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CATALANES I LA REHABILITACIO PROFESSIONAL
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La possibilitat de la reunio d'esforcos individuals per a afrontar tots

junts una unica responsabilitat, ha estat sempre d'una gran eficacia. Ens

referim concretament a 1'assistencia als accidentats de treball, una de les
causes d'alteracio de la salut, si no la mes important des del punt de vista

numeric, si en canvi per raO de la seva manifestacio violenta o traumatica,

i per l'impacte que ocasiona a la societat.

La Llei del 31 de gener de 1900, en proclamar el dret del treballador

victima d'un accident de treball, establia ensems la responsabilitat patro-

nal com a consequencia del sinistre i imposava unes obligations d'assis-

tencia, tant pet que es refereix a la necessaria per a la curacio de les feri-

des produides, com pet que respecta a la cobertora economica mitjancant

cl pagament d'unes indemnitzacions. Be es veritat, pero, que els preceptes

especilics de la Llei del 1900 constituIen nomes una proteccio o ajuda que

podem considerar com a molt primaria, ja que si I'obligacio de dispensar

l'assistencia medica havia d'entendre's corn a «completa», o sigui fins ally

on resultes indispensable, en canvi, pel que fa a la reparacio economica

de les consegiiencies de I'accidcnt, s'cstimava acomplerta l'obligacio cor-

responent amb el pagament dunes migrades i poc equitatives indemnit-

zacions, xifrades en l'irnport dc dotzc mensualitats del salari en els casos

que es definien coin a incapacitats permanents partials, divuit mensuali-

tats si fossin totals, i vint-i-quatre mensualitats quan la incapacitat resul-

tant Los absoluta, conccpte equivalent a la impossibilitat de realitzar, en

endavant, cap classe d'activitat de treball remunerada.

Pero, tot i aixi, el naixemcnt de ]a imputacio de responsabilitat a la

classe empresarial, donava pcu quc els patrons pretenguessin agrupar-se

en unions de tipus gremial, o local, o simplement definides per la condicio

comuna de tractar-se tots de titulars d'empreses industrials, a fi i efecte

de cobrir corporativament les eventualitats que poguessin afectar cadascu.

La formula millor per a aconseguir-ho, sobretot en pals de tanta tradicio

com el nostre, fou I'agrupament en diverses entitats de tipus
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mutual, Ia existents u crcades especialment, en Ics quals paI ticipaven cIs

patrons i junts [cien front a les obligacions comunes.

Aixo, probablement, d'cntrada, es feu d'una manera primaria i potscr

fins i tot poc eficac. Pero a mesura que passcn els anys i les Mutues CS

fan carrec de Yalta missio que tenen confiada, a mes a mes del fet do ]a

introduccio duns sistemes d'indemnitzacio mes racionals pero evidentment

molt mes onerosos, feu que per part d'aquelles, paulatinament, s'organit-

zessin uns quadres d'assistencia cada vegada mes perfectas, de tal ma-

nera que, ensems que els serveis medics comptessin amb els millors espe-

cialistes del moment, s'aconscgufs una veritable assistencia aixi mateix

especialitzada, que permetia l'atencio de qualsevulla lesio traumatica ori-

ginada en el treball i feia possible de reduir les consequcncies de l'acci-

dent de Cara a la continuaci6 d'una vida activa, que era el resultat mes

abellicfor, tant per a l'organisme que altrament hauria de satisfcr les in-

demnitzacions corn, d'una manera general, per als propis treballadors.

Pero, si la conscicncia de responsabilitat dels patrons i, indirecta-

nlent, de les Mutues quc els reunien, evolucionava, aixi matcix evolucio-

naven les mesures legals. I de les antigues indemnitzacions en diner, en

quantitats mes o menys fixes, determinada per un nombre concret dc

mesades del salari segons el grau d'incapacitat resultant, es passava, tot

just en el primer any de la Republica, al sistema d'atribucio de rendes

vitalfcies a les vfctimcs d'accidcnts de treball que quedaven amb incapa-

citat permanent, sistema que continua encara vigent avui, amb simples

variacions quant al pcrcenlatge de renda aplicable, segons cl grau do la

incapacitat.

