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Jaume Garau Salas, 
Conseller executiu de Benestar Social del Consell de Mallorca i 

president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 
 
 
 
L’atenció a la diversitat i a la diferència és la clau de volta de la política 
social més exigent i, per això, més democràtica. En aquest sentit, 
l’eliminació de les barreres de tot tipus que desequilibren la igualtat 
d’oportunitats per a tothom, ha de ser objectiu prioritari de l’acció política 
de les administracions públiques. 

Malauradament, però, els avanços en l’accessibilitat universal i el 
disseny per a tothom es fan a un ritme excessivament lent. És per això que 
cal insistir-hi, perquè som molt lluny de l’objectiu. Ens cal seguir enfortint 
aquesta causa, continuar fent-ne pedagogia, si volem treballar de debò per 
una societat justa, solidària i participativa. És necessari reafirmar que cada 
barrera posada a l’accés a l’entorn públic, és una forma de segregació. 

El Consell de Mallorca s’afanya des de fa molts anys per eliminar de l’illa 
barreres i obstacles físics o de mentalitat. En l’àmbit de les discapacitats, és 
entitat pionera a Europa en implantar el Treball amb Suport amb resultats 
molt encoratjadors. I des de fa 10 anys acull la Taula per a l’Accessibilitat, 
un fòrum  participat per institucions públiques i associacions de 
discapacitats que treballa afanyosament per donar a conèixer i posar en 
valor l’accessibilitat universal. 
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S’ha fet molta de feina i se’n segueix fent des de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, però no basta. S’han promulgat moltes lleis per evitar la 
discriminació de les persones discapacitades i encara costa la seva aplicació. 
Es tracta, doncs, entre tots, d’augmentar la velocitat de creuer d’aquesta 
motivació que ens ha de fer socialment més dignes. Per això, la revista 
Alimara li dedica el seu número 54 amb l’esperança que el debat no 
decreixi. 

 
  


