MANIFEST 11 D’ABRIL DE 2019

AMB LA MEVA FEINA NO S’HI JUGA! 10.000 LLOCS DE TREBALL
ESTAN EN PERILL!
_______________________________
10 ANYS CONGELATS!
Avui, les persones amb discapacitat i especials dificultats1 (ED), les seves famílies i els
treballadors de les entitats diem prou! Avui ens apleguem més de 5.000 persones que
hem vingut d’arreu de Catalunya, davant l’extrema gravetat de la situació, ens trobem
obligats a compartir amb la societat catalana la nostra realitat. Preferiríem estar treballant,
però venim a dir que volem treballar, hem d’estar aquí per exigir els nostres drets.
Les oportunitats laborals i els serveis d’atenció de les persones que avui ens manifestem,
depenen exclusivament de les entitats socials d’arreu del territori, que hem sorgit del mateix
impuls de les famílies i que al llarg de més de 50 anys hem desenvolupat el model català
d’atenció a aquest ordre de necessitats. Som entitats que ens preocupem i ocupem del
benestar i la qualitat de vida d’aquestes persones les 24 hores al dia durant els 365 dies de
l’any. Aquest és el nostre objecte social, la nostra raó de ser: des de l’atenció precoç,
l’ensenyament, els serveis socials, l’atenció residencial, l’habitatge, la tutela, el lleure, l’esport,
i tants d’altres, fins a la creació i manteniment de llocs de treball.
Persones, famílies i treballadors/ores d’entitats, avui totes estem aquí per posar, com sempre,
les persones al centre i exigir un futur on les persones amb discapacitat i especials
dificultats puguin exercir els mateixos drets i tinguin les mateixes oportunitats que la
resta de la ciutadania. Volem uns governs que estiguin al nostre costat; uns governs valents
que s’adaptin a les necessitats dels seus ciutadans/anes; uns governs que puguin donar més
suport a qui més ho necessita; uns governs que garanteixin les mateixes oportunitats per
tothom, havent de destinar a aquesta fita tot el suport necessari, sí, econòmic, venim a parlar
de diners.
De defensa dels drets, de treballar per la millor qualitat de vida possible, d’apoderar,
d’acompanyar en la consecució de projectes vitals, de tenir cura... De tot això, en sabem molt,
i de capacitats ens en sobren. El que ens manca, i molt, són diners per sostenir-ho.

1

Discapacitat amb especials dificultats: col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia
mental o amb paràlisi cerebral, totes elles amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%; així
com també persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior
al 65%.

C/ Joan Güell, 90-92 · 08028 Barcelona · Tel: 93 411 85 84 · aees@aeesdincat.cat · www.aeesdincat.cat

Després de moltes converses, tant a Barcelona com a Madrid, ens trobem davant d’una
situació límit, en tant prop de 1.600 persones amb discapacitat i especials dificultats
que treballen als nostres Centres Especials de Treball (CET) perdran la seva feina
durant els mesos vinents si no s’adopten mesures urgents i valentes. Aquesta xifra pot
arribar a 10.000 en els propers anys.
A aquesta situació cal afegir d’altres qüestions també molt greus, com la manca de previsió
de mesures per a fer front a l’envelliment prematur de les persones amb discapacitat i
especials dificultats. Avui, aquestes persones que estan treballant en un CET, envelleixen en
un entorn laboral sense alternatives assistencials, situació alarmant perquè afecta la seva
salut i, en conseqüència, requereix una resposta immediata.
Després de molts mesos de reclamar a la Generalitat i denunciar que els mòduls i tarifes
dels serveis assistencials estan congelats des de fa més de 10 anys -fins i tot, en alguns
casos, han patit retallades durant la crisi-, la situació ha arribat al límit i les conseqüències
de tot plegat ja sobrepassen la capacitat de les nostres entitats i dels nostres equips.
Lamentablement, això comporta un efecte negatiu sobre la qualitat de vida d’aquestes
persones i les seves famílies.
La manca de solucions reals i urgents provoca una gran desprotecció i ens col·loca en un
escenari d’enorme vulnerabilitat i incertesa: ho denunciem i exigim solucions imminents.
Les entitats associades a AEES Dincat, juntament amb les persones i famílies que les
integrem, hem sortit al carrer a dir prou:
 Exigim millores en el finançament dels Centres Especials de Treball i dels serveis
d’atenció a les persones amb discapacitat i amb especials dificultats.
 Denunciem que si res canvia, entre 2019 i 2020 desapareixeran com a mínim 1.589
llocs de treball de persones discapacitat i especials dificultats. A mig termini, aquesta
xifra pot arribar a 10.000 llocs de treball que estaran en greu risc.
 Denunciem que la precarització del finançament públic està sobrepassant els límits i
afecta ja a la qualitat en l’atenció a les persones i les condicions laborals dels
treballadors/ores.
La manifestació d’avui no és una acció aïllada, vàrem sortir als carrers dels nostres municipis
per primer cop el passat 31/01/2019, hem continuat fent mobilitzacions arreu de Catalunya,
avui ens hem concentrat tots i totes a Barcelona i continuarem mobilitzant-nos fins a tenir
les solucions que necessitem. Continuarem sortint als carrers dels nostres municipis i
continuarem concentrant-nos a Barcelona els cops que faci falta.
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Què exigim a cada administració:
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Treball Afers Socials i Famílies
 75% de l’SMI de subvenció per les persones amb ED que treballen en CET.
 Increment de les tarifes de finançament dels serveis d’atenció.
 Solució urgent i efectiva de l’envelliment prematur als CETs.
 Recuperar les subvencions a la inversió.
 Planificació plurianual del finançament dels CETs.
Departament d’Economia i Hisenda
 Dotació pressupostaria suficient per atendre aquest ordre necessitats apuntades.
 Acabar amb els retards en els pagaments.
 Seguretat i estabilitat en el finançament.
GOVERN DE L’ESTAT
 75% de l’SMI de subvenció per les persones amb ED que treballen en CET.
 Recuperar les subvencions a la inversió.
 Compromisos ferms i per escrit de les millores de finançament de CET anunciades.
 Incrementar els recursos per CETs que es destinen a Catalunya. Actualment es
reparteix el finançament per criteris polítics discrecionals i no finalistes. Catalunya té
el 27% dels treballadors amb discapacitat i ED, però només se li atorga el 16%.
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