En altres ocasions, amb motiu de reunions semblants a ]a d'aqucst

Congres, hem fet avinent la nostra disconformitat amb la nomenclatura

de la Llei en relacio amb la graduacio de les incapacitats; i sobretot, amb

el caracter absolut de cadascun dels conceptes diferenciadors (parcial,

total i absoluta) i la feble definicio de cada un dells, de manera quc,

segons sigui la sensibilitat de l'organisme que ha de jut jar cada cas con-

cret, o 1'habilitat o la fcblcsa de la vfctima que espera la definicio i conse-

giicnt protcccio legal, una mateixa residual pugui mercixcr una o altra

qualificacio i representar, en teoria, unes possibilitats o impossibilitats

futures de treball.

Pero ara no es tracta dc denunciar i criticar els aspectes de ]a Llci quc

entenem negatius. El cart es que, en linies generals, el sistema legal ha

aven4at i forca . No imicament pal que fa a la quantia de les indemnitza-

cions i rendes, sing tambe pal que es rcfercix a la finalitat perseguida i a

la mancra d ' assolir-la. Efectivament , no es tracta ja ara, unicament, de

a... no cerrar los ojos al cspectaculo de seres humanos heridos, mutilados

o desechos por la fucrza incontrastable de las maquinas o al poder expan-

sivo y delcterco de sustancias aun mas potentes o peligrosas , sin la espe-

ranza siquiera de clue serian curadas sus lesiones , asegurada su incapa-
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cidad contra Cl hamhre v ampau-acla durantc su tristc v, forzosa ociosi lad
o dcspucs de extinguida su vida, contra la indigencia, la existencia de sus
faniilias com expressava, en cl to melodramatic propi clef comcn4amcilt
Cie segle, la Ilei del 1900. El quc aleshores cs justificava o volia justificar-sc
en Lin simple sentiment Cie miscricurdia, ha csdevingut amb el temps tot
on sistcnla juridic bastit do proteccio a aquella part econumicament mes
dehil, carregant la responsabilitat a aquciIs qui, per dclinicid, resulten
esscr mes poderosos o beneficiaris d'alguna mantra clef trcball dcls primers.

Aixi, de la primitive idea d'assistcncia mcdica i indemnitzacio econu-
mica, qualscvol quc fos la quantia d'aqucsta darrera, es v'a arribant a tra-
yes del temps a Lin conccptc mes flexible Cie la Iluita contra I'accidcnt,
estahlint-la en tres faces igualment importants: prc'i't'iicio, per tal Cie pro-
cu-al- quc l'accident no arribi a produir-se; ussistertria, mcdica i econumica,
per a pal-liar-nc les consecl6encies; reltabilitacio, per tal d'aconscguir, mal-
grat aquclies conscquencics, una rcincorporacio de I'accidcntat a una Vida
dc trchall, sinonim absolut de rcincorporacio a ]a vida propiament dita.

I, paral•Iclament, tambc l'actuacio de Its Mutucs com a organismcs
col-lectius assumeix i s'identiflca amb 11ur funcio, de mantra quc van mes
enIla d'allu quc constitueix llur missio estricta i, d'una banda, creen ins-
tilucions mcdiques quc molter vegades podcn esscr qualificades d'excm-
piars; promouen estudis especialitzats per al tractamcnt de lesions; inten-
ten cl perleccionament de la legislacio; organitzcn vcritablcs servcis de
propaganda i assessorament per tal d'obtenir una prev°encio ctcctiv-a. I so-
brctot, formen agrupacions, associacions o comunitats entre elks matci-
xcs, per tal de fcr possibies Lines rcalitats quc sobrepassen les possibilitats
individuals.

