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TEMA DEL DIA

Crit d’ajut per als més vulnerables
 El Síndic de Greuges denuncia que retirar les ajudes per a l’ocupació de les persones discapacitades pot anar contra la llei
DIARI DE GIRONA
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El Síndic de Greuges, Rafel Ribó,
ha instat a adoptar mesures immediates per protegir la inserció laboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental. Segons
denuncia, la reducció del crèdit
pressupostari suposa una modiﬁcació substancial a la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI). L'objectiu últim d'aquesta
llei, també coneguda com la «llei
Trias Farga», segons explica el Ministeri de la Presidència del govern
espanyol, és «que les persones
amb discapacitat puguin beneﬁciar-se de tots els drets constitucionals, així com la resta dels ciutadans», fent referència al dret al
treball, recollit a l'article 35 de la
Constitució Espanyola.
El Síndic denuncia que la reducció del crèdit pressupostari
atempta contra aquesta llei perquè
el fet de treure les ajudes per a la
ocupació d'aquest col·lectiu, així
com les ajudes als centres que
cuiden per la integració de discapacitats, és la principal causa de la
pèrdua del lloc de treball de la persona discapacitada, ja que a l'empresari li resulta contraproduent
assumir tot el sou d'aquests empleats. D'aquesta manera, essent
la mesura estatal la principal barrera per a la integració a la vida laboral del col·lectiu, es pot entendre que la decisió atempta contra
la LISMI.
Sílvia Bèrnia, en nom del Síndic,
explica que «la resolució de l'estudi
elaborat, sobre el que es denuncien els fets, busca un abast més
ample que el que abraça la generalitat». D'aquesta manera el Síndic, qui cal recordar que és el defensor de les persones en l’àmbit
de Catalunya, no en l’àmbit espanyol, no només ha denunciat això
davant la Generalitat, sinó que
també ha enviat l'estudi al president del Congrés i a tots els grups
parlamentaris de la cambra que
han obtingut representació a Catalunya perquè «en siguin coneixedors i puguin actuar amb conseqüència».
Rafel Ribó pretenia recordar
amb aquests fets als poders polítics que han de continuar treballant per la participació i la plena
i efectiva inclusió de totes persones en la societat que condueixen.
Per aquesta raó, a més de demanar a la Generalitat que exercís les
seves competències a nivell espanyol, no li va deixar de demanar
«que omplís el buit que ha deixat
l'Estat espanyol», i va recórrer a
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per recordar a Artur Mas que
la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals
també és responsabilitat del seu
govern. Amb això, no pretenia
més que motivar-lo a no deixar
morir les polítiques de subvencions i ajuts adreçades a les persones amb discapacitats i trastorns mentals.
Fent front a aquest contratemps,
el passat 9 de juliol la Generalitat

Ribó reclama als poders
polítics que treballin per
la participació de totes les
persones en la societat
Els Centres Especials de
Treball creuen que l’aportació
de la Generalitat per tapar el
forat estatal és insuficient

va anunciar que aportaria 33,4
milions d'euros als CETs (Centres Especials de Treball) per fer
front a la manca de ﬁnançament
estatal. Concretament, l'aportació extra de la Generalitat s'ha
destinat íntegrament al pagament
del Salari Mínim Interprofessional
(SMI) dels treballadors discapacitats dels CETs. Aquests són entitats, «ubicades estratègicament a
les ciutats, que actuen en àmbit comarcal per donar resposta laboral
i també social a les persones considerades mes vulnerables del territori», expliquen les entitats gironines als medis. Aquest és el cas,
a Girona, de les Fundacions Ramon Noguera, Joncs, Mifas, Drissa o de la fundació privada OnyarLa Selva.
La Generalitat explica que el
28,1% dels 33,4 milions d'euros
que destina la Generalitat provenen del Departament d'Empresa
i Ocupació, un altre 55,5% de fons
destinats a altres polítiques actives
d'ocupació provinents de Madrid,
i el 16,4% restant del Fons Social
Europeu. Davant les xifres, Antonio Guillén, vicepresident primer
del Comité Català de Persones
amb Discapacitat (COCARMI),
denuncia que la mesura presa per
la Generalitat «no assoleix els objectius marcats per tirar endavant
una veritable política d'igualtat
en l'accés de les persones amb discapacitat al mercat de treball».
D'altra banda, lamenta que el
model de CET que proposa la Generalitat no compti amb prou consens per part de les organitzacions, i denuncia, per exemple,
que «el nou model subvencionarà un 52,73% del SIM de les persones amb més diﬁcultats, quan
l'any 2011 se'n subvencionava el
75%, i un 42,88% en la resta de casos, per sota del 50% que estableix
la llei».

