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Comarques

Centres especials de treball per a discapacitats
denuncien una «retallada encoberta» d’ajuts
Vuit federacions catalanes signen un manifest on alerten que el canvi de criteris de la Generalitat posa els llocs de feina en
perill Fan front comú contra un acord que perjudica persones amb un grau de discapacitat física i sensorial inferior al 65%
PILI TURON GIRONA

■ Vuit federacions i associacions
representants de centres especials de treball per a persones amb
discapacitat física, sensorial i orgànica signen un manifest que denuncia una «retallada encoberta»
de la Generalitat de les ajudes al
seu sector i alerta del perill que
això suposa per garantir els llocs
de feina. L’associació gironina Mifas també s’ha adherit a aquest
manifest, després d’haver reiterat
el seu rebuig a la nova política de
subvencions del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Les organitzacions signants
(Aecemco, Ecom, Fecetc, Feacem
Catalunya, Aecemfo, Cocemfe,
Aspaym i Fesoca) han fet front
comú contra les noves mesures
que la Conselleria ha pactat amb
una part del Centres Especials de
Treball (CET). El seu argument
principal és que el gruix dels ciutadans que representen tenen un
grau de discapacitat que va del
 al  i que, «per les tipologies de les seves limitacions, no
són considerats d’especials dificultats». Aquest és, justament, el
col·lectiu que Treball ha prioritzat
en els nous criteris d’adjudicació
de les ajudes als CET, en el qual hi
entren els discapacitats físics amb
un grau a partir del .

Pels impulsors del manifest, el
Govern promou una «dràstica retallada» de les aportacions que
complica la viabilitat de molts
centres i la continuïtat dels llocs
de treball que ofereixen.
«La Conselleria ha fet desaparèixer de cop part de les subvencions dels CETs disfressant- ho
com un gran acord sectorial, quan
no ha arribat a pactar amb les
grans federacions de persones
amb discapacitat que representen al major número de persones
afectades», denuncien les entitats
a través del document. Segons els
seus firmants, es tracta d’una operació feta «a l’esquena del sector
per vendre-ho com un gran acord
sectorial de cara a l’opinió pública»; i afegeix que el pacte «ha obviat el consens amb entitats que
representem al major nombre de
treballadors amb discapacitat al
territori català».
D’altra banda, consideren que
els CET no es poden convertir en
«entorns assistencials», perquè
això desvirtuaria «l’autèntic objectiu que siguin unitats de transició al mercat ordinari de treball». En relació amb aquest punt,
remarquen la dificultat d’inserir
els seus treballadors a l’empresa
ordinària, «quan estem passant
una situació d’incertesa al mercat

de treball ordinari i una taxa d’atur
elevadíssima del col·lectiu de persones amb discapacitat, prop del
,». Alerten que aquest índeix creixeria si es tinguessin en
compte els treballadors dels centres especials.
Finalment, les associacions reclamen que els  centres especials de treball de Catalunya rebin
«immediatament el  del Salari
Mínim Interprofessional (SMI) i
els pagaments de les Unitats de
Suport per a l’activitat Activitat
Professional (USAP)» fixat per la
Llei dels Drets de les persones
amb discapacitat i la seva inclusió
social, «i que se’ns deu des del gener de ».
Rebuig gironí als nous criteris
La setmana passada, les nou entitats gironines amb centres especials de treball que formen el
Clúster Èxit van acusar la Generalitat d’excloure una part del sector
de la discapacitat de les subvencions i van criticar les mesures de
discriminació positiva impulsades per Treball, tot argumentant
que perjudiquen una part del
col·lectiu. Els contraris a l’acord
són les fundacions Drisa, Mas Xirgu i Ecosol, Astrid , Els Joncs,
Tresc, Mifas, Privada Onyar-La
Selva i El Brot SLU.

La Generalitat pacta prioritzar
els graus de discapacitat més alts
 Pocs dies després que una federació de CET i Mifas denunciessin l’impagament dels ajuts
per treballador d’aquest any, el
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies va signar un
«acord majoritari» amb cinc organitzacions del sector, les «més
representatives» –afirmen.

