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El món del disminuït

Com ja sabeu tots, la capital de la nostra comarca és 
la Bisbal d’Empordà, coneguda també per la indús-
tria i la ceràmica. He anat amb la meva amiga Marta 
Geli a parlar amb l’alcalde, Lluís Sais i Puigdemont, 
perquè ens expliqui la seva faceta més humana com 
a pare d’un noi amb discapacitat. D’en Lluís hem de 
dir que és una gran persona i un gran alcalde; per 
això ens ha atès al seu despatx de l’Ajuntament 
bisbalenc.

Lluís, quin és el teu paper de pare d’un noi amb 
discapacitat? Has tingut el suport de família, amics 
i coneguts?
D’entrada, qualsevol família o parella que es troba amb la 
problemàtica d’un fill amb discapacitat ha d’enfrontar un 
període d’assimilació d’aquest fet. Ningú no es planteja, 
quan ha de tenir un fill, que hi hagi aquesta possibilitat. 
A partir d’aquí, el que intentes és lluitar al màxim per 
aconseguir la millor qualitat de vida, i defensar-la, per al 
teu fill. Amb aquesta situació, és evident que els fami-
liars i els amics, amb el seu suport, hi juguen un paper 
molt important.

La vida ens planteja moltes dificultats. Com a alcal-
de, tens la sensació de sentir-te discriminat pel fet 
de tenir un noi amb aquesta problemàtica?
No tant com a alcalde sinó com a pare, sí que tens la 
sensació que la nostra societat no ha evolucionat prou 
per a atendre les necessitats de les famílies, com és el 
cas de les persones discapacitades.

Creus que els pisos de la teva ciutat estan preparats 
per a suprimir les barreres arquitectòniques per a 
persones amb mobilitat reduïda? Des del teu ajun-
tament hi esteu pensant?
Allò en què l’Ajuntament de la Bisbal sí que està treba-
llant és en la concessió del Pla de barris del nucli antic 
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de la nostra ciutat, amb tota una sèrie d’ajuts per a la 
supressió de barreres arquitectòniques i la instal·lació 
d’ascensors per a habitatges d'aquest sector.

Què ha de millorar, la Bisbal d’Empordà, en termes 
de discapacitats psíquiques, físiques i sensorials? 
Ha de tenir un transport adaptat per al col·lectiu 
que les pateix?
L’Ajuntament de la Bisbal ha cedit uns terrenys a l’Asso-
ciació El Trampolí per a la futura construcció d’un centre 
residencial per a discapacitats. Jo penso que el transport 
adaptat ha de ser d’àmbit comarcal, perquè així es poden 
utilitzar millor els recursos de les administracions.

Sabem que ets un industrial ceramista. Tens altres 
aficions en el temps de lleure?
D’aficions en tinc moltes; el que passa és que a la feina 
el temps és limitat, i el poc que tinc intento dedicar-lo 
a la família.

Variant nord o variant sud? La pregunta de tots els 
bisbalencs.
Aquesta és una qüestió que depèn de la decisió final 
del Govern de la Generalitat de Catalunya. La Bisbal 
ha defensat com a millor opció per al seu municipi la 
variant sud.

Gràcies, Lluís, per ser tan amable com ets i una gran 
persona. T’estem agraïts que ens hagis deixat conèixer 
la teva faceta més humana com a alcalde i amic. Que 
tinguis molta sort!
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Lluís Sais parla de la problemàtica del disminuït amb Josep Cots, de País Petit




