NOTA DE PREMSA
Dijous 31 de gener de 2019

El sector de la discapacitat surt al carrer per defensar la sostenibilitat dels CETs
i protegir així els més de 9.000 llocs de feina que genera per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb especials dificultats
Fa setmanes que les entitats socials que atenen a persones amb discapacitat reivindiquen
solucions urgents i reals per fer front als problemes de finançament que amenacen la viabilitat
dels Centres Especials de Treball i que s’han agreujat degut a la pujada de l’SMI. L’increment
del salari mínim és una bona notícia perquè suposa un gran avenç social, però la seva
aplicació en el context actual de debilitat dels CETs és inassumible i posa en risc el
manteniment de milers de llocs de feina per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Durant aquests dies s’ha passat de la inacció política a obtenir respostes del tot
insatisfactòries i insuficients per un sector que porta anys ofegat. La Secretaria de Estado de
Empleo s’ha compromès públicament amb el finançament dels CETs i va confirmar que
s’incrementaran els recursos de la Conferència Sectorial en 100 milions d’euros més a repartir
entre les diferents comunitats autònomes, sempre i quan s’aprovin els pressupostos. Aquesta
mesura no només és insuficient (per complir amb les seves responsabilitats l’Estat espanyol
hauria de destinar 119,1 milions d’euros només a Catalunya) sinó que a més evidencia que la
discapacitat s’està fent servir com a moneda de canvi. La discapacitat hauria d’estar al marge
de qualsevol debat polític i la seva viabilitat no hauria d’estar supeditada a l’aprovació o no
dels pressupostos. Si el govern va aprovar el nou SMI sense tenir aprovats els pressupostos,
s’hauria de responsabilitzar també de dotar els fons necessaris als CETs per poder aplicar-lo
independentment de si hi ha o no pressupostos.
El govern català, per la seva part, també s’ha compromès a destinar 42,5 milions d’euros (7,5
milions més que l’any passat) però encara farien falta, com a mínim, 5,7 milions d’euros més
de fons propis. És evident que els recursos que estan destinant actualment les administracions
no són suficients ni tan sols per complir amb les seves responsabilitats. (Veure càlculs)
S’acaba el termini per fer efectiu el pagament de les nòmines del mes de gener i per aplicar
l’increment de l’SMI i no hi ha cap solució adient a sobre de la taula. Per tot plegat, a partir del
dia 31 de gener tots els CETs de l’AEES Dincat estan convocats a sortir al carrer per reclamar
solucions, per exigir els seus drets, per defensar la seva sostenibilitat i per protegir els més
de 9.000 llocs de treball que generen per a persones amb discapacitat intel·lectual amb
especials dificultats.
Així comencen les accions de mobilització previstes per les properes setmanes. La voluntat
del sector és sortir al carrer i aixecar la veu fins que la supervivència dels CETs estigui
garantida i el dret al treball de les persones amb discapacitat estigui preservat al cent per cent.
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