En arribar aci, volem referir-nos concretament al quc s'ha fet per part
Cie Its Mutucs a Catalumva, en matcria de rehabilitacio. Cal recordar quc
aquest concepte is mes ample quc el quc s'entcn com a simple rccupe-
racio. Scgons cl Diccionari, rccuperar equival a ,tornar a prendre o a
adquirir Cl quc es tenia ahans», i rchabilitar es igual a ahabilitar Cie nou
0 restituir una persona o cosa al scu estat anterior-, o be, ,tornar a fcr
ally quc s'ha desfct

El Reglament d'Accidcnts del Treball de 31 do gener de 1933, ordc-
nava ja quc a la Caixa Nacional, dependent de I'Institut Nacional de Pre-
visid, hi ha'-ues on Serv'ci do rcadaptacio funcional quc podria esscr utilit-
zat abans de Yalta mcdica o dcspres de declarada la incapacitat. El text
refos dc 22 de junv de 1976, a I'article 140, parla ja de tractaments de
rehabilitacici quc permetin la minor rccuperacio de la capacitat funcional
i professional per al trcball. Peru do fct, i coin a consegiicncia dels resul-
tats espectaculars quc s'obtcnen en altres paisos i de 1'evidcnt progres quc
tambe en el nostre adquireixen les practiques de rccuperacio funcional,
el moment important es quan, a la Llei de Bases de la Segurctat Social
do 28 do desembre de 1963 i en el scu text articulat de 21 d'abril do 1966,
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tot i CIS crTOr5 de nomCnclatnra, cs pal-la dcls treballadors que haL!iu estat

objecte de declaracio d'invalidesa permanent i del scu duet a rcbre Ics

prestacions de ,rccuperaci6 professional. Amb tal convencimeat, que la

matcixa Llci introdueix una variaci6 fonamental en el sistcma de les in-

dcmnitzac ions, bo i suprimint el dret a la percepcio de rendes vitaltcics

quc tcnicn cls afcctats d'invalidesa parcial i total, i substituint-lcs pel

Iliurament dunes quantitats al4ades quc es calculen en funcio del salari.

Ohlida, pero, la Llei que no n'hi ha prou amb la proclamacio de dret,

si hum no compta amb els mitjans necessaris per a la seva cfcctivitat.

I festal real del pats, en aquell moment, era d'un desenvolupanient pro-

gresslu d'instal•Iacions de recuperacio funcional, pcro una manca absoluta

de Ics necessaries per a obtenir la rchabilitaciu professional, i adhuc de

les normes que havien de fer-la possible i dcls homes quc havien de dis-

pensar-la.

