NOTA DE PREMSA

Barcelona, 21 de maig 2019

Concentració multitudinària en defensa de l’actual model d’inserció
laboral i de la continuïtat dels serveis assistencials per les persones
amb discapacitat i especials dificultats
Més de 4.000 persones amb discapacitat i especials dificultats, famílies i entitats es
manifesten davant de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies per denunciar
que la precarització del finançament públic està sobrepassant els límits
Persones, famílies i entitats fa mesos que venim denunciat la greu situació dels serveis
d’atenció i suport a les persones amb discapacitat i especials dificultats. 10.000 llocs de treball
i els serveis d’atenció a més de 40.000 persones amb discapacitat i especials dificultats estan
seriosament amenaçats per aquesta injusta situació.
Per això, avui hem tornat a sortir al carrer en una concentració que ha congregat a més de
4.000 persones d’arreu de Catalunya davant de la Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies. Durant la concentració s’han tornat a escoltar els crits “Amb la meva feina no s’hi
juga!”, “10.000 llocs de treball estan en perill” o “10 anys congelats” i s’ha llegit un manifest
que ha estat entregat als responsables del Departament.
És cert que durant les darreres setmanes ens hem sentit escoltats pel nostre govern que ha
assegurat que comparteix els nostres neguits i assumeix que hi ha una greu problemàtica que
cal solucionar. Però ens emplacen a seguir parlant-ne durant els pròxims mesos. El sector ja
no pot més, la situació és insostenible i es necessiten compromisos immediats i solucions
urgents.
En aquest sentit, reiterem la confiança en el nostre govern, que és qui ha de liderar la
concreció de les solucions que necessitem. Estem plenament convençuts de la seva
responsabilitat envers les persones amb discapacitat i especials dificultats. Però
malauradament no disposem del temps que ens demanen per esperar solucions.
D’altra banda, durant la concentració també s’ha denunciat que des de l’estat no es destinen
recursos financers suficients a Catalunya per cobrir les necessitats del model d’inserció laboral
de les persones amb discapacitat. Calen més recursos financers i també cal que es concretin
el més aviat possible.
Amb la concentració d’avui s’ha tornat a demostrar, un cop més, que persones amb
discapacitat i especials dificultats, famílies i entitats no podem permetre que la situació injusta
que patim des de fa una dècada es perpetuï. Urgeixen solucions reals i efectives i així ho
continuarem reivindicant fins que els governs s’adaptin a les necessitats de les seves
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ciutadanes i dels seus ciutadans, fins que donin més suport a qui més ho necessita, fins que
es garanteixin les mateixes oportunitats per tothom i fins que es destinin a aquesta fita els
recursos necessaris.
Què exigim:
GENERALITAT DE CATALUNYA
 El lideratge per trobar les solucions urgents i necessàries a una problemàtica
transversal i de país.
 La concreció de solucions urgents i dotar els recursos necessaris que permetin: arribar
al 75% de l’SMI de subvenció per les persones amb especials dificultats que treballen
en CET; Incrementar les tarifes de finançament dels serveis d’atenció; Solucionar
l’envelliment prematur; i Recuperar les subvencions a la inversió.
 Seguretat i estabilitat en el finançament: tenir una planificació plurianual del
finançament i acabar amb els retards en els pagaments.
GOVERN DE L’ESTAT
 Que el sistema de repartiment dels fons estatals per als CETs es faci en funció del
número de treballadors de cada comunitat autònoma en lloc de fer-ho en base a criteris
generalistes com fins ara. Cal incrementar els recursos per CET que es destinen a
Catalunya ja que té el 23% de les persones amb discapacitat que treballen a CET del
conjunt de l’estat, però només rep el 16% dels recursos (aquest 23% arriba al 27% si
ho parlem en termes de persones amb especials dificultats).
 Que es reuneixi amb caràcter d’urgència la Conferència Sectorial espanyola de
Treball, prevista per l’abril passat, que ha d’aprovar l’assignació de recursos per als
CETs de les diferents comunitats autònomes per al 2019.
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