Un grup de joves amb síndrome de Down aprenent una professió a Àstrid 21.

Dues entitats gironines es queden
amb el finançament públic a zero
POLÈMICA

Àstrid 21 i TRESC reclamen a
l’Estat i a la Generalitat que
reconsiderin les decisions
perquè més de 200 persones
quedaran sense cobertura
J. F. PUIG ROURE | GIRONA

Cal distingir els CETs dels centres
que ofereixen Treball amb Suport, com poden ser a Girona Àstrid 21 i TRESC, dos fundacions
que tenen com a objectiu principal donar ajuda a persones amb
síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals al llarg de tota
la seva vida. Aquestes no s'encarreguen només de la seva ocupació,
que és preferiblement en l'empresa ordinària, on atenen les necessitats que puguin presentar,
sinó també de la seva formació
prèvia i del seu període postjubilació. La Dolors, de 62 anys, per exemple, va treballar a un geriàtric,

LA BRASA DE FORNELLS

s'ha jubilat i segueix anant cada dia
a les activitats d’Àstrid 21.
Amb les mesures preses per
l'Estat espanyol, i les catalanes,
que no han contemplat aquest
col·lectiu, les fundacions que duen
a terme el seguiment complet dels
seus integrants es veuen greument atacades per un ﬁnançament públic igual a zero. «Estem
en una situació crítica», explica
Maria Lluïsa Ferrer, presidenta
d'Àstrid 21, «hem estat 30 anys
donant una qualitat de vida i ara es
trenca tot». Davant les circumstàncies, la fundació ha hagut de
prendre mesures com serien la reducció de personal i la baixada de
salaris dels treballadors, i hauran
d'augmentar la quota a les famílies,
però tot i així no n'hi haurà prou.
«Les famílies no poden fer-se càrrec de tot el cost que suposa l'entitat, i ens veiem abocats al tancament», expliquen ambdues entitats. Per aquesta raó, les fundacions
han buscat la unió en l’àmbit gironí, per reclamar els seus drets

conjuntament. TAS Girona, l'associació formada per l'acord de
col·laboració entre Àstrid 21 i
TRESC, anuncia que ambdues
entitats estan atenent un total de
213 persones: 85 en situació prelaboral, 128 treballant en les empreses en situació d'acompanyament i seguiment i encara tenen 80
persones en llista d'espera. En el
territori català, l'Associació Catalana de Treball amb Suport (ACTAS), explica que està atenent un
col·lectiu d'aproximadament 2.000
persones amb discapacitat.
TAS Girona, juntament amb
ACTAS, demana als governs espanyol i català que reconsiderin les
conseqüències que poden tenir sobre les persones amb discapacitat
la desaparició dels serveis d'integració laboral, i «que se'ls atribueixi una naturalesa anàloga a la
dels CETs». TAS Girona reclama
que «aquestes persones –les ateses
els centres– no es volen quedar a
casa, no volen una pensió. Volen
guanyar-se un salari».

RESTAURANT-MARISQUERIA

Divendres, 20 de juliol

NIT DE LA DONA
Sorpresa
«Mami... que será lo que tiene el negro»
Ball amb els grups del moment: Tramuntana i Christian
Sopar + ball + espectacle i una copa de cava . . . . . . . . . . . . 15 euros
Dissabte, 21 de juliol

SOPAR BALL
Amb els grups: Elegants i Christian
A la matinada, a la terrassa, Cantada d’havaneres i música catalana, amb un bon cremat
Diumenge, 22 de juliol

Dinar amb música de sobretaula
Ball amb Christian
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Cuina continuada de 12.00 a 00.00

LA PERLA
OBERT CADA DIA a partir de les 7 h

MENÚS CAPS DE SETMANA A PARTIR DE 16 €
PAELLES I FIDEUÀS PER EMPORTAR
SOPARS A LA NOSTRA TERRASSA D’ESTIU
SALONS PRIVATS PER A GRUPS...
Si vens a sopar et convidem a una copa de cava
Av. de França, km 175 - SANT JULIÀ DE RAMIS

Informació i reserves: 972 17 12 97 - www.restaurantbarlaperla.com
ROSTISSERIA oberta cada dia, de 12 a 4 de la tarda