Pero ICS Mutues, des quc a 1'abril de 1963 s'havien cclcbrat a Barce-

lona les Primeres Jornadcs d'Estudi sobrc Rchabilitacio d'lnvalids, fent-se

pcrfecte carrec del problcma i do la seva solucio i dels resultats quc podien

esperar-se'n, despres de fer en aqucll Congr6s una declaracio solemne sobre

llur voluntat de participacio en la Iluita quc calia, promogucren ]a uni6

nccessaria entre ciles, per tal d'ajuntar esforcos i possihilitats economi-

qucs, de cara a la creaci6 d'un Centre regional de rehabilitaci6 professional,

i iniciarcn tot scguit cis estudis i visitcs arrcu d'Europa, constituIrcn la

Comunitat anomenada Centro Mutual para ]a Rehabilitaci6n de Acciden-

tados del Trabajo, obtingueren l'aprovaci6 necessaria segons Rcsoluci6

de la Direcciu General de la Seguretat Social de 30 de maig de 1968, com-

praren cis tcrrenys adcquats a l'objectc quc pcrseguien, prepararcn l'equip

etc personal necessari i constru'iren finalment el Centre de Sant Cugat del

Valles, complex immobiliari clue, per raons funcionals, s'estcn en una soli

planta a excepci6 del pave116 de residencia, i ocupa una superficie total

edilicada de vint-i-cinc mil metres quadrats, i quc consta de la totalitat

d'installacions i serveis (escoles, tallers, dependencies mediqucs, altres

complementaries de recuperacio funcional, instal•lacions esportives tanca-

des i a faire lliure, sales de juntes, despatxos dell equips de rchabilitaciu,

assessoria, sales d'estar, menjadors, residencia per a interns, sala d'actes i

confcrencics, etc.) que hom estima necessaris per a dispenser els tracta-

ments, o potser millor dit els ensenyaments, que calen per a obtenir una

perfecta rehabilitaci6 professional, entenent com a tal, I'entrenament per

a tornar a realitzar les tasques del propi ofici, o be aprenent la teoria i la

practica d'un altre de diferent, si la classe de les lesions residuals que

pateix l'individu impcdis totalment de retornar a l'antiga professi6.

La Comunitat promotora cs integrada per un total de quaranta-cinc

Mutues Patronals, totes amb domicili o actuacio prcferent a Catalunya i

a Ics Illes Balcars, quc en conjunt cobreixen el rise d'accidents de treball

dunes dues-centes mil empreses, i estenen ]lur proteccio sobre mrs d'un
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milid i mig dc treballadors. 1, ben ]luny de voter csser una institucio tan-

cada per a salisfer les propies necessitats, seguint de bon grat les indi-

cacions que Ii foren fetes per l'aleshores Director General de la Seguretat

Social, posaren el Centre a la disposicio d'aquesta, la qua] cosa vol dir quc,

en igualtat de condicions, pollen beneficiar-se de les scves instal•lacions,

serveis i tractaments, tots els treballadors pet simple fet d'esser-ho, taut

en el cas quc la seva minusvalua provingui d'un accident de treball o ma-

laltia professional, com si s'ha produit a conscgiiencia d'una malaltia

comuna o ordinaria, o d'un accident no laboral. Naturalment, aixo impli-

cava la necessitat de disposar d'unes instaldacions de la capacitat adequada,

tenint en compte quc, nomes a Catalunya, es produeixen anvai rent un

total de 3.600 declaracions d'incapacitat total i unes 400 d'incapacitat abso-

luta. Per aixo les installacions del Centre poden permetre, avui, un total

Lie quatre-centes assistencies-dia, nombre insuficient per al total de l'anv,

pero a les quals hauran de sumar-se les prestacions que donin directament

cis centres del S.E.R.E.M. (Servicio Social de Recuperacion v Rehabilita-

cion de Minusvalidos), creat durant la construccio del Centre, i organisme

amb cl qual es rnantenen les relacions mes estretes i amb el qual es treballa

amb la mes sincera de les collaboracions.

El funcionament del Centre esta programat de la manera segiient:

a) Totes les institucions gestores o col•laboradores de la Scguretat

Social, en cis casos en que siguin previsibles residuals que poden deter-

minar una incapacitat permanent, abans de donar Yalta medica i procedir

a la consegiient qualificacio, poden enviar el presumpte minusvalid at

Centre, per tal de procedir a ]'examen de 1'interessat i orientar-lo i formar

el Pla de Rccuperacio que correspongui. Pla quc, d'antuvi, sera enaaminat

a determinar ]es possibilitats de tornar al mateix ofici, pero que, si aquelles

no fossin presumibles, tractara de definir quina mena de treball s'adiu

mes a la capacitat de l'individu, dintre les possibilitats existents en cl

mercat de treball.

La intcrvencio del Centre pot esser demanada tambc per particulars,

no dependents de la Segurctat Social.
b) La formacio del Dictamen d'Oricntacio i Pla de Rccuperacio per

part del Centre es desenvolupa en un perfode de dues setmanes d'estan4a.

