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EL 9 NOU

POLÍTICA I SOCIETAT

Asseguren que la reducció de l’administració fa perillar la inserció laboral de discapacitats

Protestes a Sant Celoni i Montmeló per
la tisorada a centres especials de treball
Sant Celoni / Montmeló
Laia Coll/EL 9 NOU

La Fundació Acció Baix
Montseny, de Sant Celoni,
i el Centre Ocupacional El
Trencadís, de Montmeló, van
sortir al carrer aquest dilluns
per protestar per les retallades que els governs espanyol
i català estan aplicant a les
subvencions que reben les
entitats que treballen per
la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Les
concentracions es van fer
coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat. Qüestionen
la reducció de les subvencions als centres especials de
treball, a les retallades a les
ajudes de la llei de la dependència i a la congelació des
del 2009 de les subvencions
als centres ocupacionals on
treballen persones amb discapacitat.
A Sant Celoni, amb una
pancarta que deia “si ens
retalleu desapareixem” una
cinquantena de persones
de la Fundació Acció Baix
Montseny, acompanyats per
persones a títol individual
i de l’alcalde Joan Castaño
(PSC) i regidors de Sant
Celoni, es van concentrar
aquest dilluns a la plaça de la
Vila de Sant Celoni. Segons
van explicar, el seu objectiu
és lluitar pels drets de les
persones amb discapacitat i
denunciar les retallades que
estan patint arran de la crisi
econòmica i que els posa en
una situació complicada. A

diverses pancartes en contra de les retallades. S’hi va
sumar l’alcalde Antoni Guil
(PSC). El col·lectiu va participar, al vespre, en la manifestació que es va fer a la plaça
Sant Jaume, a Barcelona.
Va aplegar representants
d’entitats que tenen centres
especials de treball per a persones amb discapacitat del
Vallès Oriental i de la resta
de Catalunya.
Al Vallès Oriental, hi ha
una dotzena de centres
especials de treball. Són
Alborada, de Mollet; Viver
de Bell-lloc, de Cardedeu;
Grupdem, de Montmeló,

Exposició del
col·lectiu Eina al
centre cultural
de Canovelles
Canovelles

Els membres del centre de treball El Trencadís davant l’ajuntament de Montmeló

banda, denuncien la discriminació que pateix el sector.
Xavier Jané, gerent de la
FABM, va llegir un manifest
on es reclamaven els drets de
les persones amb discapacitats i s’exigia un respecte per
part de tothom, el seu reconeixement i acceptació per
poder formar part de la societat. En el text, Jané va proclamar que “s’està afectant
la part més vulnerable de la
societat”. “No es pot retallar
de la gent que no en té i d’on
no hi ha diners”, va dir.
A Montmeló, els alumnes
del centre ocupacional El
Trencadís es van concentrar
a la plaça de la Vila amb

A Sant Celoni, unes 50 persones es van concentrar a la plaça de la Vila

Eina, el grup d’atenció a la
població amb disminucions psíquiques i sensorials
de Canovelles, va inaugurar aquest dilluns una
exposició al centre cultural
d’aquesta població. L’entitat es reuneix dos cops
per setmana de setembre
a juny per fer activitats
esportives, de lleure,
excursions o per participar
a les activitats del municipi. Es pot veure de dilluns
a divendres de 4 de la tarda a les 9 del vespre.
Emiser Vallès, de Granollers;
Baix Montseny Jardineria i
Serveis, de Sant Celoni; Peva
Integración, de Santa Maria
de Palautordera; Anwar
Protección, de l’Ametlla;
Centre Especial de Treball
Ral, de Llinars; Intelami, de
les Franqueses; Dinat 2006,
de Granollers; el Centre
especial de treball Fundació
Vallès Oriental-Xavier Quincoces, de la Roca, i Rasim, de
Mollet, segons la Generalitat.

Les Franqueses
EL 9 NOU

La fundació Apadis, de les
Franqueses, va inaugurar
aquest dissabte La Botigueta,
un establiment on vendran
productes de segona mà i
d’artesania i que està pensat
per treballar el procés d’inserció al món laboral d’aquest
col·lectiu. “Està anant molt
bé. Està entrant molta gent i
estem tenint moltes donacions”, assegura Imma Navarro,
directora d’Apadis.
L’establiment, que està
situat al carrer Provença
de Bellavista, estarà obert
de dimarts a divendres de

2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2
del migdia i de 4 de la tarda
a 8 del vespre. Els dilluns
i dissabtes només obre als
matins. La Botigueta va ser
apadrinada pels alcaldes de
les Franqueses i Granollers,
Francesc Colomé i Josep
Mayoral, i pel president i el
gerent del Consell Comarcal,
José Orive i Ignasi Valls.
Els diners que s’obtinguin
a La Botigueta serviran per
finançar les activitats que
fa Apadis a favor de les persones amb discapacitat. Les
persones que hi treballen,
però, també obtindran una
part dels diners, que podran
gestionar ells mateixos.

AGNÈS MARQUÈS

Apadis obre La Botigueta
a Bellavista per introduir
discapacitats al món laboral

Les persones que estan al capdavant de La Botigueta participaran en els beneficis que obtinguin de la venda

Divendres, 7 de desembre de 2012