Aquest pacte prioritza les ajudes a les persones amb els graus
de discapacitat més elevats,
cosa que es concreta en el 50%
de l’SMI i en la subvenció per les
USAP per als discapacitats intel·lectuals a partir del 33% i del
65% pel que fa als físics o sensorials. P.T.V. GIRONA

Ferrocarrils de la
Generalitat renova el
telecabina de Vall de Núria

L’estació mòbil per
desinfectar musclo
zebrat a l’Estany
neteja 1.191 barques
DdG BANYOLES

■ L’estació mòbil de desinfecció
del musclo zebrat a l’Estany de
Banyoles ha desinfectat . embarcacions des que es va posar en
marxa l’ de març. La seva posada
en marxa va costar .  finançats amb el projecte LIFE Potamo
Fauna de conservació de la fauna
fluvial d’interès europeu de la
Xarxa Natura  de les conques
dels rius Ter, Fluvià i Muga.
La majoria de les barques desinfectades són de rem ( de
modalitat skiff,  dobles,  de
quatre i  de vuit), seguides de piragües o caiacs (), llaüt () i
Dragon-boat (). La instal·lació
funciona de forma fixa en una de
les entrades del Club Natació
Banyoles, on es va adaptar una
plataforma de formigó amb un
desaigua cap a la xarxa d’aigües
resisuals, endollada a la xarxa
elèctrica i pot usar aigua de la xarxa potable o de l’Estany. Alhora,
també funciona com a estació
mòbil.

Un dels centres especials de treball de l’associació Mifas. DDG

Per al projecte s’utilitzaran

les cabines de l’Aeri Olesa de
Montserrat a Esparraguera,
en desús des del 2012
DdG ACN

Una reunió amb entitats d’esports, joventut o salut. DdG

El Pla de l’Estany crea una marca
amb participació ciutadana
DdG BANYOLES

■ El Pla de l’Estany ha iniciat un
procés per crear una nova marca
de territori, per a la qual tindrà en
compte els agents polítics, socials,
econòmics o culturals de la comarca. El projecte, que l’àrea de
Promoció Econòmica i Turisme
del Consell ha encarregat a inves-

tigadors del grup de recerca Traducció Àudiovisual, Comunicació i Territori de la Universitat de
Vic, busca la complicitat del territori. Per fer-ho, s’ha elaborat una
enquesta amb  preguntes obertes a la participació ciutadana,
penjada al web del Consell i accessible fins a l’octubre.

■Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) va anunciar ahir
que renovarà les cabines del telecabina Coma del Clot de la Vall de
Núria. El projecte és fruit de la decisió de traslladar les cabines i el
cablejat de l’Aeri Olesa-Esparreguera, tancat el  per manca
de passatgers.
Segons detallava el president
de Ferrocarrils, Enric Ticó, el telecabina de la Vall de Núria està arribant al final de la seva vida útil.
D’aquí la necessitat de la renovació amb l’objectiu de mantenir els
serveis habituals dels FGC i també
els  llocs de treball de l’Alberg de
Joventut que hi ha situat a dalt del
telecabina. El trasllat de les cabi-

nes de l’Aeri d’Olesa-Esparreguera, que actualment es troba en desús, ha estat l’opció escollida per
tal de resoldre la situació.
Pel que fa al trasllat de cabines,
Ticó ha assegurat no suposa el
tancament definitiu de l’Aeri
d’Olesa de Montserrat, i ha recordat que es deixa tota la infraestructura bàsica per si es pot restablir en un futur. «Tenim vocació
de tronar-lo a obrir quan faci falta», ha apuntat.
Ara per ara, la remodelació del
telecabina, que es troba tancat des
de fa cinc anys, suposaria un cost
de més de sis milions d’euros, una
xifra difícil d’assumir per la Generalitat, segons el president de
Ferrcarrils. De totes maneres,
Ticó va voler deixar clar que «en
cap cas» es tanca definitivament
el telefèric Olesa-Esparreguera,
que mantindrà la infraestructura
bàsica per poder restablir el servei
en un futur en cas que es cregués
necessari.