L'interessat, a part els examens i entrevistes amb la totalitat dels tecnics

que formen ]'equip de rehabilitacio, passa per un total de set activitats

diferents (seccions d'entrada, de fusteria, de maquines-eines, d'ajustatge,

de muntatges Ileugers, de treballs administratius i de jardineria) en totes

les quals, sota el guiatge de monitors especialitzats, se li encarreguen trc-

halls diversos, sense altra finalitat que la d'obscrvar i formar opinio sobre

]cs condicions, qualitats, habilitats i preferencies de l'alumne, de cara a

la futura dedicacio al treball. Aixf mateix es examinat per un mestre d'escola

per tal de saber el grau d'alfabetitzacio i de coneixements de cultura ge-

neral. Amb Ies Jades recollides, ]'equip de rehabilitacio, dirigit per un
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enginycr i integral, a Ines, pct metge, cl psiculcg, I'assistenta social, un

especialista do cuI•Iocacio i Cl cap clefs tallers, emeten cl Pla do Recupcra-

cio, en el qual es defincixen Ics possibilitats do trcball do I'intcressat,

procurant sempre un minim de dues o ties alternatives; i es dona refe-

rcncia clefs estudis o aprcnentatges clue cal rcalitzar per a adquirir in

formaciu convenient, temps de durada que cs pieveu, Ilocs (sempre mes

d'un) on poden csscr reburies Ies ensenyancrs, phi d'aqucstes, data d'ini-

ciacio del curs, etc. Tambe es dona comptc dc In grstio rcalitzada prop do

l'antiga cmpresa ctrl minusvalid sobre possible readmissiu al trcball, o de

les que puguin haver-se fet prop d'altres empreses amb la niatcixa tinalitat.

c) El regim do l'alumnat, Cant en I'ctapa previa d'Oricntacio i for-

maciu del Pla de Recuperaciu, com en in posterior d'Ensenyanicnt o

Aprcnencatge, es normalment cl de mitja pcnsio, a base duns horaris

que comcncen a les 9,30 del coati i s'acaben a ics 5,30 do In tarde; i les

set manes do trcball comcncen Cl dilluns i acaben el divenclres. Hom enten

que In nccessitat dels despla4aments diaris i adhuc Ics dificultats que coin-

portin, former part de I'ent-enament quc cal per a la futura reintegracici

a una vida de trcball. Aquesta matcixa rao fa que cis tallers de quc dis-

posa cl Centre present in el matcix aspecte i condicions generals en quc

es dcscnvolupa Cl trcball a in industria, ja quc no es tracta de mantenir

cis alumnes en una atmosfera ficticia, embolicats amb coto tluix, ans al

contrari, han de tenir una veritable voluntat de rchabilitaciu i polar al

servci d'aquesta cl propi esfor4 personal.

Els alumnes all quals, per rao de la importancia de Ilurs lesions o

per la Ilunvania del Iloc habitual de residcncia, no fos possible el despla-

4arnent diari, queden en regim d'intcrnat, en Ics matrixes condicions eco-

numiques que cis que estan a mitja pcnsio. Per tal de cobrir aquestes

necessitats, in Residcncia compta amb vuitanta habitacions individuals,

nombrc que equival aproximadament a la quarta part de Ics possihilitats

totals d'assistcncia, que en tot cas es considers suticient, per I'empla4a-

ment del Centre a Sant Cugat del Vallcs, vita situada practicament al bell

mig de In regio i, a Ines, en el centre de in zona industrial mcs quali-

ticada. I_es cambres de In planta baixa de in Residcncia estan habilitades

especialment per a paraplegics, i, aquestes i totes, disposen ('aria ris,

taula do trcball i instaldacions sanitarics. El fet que es tracti de cambres

individuals, d'acord amb les normes europees, es perquc no son cambres

d'hospital on es passen les bores de in nit i del dia, sing quc s'assemblcn

mcs a les dun hotel, a les quals horn nomes va a dormir.

