El grau de discapacitat ja es valora a Formentera
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Ahir es varen desplaçar per primera vegada els tècnics del Govern Balear que fan les
valoracions del grau de discapacitat al Centre de Dia de Formentera. Vicent Verdera un
formenterer de 84 anys ha set el primer dels usuaris que han atès. La seva filla, Pepita
Verdera, ha explicat que tot i que fa gairebé dos anys que el seu pare va perdre la cama encara
no havien anat a Eivissa perquè li valoraren la seva discapacitat «per les barreres
arquitectòniques». Durant la jornada d'ahir, dos usuaris més també es beneficiaren del trasllat
dels facultatius. Un metge, un psicòleg i un treballador social vindran a Formentera quan hi hagi
demanda dels usuaris de l'illa, «evitant així el seu desplaçament a Eivissa», segons ha explicat
la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada.

Fins ara les persones que volien que es reconegués la seva discapacitat havien de demanar
cita prèvia al centre base d'Eivissa i traslladar-se a l'illa veïna perquè els valoraren, «amb els
inconvenients que en la seva situació això comporta», segons ha destacat la
consellera.«Aquesta era una barrera que ara ha desaparegut gràcies a la petició feta pel
Consell de Formentera a la consellera balear de Serveis Socials, Fina Santiago, que ha
acceptat la proposta «per apropar aquest servei a la ciutadania de Formentera».

La institució insular es fa càrrec de la despesa del desplaçament dels tècnics des d'Eivissa fins
al Centre de Dia de Formentera, on també es cedeix un espai perquè els tècnics puguin passar
consulta. Ara els interessats es poden informar sobre el servei a les dependències de Benestar
Social del Consell o al centre base per demanar cita i esperar a «que els facultatius es
desplacin a Formentera per valorar el seu grau de discapacitat», segons ha conclòs Parellada.
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