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Treball promou la contractació de persones
amb discapacitat a l’empresa ordinària
Acorda amb la plataforma Cocarmi un pla
de xoc amb 14,5 milions Exigirà 120 milions

a l’Estat per als centres especials de treball
DdG GIRONA

■ El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha signat
un acord amb el Comitè català de
representants de persones amb
discapacitat (Cocarmi), al qual
pertany l’associació gironina Mifas, entre d’altres, per impulsar un
pla de xoc que millori la inserció
laboral de les persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental. La Conselleria dotarà
aquest pla de , milions d’euros.
L’acord també preveu demanar
el traspàs de les competències en
inserció laboral d’aquest col·lectiu; que el Departament de Treball
i el Cocarmi creïn una comissió
per analitzar, controlar i avaluar
les polítiques públiques d’ocupació; desenvolupar un pla d’Inspecció de treball per comprovar
que les empreses compleixen la
reserva del  de llocs de treball;
oferir formació, promoure l’obtenció de certificats de professionalitat o donar suport a plans de
viabilitat davant d’emergències o
risc greu de pèrdua de llocs de treball.
El Cocarmi, que representa les
més de . persones amb discapacitat de Catalunya, integra
deu federacions i organitzacions

que engloben prop de  entitats
d’arreu del territori que treballen
per garantir els drets de les persones amb discapacitat i les seves famílies.
Després de signar l’acord, el
conseller Chakir el Homrani va dir
que és conscient que «tot i els
avenços que s’han fet, encara perduren limitacions en el cas de les
persones amb discapacitat, especialment de participació en el
mercat de treball ordinari». «Amb
aquest acord amb Cocarmi i el
més de mig milió de persones
amb discapacitat que representa,
volem donar un pas endavant en
les polítiques públiques d’ocupació destinades a les persones amb
discapacitat i exigim al Govern de
l’Estat que adeqüi el finançament
a la realitat actual», va afirmar el
conseller.
Enmig del conflicte pel sou mínim
El pacte s’ha subscrit en ple conflicte dels centres especials de treball, que contracten ciutadans
amb algun tipus de discapacitat,
perquè han d’assumir la puja del
salari mínim interprofessional
(SMI) sense cap increment, de
moment, de les subvencions de
l’administració que els ajudi a co-

Representants del Cocarmi i de
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brir la meitat d’aquest sou –tal
com estableix la llei.
En aquest sentit, el màxim responsable de Treball, Afers Socials
i Famílies va explicar que l’increment de l’SMI hauria d’haver anat
acompanyat de les mesures econòmiques adients en el cas dels
centres especials de treball (CET).
«Per això, exigim a l’Estat espanyol
que destini en la propera Conferència Sectorial  milions d’euros per suportar, com a mínim, el

 de l’SMI per a tots els centres
especials de treball», va dir El
Homrani. El conseller va recordar
que des del Departament s’ha fet
un esforç important per «entomar
el repte que suposa l’augment del
SMI i el finançament dels CETS i,
per això, ja es va incrementar
aquest mes de febrer la partida de
fons propi destinat als centres especials de treball, passant de  a
, milions d’euros, , milions
més que l’any anterior».
«El dret al treball de les persones amb discapacitat ha de preocupar totes les administracions,
que han de fer front a les seves res-

Salut treballa en incentius per fer més
«atractiu» el Pirineu per als especialistes
Vergés destaca

la importància d'establir
aliances entre hospitals
per poder compartir metges
ACN/DdG PUIGCERDÀ

■ El Departament de Salut està
treballant per poder comptar amb
«un sistema amb equitat territorial» que garanteixi que l'atenció
a la ciutadania es duu a terme
amb un criteri basat en la màxima
proximitat possible. En el marc
d'una visita a l'hospital de la Cerdanya, la consellera Alba Vergés
es va referir a la demanda de més
metges especialistes que se'ls ha
fet arribar des de les direccions
dels equipaments sanitaris del Pirineu i va afirmar que la formalització d'aliances amb d'altres centres del país pot ser una bona eina
per compartir i, per tant, acostar
aquest tipus de professionals a la
zona.
Vergés va voler deixar clar que

Vergés i el director del centre,
Francesc Bonet, ahir. ACN

el potencial en el desenvolupament de les trajectòries professionals dels metges residents no només es troba en els centres sani-

taris ubicats a Barcelona i la seva
àrea metropolitana, motiu pel
qual els va convidar a apostar per
fer una part de la seva formació
pràctica en equipaments del Pirineu. A més, es va mostrar receptiva a l'hora de «contemplar» incentius que els puguin ajudar, tant

a aquests com a la resta de professionals d'aquest àmbit, a triar
aquesta opció. Tot i això, no va
concretar si aquests seran de caire
econòmic, com ho és el complement de ruralitat que cobren els
facultatius de l'Institut Català de
la Salut.
La consellera també va ressaltar la importància de la posada en
marxa de la direcció general de
Professionals de la Salut, la qual,
va dir, pot servir per abordar la necessitat que hi hagi més metges
especialistes a les zones de muntanya.
Vergés també va aprofitar a
seva visita a l'hospital de Puigcerdà per fer valdre la coexistència
que hi ha del sistema català i el
francès en aquestes instal·lacions,
així com les aliances que s'han
formalitzat amb d'altres centres
sanitaris del país. En aquest sentit,
va destacar que aquesta pot ser
una via per apropar especialistes
a la zona.
Pel que fa al model de finança-

ponsabilitats i compromisos amb
les persones amb discapacitat i les
seves famílies, que són les que han
d’estar al centre de la presa de decisions polítiques», va manifestar
el president del Cocarmi, Antonio
Guillén. I va continuar: «amb
aquest acord, fruit del diàleg social, aconseguim recuperar nivells
d’inversió per afavorir la inserció
laboral a l’empresa ordinària
equivalents als anys previs a les retallades». A tot això, Guillén va afegir que «també esperem aconseguir millorar el finançament dels
CETs a través de la Conferència
Sectorial».
ment de l'Hospital de Cerdanya,
que actualment assumeixen les
institucions catalanes en un 
per cent i les franceses en el restant, va exposar que cal veure com
aquest «s'adequa» en el temps i
que és un tema que està «a l'agenda» del departament. En aquest
sentit, va dir que al mes de març
ocuparà la presidència del seu
consell d'administració, com correspon cada dos anys, i que el
més important és buscar fórmules per continuar augmentant la
capacitat d'atracció d'usuaris provinents del sistema sanitari francès.
Vergés també va valorar positivament la prova pilot que posarà
en marxa l'hospital transfronterer
per aconseguir que els professionals de l'àrea d'emergències de la
banda administrativa catalana i la
francesa, els quals ja tenen la seva
base a l'equipament cerdà, puguin atendre les necessitats
d'aquest tipus que puguin sorgir
en totes dues parts del territori.
Sobre aquest model, que es vol estendre a la resta de l'àmbit que
ocupa la serralada del Pirineu, va
destacar la importància de posar
a les persones en el centre per,
d'aquesta manera, «eliminar les
fronteres».