El rcgim do vida en el Centre esta plancjat de mancra que Cl alumnes

tinguit ocupat tot el temps en cma o alt-a tasca, tic mancra que s'allunvin

totes les possibilitats de depressiu. Si durant Ics holes de trcball propia

ment dices, les tasques educatives s'alternen amb exercicis fisics do con-

junt al gimnas o a in piscina, cn les bores d'csbarjo cs fomenta tambc in

practica de I'esport, de in conversa (la sala d'estar to tal disposicici que
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ncccss.uriaIneut hum ha dine polar-se a tin grup U altre), tie Ia ICCtura

(hi ha Una bibiioteca on es truben diaris i Ilibres), dcI joc Cie said (escacs,

parxis, cartes), d'altres en quc Cs necessiuria una certa for4a (billar, Iutbol

do said), de l audicid musical (amb una sala rescryada on hi ha mutes

cofleccions de cassettes) o dc la teleyisiu. I per mantenit' yid I'entusiasme

dell interns i fomentar-lo fins on cal^eui, hom compta amb I'ajuda duns

estudiants de Psicologia de Ia yrina Univcrsitat de Bellaterra quc, arnb Ies

deguclcs coInpensacions, s'encarreguen d'organitzar degudamCnt els esplais.

Aixo a parl, pcriodicament es fan sessions de Cinema o s'organitzen

coil] pet icions esportiyes, que omplen d'interes les hares del Centre. Cal

esnicntar d'una manera especial la ccicbracid ara fa tin any, pel setem-

bre tic 1975, del III Campionat Europeu de tir amb arc per a minusyalids,

quc apleea a Sant Ctmeat un ccntenar d'atIeles disminuits (Isles, procedents

d'Anglatcrra, Bclgica, Espanya, Franca, Holanda, Italia, Luxemburg, PO-

Ionia, Succia i SuIissa, els quals yisqueren Iota una setmana en cl Centre i

adiiraren les seves installacions tot compartint la villa dels nostres alum-

nes-niinusvalids. Aquest Campionat dona peu tambc a la yisita del Presi-

dcnl de la Federacid Europea d'Esports per a Minussalids, i'eIninent

metge doctor Ludwig Wuttmann, qui, amb gran honor per a nosaltres, no

dubta a qualilicar ci Centre de Sant Cugat com cl segon en importancia

entrc cis de tot cl mon.

(1) I hr. Hem cxplicat tins ara en quc consisteix la fasc d'Oricntaciu,

i hem distret la rostra atcncid parlant-vos de com viuen i quc fan Cls

alumnes, a partir d'aquella primcra entrada en el Centre. Pet-o tornem al

punt en quc, acomplertes les dues setmanes d'aquella primera Ease, stmt

cl minusvalid del Centre amb el seu Pla de Recuperacid. La documentaciu

produitia Cal unir-la a l'expcdicnt de proposta d'incapacitat i, lent-ho aixi,

Ies Comissions Tccniques Qualificadores, organismes encarregats de decla-

rar la incapacitat permanent i el gran d'aquesta, tenen a la seta ma tin

element de judici incomparable, minor, no cal dir-ho, que Cl simpiC asses-

sorantent medic do que disposava segons la norma legal que ies creava,

per a poder cictcrminar ci grau d'impossibilitat de manera exacta, Iugint

Cie ies detinicions que, d'acord amb la Llci, yolcn csser absolutes pero son

inconcretes; la quc dir quc una incapacitat parcial cs la d'aqueil quc pot

treballar en cl seu ofici pero no put I cr-ho tot; quc una tie total, cs Ia del quc

mai Ines no pucka treballar en l'antiga professio cncara que P1.11-111i ICI- aItI-CS

feines; i tins i tot quc i'absoluta is la del que ja mai mcs no poch-a dedicar-

se a cap classe de treball rrmuncrat, no es sind un se(-'uit d'afirmacions

(]tic, encara quc Icgals, descansen en critcris subjectius i generals, quan Cl

que cal is gradual- Ies incapacitats d'acord amb criteris objectius i tenint

en compte lcs especials condicions de l'indiyidu i del seu treball particular.

