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Tercer sector. Del centenar d’expedients de regulació temporal de l’ocupació en 
CET, n’hi ha set de Girona que afecten 367 persones amb algun tipus de discapacitat

La incertesa pel futur ofega 
els centres especials de treball

L
a frenada en sec de l’ac-
tivitat econòmica per
l’estat d’alarma i l’ordre
de confinament ha cas-

tigat un sector especialment sen-
sible des del punt de vista social i
que arrossega problemes greus
des de fa anys: els centres espe-
cials de treball (CET). Aquestes
empreses, que majoritàriament
són entitats del tercer sector, con-
tracten persones amb algun tipus
de discapacitat o malaltia mental
i, ara mateix, a les comarques de
Girona hi ha  d’aquests treba-
lladors que es veuen afectats per
un expedient de regulació tempo-
ral de l’ocupació.

Set del centenar d’ERTO que
centres d’aquest tipus havien pre-
sentat fins ahir a Catalunya eren

de les comarques gironines, tal
com va concretar el Departament
de Treball, Afers socials i Famílies
de la Generalitat. Dijous, a més de
publicitar tres línies de subven-
cions específiques per al sector, el
conseller Chakir el Homrani es va
mostrar preocupat perquè aques-
tes persones encara no cobrin la
prestació d’atur o, amb el temps,
els expedients acabin convertint-
se en finalitzacions de contractes. 

El gest de la Conselleria és in-
suficient per a l’Associació empre-
sarial d’economia social Dincat,
que segueix «esperant mesures
extraordinàries per garantir els
llocs de treball de les persones
amb discapacitat intel·lectual». A
través d’un comunicat, l’organit-
zació –que engloba entitats giro-
nines com la Fundació Ramon
Noguera, Estany, Astrid- o El
Trampolí, entre d’altres– va afir-
mar que les mesures del Govern

«són insuficients», arriben tard i
han «generat durant moltes set-
manes més incertesa i insegure-
tat»,  i que «en cap cassón extraor-
dinàries ni mobilitzen nous recur-
sos econòmics».

Dincat va recordar que la situa-
ció generada per la Covid- ha
posat el dit a la llaga oberta per la
pujada del salari mínim interpro-
fessional, per a la qual aquest any
havien demanat a la Generalitat
que augmentés les subvencions
fins al , segons les dificultats
d’inserció laboral de cada col·lec-
tiu. La viabilitat econòmica de les
entitats sense ànim de lucre peri-
lla des de fa temps, tal com han
denunciat nombroses vegades, i
per això –van insistir des de Din-
cat– demanen un pla de xoc que
impulsi la reactivació econòmica
d’uns CET «que arrosseguen una
situació crítica des de fa més de
deu anys».
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