QUI ÉS PRODIS ?
Associació Pro-ajuda a persones amb discapacitat ,ubicada a Pollença. Que té com objectiu
treballar per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies
És una entitat amb funcionament des del any 1992 , la qual disposa de serveis concertats des
de al 2000 .
Per altra banda , la entitat està associada a la Unió d’Associacions de Centres d’Assistència a
persones amb discapacitat de Balears (UNAC).

ANTECEDENTS
L’habitatge tutelat Ca´n Carotti és un servei ubicat al c/Magallanes 32 ( Port de Pollença ) on
reben servei de manera permanent cinc persones amb discapacitat moderada.
L´Habitatge començà a funcionar el juliol de 2008 com a experiència pilot; comptant amb la
voluntat dels polítics; mentre s’esperava i havia el compromís que l’Administració el concertés
el gener de 2009 .
Hores d’ara a finals de l’any 2009 , ens trobam amb el pis encara no concertat i en
conseqüència el cost que ha de sufragar la entitat per donar cobertura en aquest Servei.
Tenint en compte que no obtenim una actuació clara que solventi aquest problema de cara al
present any i de cara al proper 2010 que es presenta amb incertesa; per part de l’Administració
competent (IMAS )

OBJECTIU DE LA COMUNICACIÓ
1-. Habitatge Tutelat a punt de tancar .
*Fer públic la situació en què es troba l’entitat; en quant a manca de financiació estable que li
permeti continuar ofertant el servei d´habitatge tutelat.
*Sol·licitar al IMAS com a òrgan competent una resolució immediata del problema que arrastra
la entitat des de juliol de 2008; que passa per la concertació del Servei.
*Reiterem la nostra postura oberta al diàleg.
*Som conscients de la predisposició de les Administracions (Govern ,Imas); Havent rebut
comunicacions per part d’aquestes institucions abans d’efectuar la roda de premsa . Encara
que requerim actuacions ràpides i consistents que recolzin la bona fe de les paraules.
*Fent patent la discriminació (en quant a igualtat d’oportunitats) que patim els centres de Part
Forana; en quant a dificultat per engegar nous serveis que responguin a les demandes
existents.