Aixo, hu sosteniem ja en la Conferencia MINUSVAL-74, que sc cclcbra a

Madrid pcI Ines de gcner d'aquell any. Ho hem sostingut al III Simposium

Nacional sobre Rehabilitacid Laboral que ha tingut floc a Vigo el Ines
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d'ahril d'cn,,,u.uI%. I ho Icpctini art i ho dircni scinprc, pcrquc c"tcm

conven4uts que cal seguir els sistemes europeus, que tan inns lacil i possi-

ble d'arribar a solutions d'equitat i de justicia.

Un metge pot dir-nos quc tin treballador ha pcrdut el dit del mig

dc la ma esquerra. Pero un metge no sap, perque no es la seva cicncia,

quc aqucst dit quc en tin treballador qualsevol tc una importiIncia rclativa,

significa una impossibilitat per a l'ofici d'embalador. Un metge pods afir-

mar que un home is practicament cec, per la pcrdua accentuada de visio

binocular so[erta, peso cal tin dictamen complementari, de gent especialit-

zada, que ens digui i ens dcrnostri quines son les possibilitats de readap-

tacio dels orbs, i quines llurs optimes possibilitats de treball. Dc ]a matcixa

mancra, I'aparatositat externa dunes lesions qualssevol, no is prou per a

cleterminar cl grau d'una incapacitat, sobretot quan la indemnitzacio que

correspongui al grau reconegut ha d'estar en funcio de la possibilitat o

impossibilitat de continuar treballant en el mateix ofici. Perquc en aqucs-

tes conditions, a la recerca d'una major indemnitzacio, no hi hauria mai

manera de convencer un fuster que pot continuar essent fuster, i exigiria

sempre corn a unica rehabilitacio admesa, quc se'l prepares per a csser

rellotgcr, per exemple, amb les dificultats que aixo comporta quant a

ensenyament propiament dit, quant a adaptacio de la capacitat intellectual

i de treball do l'home, i quant a les possibilitats futures de trobar un non

floc de treball.

Pero, cs clar, aquesta giiestio ja cs tota una altra; i si la nostra teoria

sobre cl inns optim sistema dc valoracio objectiva de les disminucions,

detcrminacio de ]a capacitat restant i fixacio i persistencia del dret a la

indemnitzacio o renda segons unes altres normes quc no les actuals, cren

part important de Ics reformes legislatives que postulavem en aquells

altres Congresses o reunions nationals de clue hem parlat, no guarden en

canvi la matcixa rclacio amb a116 que cs cl nostre proposit en ocasio

d'aqucst, en que volem nomes explicar amb details quc cs i coin funciona

el nostre Centre.

c') Hem queclat a l'apartat anterior quc les Comissions Tccniqucs

Qualificadores, un cop rebut el Pla de Rehabilitacio, disposen d'un element

de judici de gran forca per a documentar Ilurs resolutions. Despre's es

quan cal exaniinar, juntament amb I'interessat, les diferents possibilitats

ofertes en el Pla i dccidir quina d'ellcs ha de seguir-se.

Amb aixo entreni a la segona fase de la rehabilitacio professional, que

es ]a del reentrenament per a ]'ofici o I'aprcnentatge d'un altre de difcrent.

Naturalment, una i altra cosa requercixen un tractamcnt difcrent, tant

quint al mctode, coin quint a la durada. El reentrenament per al propi

ofici rcqucreix sobretot una readaptacio fisica a l'esforc quc Cl treball sig-

nifica, pero aprofitem totalment els coneixements professionals anteriors

del minusvalid. Si es tracta de l'aprenentatge d'un ofici nou, caldra primer

la preparacio de cultura general i especialitzada necessaria i, despres, ini-
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ciar simultaniameGrt 1'ensenyament tcoric i el practic do I'ofici, Cie mnnera

que Ia Iormacio sigui enterament completa i ofereixi una possibilitat intel-

lectual que potser no tc ]'home que s'ha format unicament a ]a rutina

de ]a firbrica.

