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Entitats gironines acusen la Generalitat
d’excloure discapacitats de les subvencions
Nou centres especials de treball, empreses d’inserció i de suport a col·lectius desfavorits critiquen una discriminació positiva
que prioritza unes ajudes en detriment d’unes altres El clúster Èxit reclama pressupost perquè es cobreixi tota la població
serveis laborals havien atès .
■ Nou organitzacions gironines persones; gairebé la meitat dels
amb centres especials de treball, quals van haver de contractar.
que contracten persones amb
Les entitats gironines recladiscapacitat, acusen la Generali- men a la Generalitat que «la distat de deixar gent fora de les sub- criminació positiva de les persovencions i reclama pressupost nes amb especials dificultats [paperquè les ajudes puguin arribar ràlisi cerebral, trastorn mental o
a tothom. Aquestes entitats, agru- discapacitat intel·lectual igual o
pades en el clúster Èxit, denun- superior al  i física o sensorial
cien que les mesures de discrimi- a partir del ] s’ha de fer sense
nació positiva impulsades pel que vagi en detriment de cap
Govern perjudiquen part del col·lectiu». Entre els seus argucol·lectiu.
ments hi ha que l’acord promogut
La queixa es refereix als ciuta- pel Govern incompleix una ordre
dans amb un grau de discapacitat aprovada l’octubre de , que
física o sensorial per sota del ; regula la concessió d’ajudes púel mínim fixat perquè rebin
bliques per fomentar la inteunes aportacions que,
gració laboral en cenfins ara, es donaven
tres
especials
a partir del .
d’ocupació.
CANVI
QÜESTIONAT EN
Aquest llindar,
D’acord amb
L’ACORD DE LA GENERALITAT
en canvi, sí
aquesta rePriorització de «persones amb
que es mangulació, els
discapacitat i especials dificultats»
té per a les
centres
 La queixa de la Federació de Centres
persones
han de reEspecials de Treball de Catalunya o el clúsamb discabre subter Èxit és que l’acord del govern amb 5
pacitat invencions
col·lectius prioritza les ajudes a persotel·lectual.
pel  de
nes amb un grau de discapacitat inLa modifil’import
tel·lectual d’almenys un 33% i
cació dels
del SMI per
del 65% pel que fa a físics i
criteris que
a tots els tresensorials
regien la conballadors amb
cessió de subvenun grau de discacions públiques des
pacitat a partir del
de  ha motivat el re.
buig d’algunes entitats del sector,
A principis de juliol –quan l’haamb les quals la Generalitat por- bitual és al maig–, la Generalitat
tava mesos negociant.
va publicar la primera convocaAhir, les fundacions Drissa, tòria d’ajudes d’enguany, que ja
Mas Xirgu i Economia Solidària s’ajustava als nous paràmetres. El
Empresa d’Inserció (Ecosol), Sín- dia , Diari de Girona va publidrome de Down de Girona i Co- car l’alerta de centres especials de
marques Astrid , Els Joncs, treball contraris a la modificació,
Tresc, Mifas, Privada Onyar-La que denunciaven la precarització
Selva i El Brot SLU van fer pública de les seves finances per l’impala mateixa crítica. Aquests centres gament de les subvencions de
especials de treball, empreses . Llavors, el responsable
d’inserció i de suport a la feina de d’aquest àmbit al Departament
gironins amb discapacitat física, de Treball i Afers Socials afirmava
intel·lectual, malaltia mental, sín- que la primera línia d’ajudes arridrome de Down i en risc d’exclu- baria a prop de . dels .
sió formen part del clúster Èxit i, treballadors catalans contractats
fins al desembre de , els seus pels centres especials.
PILI TURON GIRONA

Treballadors d’un centre especial de l’associació Mifas a les comarques de Girona. DIARI DE GIRONA

Treball pacta fer prevaldre els graus de
discapacitat més elevats
El canvi dona prioritat a partir
del 33% de discapacitació
intel·lectual i del 65% pel
ue fa a la físics i sensorial
P.T.V. GIRONA

■ «Acord majoritari del Govern i
les federacions de centres especials de treball més representatives». Així descriu el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
l’entesa que la setmana passada
va assolir amb Dincat, AMMFEINA SMC, AEES Dincat, Fòrum Salut Mental i l’associació Cetip, cinc

organitzacions amb centres especials, majoritàriament de l’àmbit
intel·lectual, que estan d’acord en
aplicar una «discriminació positiva per a persones amb graus de
discapacitat més elevats» –tal com
especificava la Conselleria en un
comunicat. El Departament remarcava que en els centres donen
feina al  del col·lectiu susceptible de rebre les subvencions.
La signatura es va formalitzar
dos dies després que la Federació
de Centres Especials de Treball de
Catalunya (Fecetc) i Mifas denunciessin l’impagament de les ajudes i critiquessin el canvi de paràmetres que es negociava. Després

de tancar l’acord, el Departament
va afirmar que el pressupost per
als ajuts ha passat de  a  milions i va informar d’un doble
compromís: a treballar per redefinir el model dels centres especials de treball i a discriminar positivament les persones amb
graus de discapacitat més alts. Entre els punts d’aplicació immediata hi ha l’aportació del  del salari mínim i la subvenció de les
Unitats de Suport a l’Activitat Professional per a discapacitats amb
especials dificultats, «segons disponibilitat pressupostària» i amb
un mínim de  milions pel que fa
als primers i de , als segons.
MARC MARTÍ

Cash de carns qualitat i preu

OFERTES
HAMBURGUESES
Compri’n 12 i pagui’n 8

BISTEC VEDELLA 1a
7,80 €/kg

XORIÇ BARBACOA 2 kg
8€

2 kg BOTIFARRES
9€

ESPATLLA DE XAI
8,95 €/kg

SARRIÀ DE TER - Av. de França, 179 - T. 972 17 16 26  GIRONA - Pol. Ind. Mas Xirgu Pl. de Salt, 9 T. 972 23 03 13 // BOTIGA MERCAT LLEÓ - T. 972 22 70 54 // C/ Migdia, 28 - T. 972 29 90 74  SALT C/ Ramon Sambola - T. 972 24 26 02  PLATJA D’ARO - Av. S’Agaró, 89 - T. 972 82 98 25  BADALONA
- C/ Canonge Beranera - T. 93 464 67 16  TORDERA - C/ Alcalde Vendrell, 2 - T. 93 764 03 97

Taula territorial amb
una vintena d’entitats
d’economia social
 L’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines va acollir ahir la segona Taula Territorial de l’economia social i cooperativa, en la qual van participar una
vintenta d’entitats de les comarques
de Girona. Actualment, aquesta taula
integra la Fundació Privada Gentis, el
Grup Èxit, la Fundació Privada Autoocupació, Idària Cooperativa, Avancem
Santa Clara Cooperativa i els ajuntaments de Sarrià de Ter, de Celrà,
d’Olot i de Vilablareix.

