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Crisi Mercat de treball

Retallada a l’ocupació dels discapacitats

Inquietud del sector per la reducció de pressupost de l’Estat, que el Govern intentarà minimitzar
La retallada estatal en polítiques
actives d’ocupació preocupa les
entitats d’inserció de persones
amb discapacitat. La Generalitat
assegura que intentarà minimitzar
l’afectació en aquest col·lectiu.
AURI GARCIA MORERA
JOAN SERRA

Catalunya rebrà 176
milions d’euros del govern espanyol per a polítiques actives d’ocupació aquest 2014. Una retallada de
pràcticament el 9% respecte als 193
milions de l’any passat, i de més del
60% respecte als 443 milions del
2011. La xifra es va anunciar dimecres passat a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, i el
conseller d’Empresa i Ocupació,
Felip Puig, va dir dijous al Parlament que es tracta d’una retallada
“dramàtica”.
La plataforma Dincat (Discapacitat Intel·lectual de Catalunya) va
assegurar ahir en un comunicat que
estan “molt preocupats per les conseqüències d’aquesta nova tisorada” en les polítiques d’inserció laboral de persones amb discapacitat,
que estan incloses dins les polítiques actives d’ocupació. La plataforma està “a l’espera de la xifra
concreta que correspon als programes laborals per a les persones amb
discapacitat”. L’any passat va ser de
44 milions d’euros. La presidenta de
Dincat, Rosa Cadenas, ja s’ha posat
en contacte amb Empresa i Ocupació per conèixer l’abast de la retallada, així com la reacció del Govern.
Cadenas entén que la reducció de
fons tindrà una repercussió negativa en un sector que ja ha quedat debilitat en els últims anys. “Arribarà
un moment en què es produiran
acomiadaments. Ja es preveia un
any complicat, però no esperàvem
que ara es produiria una retallada”,
apunta la presidenta de Dincat. “Als
centres han notat una caiguda de la
feina, i les subvencions permetien
donar-ne a persones que potser no
són tan productives. Ara potser serà més complicat”, afegeix Cadenas.
A les dificultats econòmiques s’hi
afegeixen dues reformes legals que
amenacen el sector: la nova llei ge-
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ELS BENEFICIS DE LA INSERCIÓ

Un empleat en un centre
especial de treball a Terrassa.
CRISTINA CALDERER

neral de la discapacitat –els centres
especials de treball deixen de ser
mercat de treball protegit– i la llei
de garantia d’unitat de mercat –que
liberalitza l’activitat d’aquests centres a tot el territori estatal–.
“Aquestes reformes es carreguen el
model català”, afirma Cadenas.
Compromís de la Generalitat

El departament d’Empresa i Ocupació va admetre ahir que la retallada
impacta en els fons que es destinen,
entre altres coses, als centres especials de treball. Tanmateix, el departament no va poder precisar a
l’ARA quina és la xifra concreta que

Regulació

Impacte
El Govern
evita xifrar
l’afectació
en els centres
especials
de treball
Horitzó
El sector de la
discapacitat
alerta que
perillen llocs
de treball ara
protegits

el govern espanyol ha assignat a
aquesta partida i la diferència que
suposa respecte als 44 milions de
l’any passat, argumentant que el
canvi en els criteris d’assignació exigeix un esforç addicional a l’hora
d’analitzar la situació.
La conselleria afegeix que, independentment de la distribució inicial del govern espanyol, la Generalitat té marge de maniobra per redistribuir els fons i afegir-hi recursos propis que minimitzin l’impacte
de la retallada. En els últims anys, la
previsió inicial del govern espanyol
per a polítiques d’inserció de la discapacitat ja s’ha vist modificada

posteriorment per la Generalitat. El
departament d’Empresa i Ocupació
assegura que aquest any també intentarà minimitzar l’afectació en
aquest col·lectiu.
L’11 de març el consell executiu
va decidir avançar 44,2 milions
d’euros de fons propis per garantir
la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, a l’espera que
es reunís la Conferència Sectorial
d’Ocupació i Afers Laborals a Madrid. L’any passat la Generalitat
també va avançar diners amb
aquesta mateixa finalitat, arran del
retard en l’assignació de fons del govern espanyol.e

Estadístiques

Dues normatives que amenacen el sector

La importància dels centres especials de treball

Llei de la discapacitat

Llei d’unitat de mercat

El govern espanyol va aprovar al
desembre una nova llei general de
la discapacitat que refonia les tres
normatives existents fins llavors.
Segons denuncia Dincat, es va
aprofitar per eliminar fragments
que definien els centres especials
de treball (CET) com un mercat laboral protegit per a les persones
amb discapacitat amb més dificultats d’inclusió.