Perm tant en un cas com en I'altre, si les mutilacions, deformitats o

iinpossibilitats ffsiques de l'individu requereixen ajudes ortopediques o

protesiques, caldra proporcionar-les-hi i, si cal, inventar i crear per it calla

suposit 1'aparell que especialment faci falta per a la perfecta realitzacio

del treball escollit. I aixi, cn els mateixos tallcrs dcl Centre i amb una

direccio con junta cientifica i practica, s'han realitzat ja petites creacions,

de resultats que a vegades ens han sorpres a nosaltres mateixos.

Naturalment, la gamma d'ensenyances professionals no pot esser infi-

nita. La introduccio de calla especialitat implicit una Ilarga preparacio,

confeccio de mctodes i programes didactics, i disposicio d'instal•lacions

adequades; i d'altra banda, cal dedicar-se sobretot a aquells oficis o

treballs en els quals hi hagi mes demanda. Avui per avui, el Centre ha

posat en marxa les especialitats de maquines-tines, soldadura en els seas

diversos procediments, electricitat i electronica i delineacio. Seguiran dal-

tres com In pintura i mecanica de cotxes, etc. Els resultats obtinguts fins

ara son afalagadors, ja que, dels alumnes que han seguit els cursos d'en-

senyament professional, hem obtingut prop d'un setanta per cent de

roves col•locacions.

Ali, pero!... L'anterior dada no vol esser triomfalista i no la podem

admetre a efectes estadistics, ja que significa unicament un percentatge

del reduidfssim nombre d'alumnes que fins ara han completat l'ensenva-

ment, com tambe es molt reduida (massa reduida si es to en compte el

nombre de 4.000 candidats-any que es produeixen a Catalunya) la mitjana

diaria d'assistencies en qualsevol de les dues fases, malgrat que el Centre

inicia el seu funcionament el mes de novembre de 1974. Fins ara hem

considerat aquest funcionament corn a experimental i, de fet, el Centre

no ha estat inaugurat oficialnment.

L'experiment que estcm vivint, ho es del propi mctodc que hem

adoptat. Pero ho es tambe i en molta mes gran mesura, de la capacitat de

reaccio dung societat, la nostra; d'un pats, el nostre, en que cal abandonar

per scmpre la idea de la simple ajuda misericordiosa i substituir-la per la

Cie In justfcia; la idea de les lamentations i demandes, per Ia de posar a

contribucio els propis esfor4os per veneer les situations d'infortuni; la

idea del simple conformisme, per ]a de la propia valua al servei d'una

activitat; la idea de Ics disminucions sofertes, per la de Its possibilitats

que queden; la idea de la inutilitat i de la Ilastima, per la de ]a superacio

i la propia estima.

Per aixo, cal adaptar les lleis; cal agilitzar cis Reglaments; cal elimi-

nar interferencics; cal racionalitzar els sistemes de valoracions i d'in-

demnitzacions; cal convencer-se que les possibilitats humanes son gairebe
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inlinit e^ i per tans Ia IchahiIitaci(i po"sihIe, i aju I i liti, evieiI a tt" cI

niX ells quc els minusvalids no busquin refugi en Ies nnigrades pensions

tot Ilcpant-se les ferides; quc les empreses no creguin resolchre cl problenui

amb I'atorgament de carrccs de favor i escas salari; que l'organisme esta-

tal i social entengui que Cs mes rcndible la rehabilitacio clue no pas el

subsicli; quc el disminu'it, a la fi Home o Dona, Vulgui iu re de nou i

accepti la dilicultat i la responsabilitat do Fiore, en canvi clc la gran

satisfaccio do continuer esscnt una Persona.
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