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L. GARCÍA/M. CABELLO
❘ LLEIDA ❘ La crisi econòmica ge-
nerada per la pandèmia del co-
ronavirus ha posat a la corda 
fluixa els Centres Especials de 
Treball (CET) amb centenars de 
treballadors afectats, la majoria 
en situació de vulnerabilitat. Se-
gons la conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies, vuit 
CET de la província de Lleida
han presentat un Expedient de 
Regulació d’Ocupació Tempo-
ral (ERTO), que afecta un total 
de 374 treballadors. D’aquests, 
sis pertanyen a entitats que ate-
nen persones amb discapacitat, 
agrupades a la Federació Allem, 
amb un total de 296 treballa-
dors afectats a les comarques 
lleidatanes. 

La federació adverteix que 
la situació d’aquests centres ja 
era complicada abans del Co-
vid, atès que encara no s’havi-
en recuperat de la crisi de l’any 
2008 i la retallada dels ajuts 
públics de l’any 2010. Una si-
tuació que s’ha vist agreujada 
per la pandèmia quan s’estava 
debatent un canvi en el model 
de treball d’aquests centres per 
garantir-ne la continuïtat i adap-

tar-se a les noves oportunitats, 
sobretot per als més joves i els 
treballadors de més edat, que 
no poden accedir a la jubilació.

Per això, assenyalen que ac-
tualment perillen tots els CET 
per un “problema greu de treso-
reria” davant de l’impagament 
de factures i serveis, per la qual 
cosa reclamen el pagament de 
les subvencions i factures pen-
dents del 2019; que s’activi d’ur-
gència la convocatòria de sub-
vencions del 2020 i s’estableixin 
ajuts específics per poder cobrir 
despeses i necessitats urgents. 

Des de la Federació Allem 
assenyalen que si els CET no 
tanquen és “gràcies a l’esforç 
titànic” de les persones que hi 
treballen, de la complicitat de 
les administracions locals i la 
confiança de les empreses del 
territori. “Estem convençuts 
que serem capaços de generar 
oportunitats noves per a les 
persones més vulnerables”, van 
destacar.

El tercer sector, a la corda fluixa
Vuit centres especials de treball de la província de Lleida han presentat un ERTO amb més de 370 
treballadors afectats || La Federació Allem exigeix més finançament per superar la crisi

ENTITATS DISCAPACITAT

Imatge d’arxiu de la manifestació convocada per les entitats l’any passat per reclamar més ajuts per als CET de Lleida.

AMADO FORROLLA

ESFORÇ “TITÀNIC”

Les entitats han hagut 

d’acollir-se a un ERTO  

per protegir els llocs de 

treball davant de la crisi

8
ERTO

Centres Especials de Treball lleida-
tans que han presentat un ERTO 
durant la crisi sanitària, amb 374 
treballadors afectats.

296
TREBALLADORS

Persones amb discapacitat afec-
tades als sis centres de treball 
d’Allem del total de vuit CET que 
han presentat un ERTO.

11
CENTRES ESPECIALS

De les entitats d’Allem amb un to-
tal de 917 treballadors, dels quals 
693 tenen discapacitat intel·lectu-
al, física o sensorial.

74,6
MILIONS

Quantitat compromesa per la Ge-
neralitat, en tres partides, per a 
ocupació de persones amb disca-
pacitat i fer front a la crisi.

DADES

“Les mesures de  
la Generalitat  
han arribat tard”
n Dincat va assenya-
lar ahir que les mesures 
anunciades pel Govern 
per a la integració labo-
ral de persones amb dis-
capacitat “arriben tard” 
després de setmanes 
d’incertesa i inseguretat. 
L’associació advoca per 
un increment de les sub-
vencions per al Salari Mí-
nim Interprofessional i la 
constitució d’una taula de 
diàleg per poder revisar el 
model actual, amb “mol-
tes fragilitats”.

n Els professionals dels serveis 
socials de les entitats d’Allem 
no han deixat de treballar du-
rant la crisi sanitària i molts 
han seguit amb les tasques en 
primera línia per poder atendre 
les persones amb discapacitat. 
La federació assenyala que els 
professionals especialitzats per 
al suport al treball i la inserció 
han continuat en contacte amb 
els usuaris i les seues famílies 
de forma telemàtica, a més 
de donar suport a les sortides 
teratèutiques, la formació en 
mesures de prevenció, el su-
port psicològic i la cobertura 
de necessitats bàsiques.  

Les entitats assenyalen que 

estan “fermament compro-
meses” amb la protecció dels 
llocs de treball i en la recerca 
i creació de noves oportuni-
tats d’ocupació. Segons Dincat, 
principal representant de les 
persones amb discapacitat in-
tel·lectual a Catalunya, i Amm-
feina, organització que agrupa 
diferents entitats d’iniciativa 

social, prop de 9.500 llocs de 
treball de persones amb dis-
capacitat o problemes de salut 
mental es troben en situació 
de perill. 

La Federació Allem consta-
ta que les organitzacions so-
cials han fet bé la seua feina 
en la gestió del Covid-19, de 
la mateixa forma que s’actuarà 
quan puguin tornar a obrir-se 
els CET. “Som els col·labora-
dors essencials en la prestació 
de serveis socials públics a 
Catalunya i aquest fet s’ha de 
veure reconegut en les retribu-
cions als professionals i en un 
finançament públic adequat als 
serveis”, van destacar.

Intensa feina en la primera línia durant l’epidèmia

A CATALUNYA

Les entitats assenyalen 

que perillen 9.500 llocs  

de treball i 96 CET ja  

han presentat un ERTO


