coses, ens n’ensenyen d’altres i ens aporten noves idees. Podria
passar, en definitiva, que els paradigmes amb els quals ens hem regit fins a dia d’avui
quedin obsolets i n’haguem de trobar uns altres que els supleixin. I tot, a un ritme cada
cop més ràpid, sense temps per a gaires reflexions i sense la certesa absoluta que
triem el que triem, serà el més idoni. Ens trobem en un moment incipient d’aquesta
“revolució”; encara no hi ha hagut massa temps per a treure’n conclusions fidedignes.
Però malgrat aquest escenari d’incerteses, és necessari que ens definim i adoptem una
postura vers aquesta nova realitat.
És per aquest motiu que som tots i totes aquí. Perquè som conscients que hem de
prendre una decisió. Potser molts de nosaltres no sabem ni “com”, ni “quan”, ni tan
sols un veritable “perquè”... però això no ens allunya de saber que, malgrat tot, hem
de dir-hi la nostra.
En aquest context, doncs, ens toca a nosaltres actuar. Ara som nosaltres, les entitats,
els i les professionals, els emprenedors i les empreses així com l’administració qui hem
de decidir, hem d’apostar o no per pujar-nos a aquest tren que ens passa pel davant a
gran velocitat i que es diu “tecnologia”.
Per això, no n’hi ha prou amb pensar-hi. Cal assentar unes bases que possibilitin i
vertebrin la nostra decisió i la nostra futura actuació. Després d’aquesta trobada cal,
doncs, actuar amb coherència. En aquest sentit, des de l’Organització de les Jornades
proposem:

1. Conscienciar-nos de la importància i de la necessitat d’estar a l’aguait
dels avenços en matèria de tecnologia que s’estan produint i estar
amatents i ser sensibles a exportar-los a les nostres entitats en la
mesura que ens sigui possible.
2. Establir un pla de treball i una estratègia pròpia del sector per a la
introducció de les tecnologies en el si de les entitats, tant a nivell
general com particular.
3. Potenciar el treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències entre les
entitats, els i les professionals, les administracions i les empreses a fi i a
efecte de millorar els nostres processos en matèria de tecnologia.
4. Crear un grup impulsor en aquest sentit que lideri i representi i vetlli
alhora els interessos del col·lectiu de persones amb discapacitat.
5. Demanar la col·laboració activa dels diferents actors del teixit
empresarial, de DINCAT, de l’administració i de les entitats per a
facilitar l’accés a les tecnologies del col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual, evitant d’aquesta manera, la fractura digital.
6. Continuar aquest fòrum de debat avui iniciat i donar-li continuïtat, tot
mantenint l’esperit d’intercanvi, de recerca de coneixement i d’afany de
millora que ens ha conduït avui a tots nosaltres. D’aquesta manera, la
Fundació Maresme pren el relleu a la Fundació Mas Albornà com a
entitat organitzadora de les segones jornades-punt de trobada que
tindran lloc a Mataró l’any vinent i a les quals us convidem a participarhi.
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Totes les entitats que ho vulguin poden adherir-se al manifest, si en
compartiu el contingut. Aquest manifest us serà enviat per correu
electrònic perquè el signeu si ho voleu.

