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Consideren insuficients les
ajudes als centres de treball
a El Clúster Èxit Girona, que ocupa vora 900 persones de diferents col·lectius vulnerables, reclama

al govern més recursos que els darrerament acordats per atendre els discapacitats
N. Astorch
GIRONA

El Clúster Èxit Girona,
una agrupació de nou entitats de l’àmbit de l’economia social i el treball amb
suport sense ànim de lucre, ha denunciat que les
ajudes del govern català
als centres especials de
treball són insuficients
per atendre tots els col·lectius vulnerables. L’associació, que ocupa prop de
900 persones amb diferents tipus de discapacitat, malaltia mental i síndrome de down i en risc
d’exclusió social, sosté que
l’acord al qual van arribar
darrerament les federacions de centres especials
de treball més representatives de Catalunya i el departament Treball, Afers
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2.000

usuaris són atesos per
aquesta associació. La facturació del darrer exercici va ser
de 15 milions.

Socials i Famílies no dona
compliment a l’ordre del
16 d’octubre de 1998, en
què es recull el dret de totes les persones amb discapacitat a partir del 33%
a cobrar el 50% del salari
mínim interprofessional
(SMI). I defensa que el model de centres especials de
treball que hi ha a Catalunya sigui un mitjà per garantir el dret al treball de
les persones amb discapa-
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citat, segons recull la Convenció dels Drets de les
Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides
en el seu article 27. “Un
canvi de model requereix
un treball a fons perquè es
compleixi i cal tenir-lo ben
definit i ben dotat pressupostàriament abans de liquidar el que ja existeix”,
ha manifestat la presidenta del Clúster Èxit, Núria
Martínez. “No hi ha millor
política social que un bon
model d’inserció laboral
que prevegi totes les persones”, va afegir-hi Martínez.
L’associació Clúster Èxit es va posar en marxa
amb l’objectiu de fer més
fort i competitiu el sector
de l’economia social del Gironès i la zona urbana de
Girona. Formen part
d’aquesta entitat la Fundació Drissa, la Fundació
Mas Xirgu, Economia Solidària Empresa d’Inserció
(Ecosol), la Fundació Síndrome de Down de Girona
i Comarques Astrid-21, la
Fundació Privada OnyarLa Selva, la Fundació Els
Joncs, El Brot SLU, la Fundació Tresc i la Fundació
Mifas. La facturació total
del darrer exercici va ser
de 15 milions. ■
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Una seixantena de persones
van assistir ahir, convocades
per la Fundació Llibreria Les
Voltes, a la presentació del llibre Cabòries des d’una galàxia ben llunyana, del catedràtic d’economia i diputat de
Junts pel Sí, Germà Bel. L’ac-

te, que es va fer al Saló de
Descans del Teatre Municipal
de Girona, va consistir en un
diàleg entre l’autor i Joan Pluma, que havia estat director
general de Patrimoni. Al llibre,
un recull d’articles publicats
en els últims quinze anys per

l’economista de les Cases
d’Alcanar, Germà Bel reflexiona sobre la globalització i
l’economia, i per tant també
sobre el procés, des d’una visió empírica i pràctica, amb
rigor acadèmic i una gran claredat expositiva.

