Els centres especials
de treball reclamen
que es contractin
més discapacitats
Els disset CET de les comarques gironines
donen feina a prop d’un miler de persones
MÒNICA CABRUJA / Girona

J Els quinze centres especials de treball (CET) agrupats
per participar a la fira de mostres consideren que es
tracta d’una oportunitat per donar-se a conèixer com
a empreses i sensibilitzar la resta del món empresarial
de la necessitat que contractin més discapacitats.
productives i poden desenvolupar una feina de manera del tot adequada,
com qualsevol altra persona, però costa trobar
sortides», destaquen els
responsables dels centres.
Una de les finalitats és que
la fira de mostres serveixi
per sensibilitzar el món
empresarial. «Que l’obligació de contractar persones amb disminució, que
és per a les empreses de
més de 50 treballadors, no
es vegi com una penalització sinó com a ISO social», mantenen. A la fira
hi seran presents quinze
dels disset centres espe-

CENTRES ESPECIALS DE TREBALL A LES COMARQUES GIRONINES
CERDANYA
• Fundació Tallers
de la Cerdanya

RIPOLLÈS
• Fundació MAP

PLA DE L’ESTANY
• Mas Casadevall
• COIET

ALT EMPORDÀ
• Fundació Altem

GARROTXA
• La Fageda

cials de treball gironins.
Només n’hi faltaran dos,
que no hi podran assistir
per motius logístics, però
la tasca que fan globalment estarà àmpliament
representada.
Els CET tenen un objectiu productiu, però també un alt nivell d’integració
social. Es tracta d’empreses que ofereixen un lloc
de treball protegit i que
tenen a la seva plantilla
un mínim d’un 70% dels
treballadors amb algun tipus de disminució (física,
psíquica, sensorial o tras-
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BAIX EMPORDÀ
• Tramuntana

GIRONÈS
• Fundació Astres
• AISL. Projecte Onyar
• Fundació Drissa
• Fundació Ramon
Noguera
• Fundació Els Joncs
• Tirgi
• Grup Mifas

SELVA
• Associació MontsenyGuilleries
• Fundació El Vilar
• RAFT3-Riudellots
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Els centres especials de
treball tenen com a objectiu que els treballadors
discapacitats arribin al
màxim grau d’autonomia
possible. Els centres serveixen per fer el procés
d’aprenentatge i, si és possible, s’intenta que les persones amb disminució es
puguin incorporar al cap
d’un temps a una empresa
ordinària. El problema,
però, és que moltes empreses incompleixen l’obligació de contractar el
2% de treballadors amb
disminució que marca la
llei. «Una gran part d’aquestes persones són molt
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torn mental).
Les línies de producció
són molt diverses i, entre
d’altres, es concreten en
manteniment de mobiliari
urbà i senyalització urbana, jardineria, neteges i
manteniment, manipulats
industrials diversos, serveis integrals de residus,
triatge i classificació d’envasos i paper, reciclatge,
copisteria, muntatge de bicicletes i fabricació de rodes.
Durant la fira de mostres de Girona, des de
demà i fins al 2 de no-

vembre, estaran exposats
els plafons i els productes
de les entitats. Hi seran
presents AISL Projecte
Onyar, l’Associació Montseny Guilleries, CO i CET
Tramuntana-Consell Comarcal del Baix Empordà,
COIET Centre Ocupacional i Centre Especial de
Treball del Pla de l’Estany,
les fundacions Mas Casadevall, MAP, Ramon Noguera, ALTEM, ASTRES, Drissa, El Vilar, i
Els Joncs, el Grup Mifas,
RAFT.3.Riudellots, i Tirgi.

El temps d’aquest
any afavoreix la
qualitat dels vins
de la DO Empordà
J Figueres. La producció
de les vinyes emparades
per la denominació d’origen Empordà-Costa
Brava ha estat inferior
a la dels últims anys,
però preveuen uns vins
de qualitat superior. Segons el consell regulador d’aquesta denominació d’origen aquest
any el brotada del ceps
va ser bona i vigorosa,
amb un creixement harmònic i una bona fructificació de totes les varietats, però les elevades temperatures de
l’estiu van afectar en la
maduració del raïm. A
més, les pluges d’agost
i octubre van retardar
la maduresa del raïm i
van allargar la verema
fins al 10 d’octubre. El
consell regulador de la
DO Empordà-Costa
Brava es mostra satisfet
per aquest increment
qualitatiu, fruit de «les
millores en els sistemes
de producció i elaboració incorporades per
les empreses d’aquesta
DO». / I.B.