Dincat també alerta que la nova
llei de garantia d’unitat de mercat
vol liberalitzar l’activitat dels CET
a tot el territori espanyol, cosa que
beneficia els CET més grans i amb
voluntat expansiva. A Catalunya,
històricament, els CET han nascut
des de la proximitat i han estat de
dimensions més petites. Segons
Dincat, aquest canvi normatiu els
perjudicarà.

12.239

9.709

Els 211 centres especials de treball
(CET) que hi ha a Catalunya donen
feina a un total de 12.239 persones
amb discapacitat, segons les dades
corresponents al 31 de desembre
del 2012, les últimes disponibles,
publicades al Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

Els CET tenen un paper central
per a l’ocupabilitat de les persones
amb discapacitat. El mateix 31 de
desembre del 2012, a Catalunya hi
havia un total de 9.709 persones
amb discapacitat registrades a
l’atur. Aquesta xifra va augmentar
fins a les 10.665 un any després.

Persones amb discapacitat
treballant en un CET

Persones amb discapacitat
registrades a l’atur
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“Si es quedés sense feina,
li canviaria la vida”
Marisol Rifà viu en un pis tutelat a Vic i vol
conservar la rutina que ara li dóna autonomia
Reportatge
JOAN SERRA
BARCELONA

utonomia. És el que aspira a conservar la Marisol
Rifà. Té 47 anys, viu en
un pis tutelat a Vic i treballa en el servei de reciclatge de la Mancomunitat la Plana
a Tona, un enclavament de treballadors discapacitats gestionat pel
centre especial de treball TAC Osona, de l’Associació Sant Tomàs. La
Marisol parla amb tant d’orgull de la
seva feina com de la seva parella, el
Miquel, que també té síndrome de
Down i també gaudeix de certa autonomia. “M’agrada treballar”, explica aquesta osonenca, que ha tingut altres experiències laborals. La
feina li permet eixamplar les seves
capacitats, que sense un lloc de treball quedarien estancades. “I em
donen diners”, afegeix.
Dels serveis que l’Associació Sant
Tomàs presta als usuaris, la Marisol

A

es beneficia dels recursos destinats
a l’habitatge, el lleure i l’empresa. La
retallada estatal de les partides destinades als centres especials de treball, que afectarien l’ocupació de
persones amb discapacitat intel·lectual, podria comprometre experiències d’inserció com la seva. “Si la
Marisol es quedés sense feina, li
canviaria la vida. Potser hauria de
tornar a casa dels pares”, apunta
Marta Garcia, treballadora social,
que coneix bé el cas. Els seus pares,
que ja són grans i viuen a Manlleu,
estan satisfets amb les atencions
que rep la filla, tutelada per monitors tant al pis on viu com a la feina
a Tona. “Si no cobrés un salari, seria
complicat continuar rebent tots
aquests serveis. S’haurien de trobar
solucions”, diu Garcia.
Treballar i socialitzar-se

“Quan tinc temps lliure, l’aprofito
per passejar amb la meva parella”,
explica la Marisol. Fa sis anys que
coneix el Miquel, i treballen junts.
Ella reparteix el temps entre els matins de feina a Tona, les activitats de

Marisol Rifà
ahir al vespre
en un dels pisos
gestionats per
l’Associació
Sant Tomàs a
Vic. Hi viu amb
més companys.
PERE TORDERA

tarda –fa natació amb el Club CAR,
amb el qual participa en competicions–, la convivència al pis tutelat
–hi resideix des del 2009 amb companys d’un perfil d’autonomia similar– i les experiències laborals puntuals com a cambrera. Després de
rebre formació bàsica en hostaleria,
fa hores extres quan l’Associació
Sant Tomàs ofereix serveis de càtering, com el que l’entitat va prestar
en la jornada de portes obertes a les
instal·lacions universitàries de Vic.
“A l’empresa ordinària seria difícil

que hi trobés un lloc de treball. Per
això està bé que participi en totes
aquestes experiències laborals, que
es pugui relacionar i sentir-se útil”,
argumenta la treballadora social
que l’atén. “M’agradaria continuar
com fins ara”, afegeix la Marisol.
Sense la solució dels centres espacials de treball –el sector alerta de
l’impacte de la tisorada–, l’alternativa per als discapacitats són els
centres ocupacionals. “No és l’opció
més adequada; amb la feina se senten realitzats”, relata Garcia.e

