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Fins aquest 2012, els centres especials 

de treball rebien una ajuda que cobria 

el 75% del salari mínim de totes les 

persones que hi treballaven. Enguany, 

després de dos anys, s’ha retornat al 

finançament anterior, que equivalia 

al 50% del sou dels empleats. A més, 

hi ha retard en el pagament de les 

subvencions. Tot plegat posa a la cor-

da fluixa algunes de les entitats que 

treballen per a la integració laboral 

de persones amb discapacitat.
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Apindep, de Santa Eulàlia, elabora cada any lots de Nadal per a empreses. Tot i la crisi, estan contents perquè la demanda no ha caigut i segueixen elaborant-ne

A més, el retard en el cobrament de subvencions concedides els causa problemes de liquiditat

La reducció d’ajuts posa a la corda 
fluixa els centres especials de treball

Granollers

Ferran Polo

La reducció de les ajudes 
que cobrien el 75% del salari 
mínim de les persones amb 
discapacitat que treballaven 
en algun centre especial de 
treball ha posat en una situ-
ació econòmica difícil les 
fundacions i cooperatives de 
la comarca que els gestionen. 
L’Estat ha abaixat l’aportació 
fins al 50% del salari –un 
33% menys– després de dos 
anys pagant-ne el 75%. Al 
Vallès Oriental hi ha una 
dotzena de centres especials 
de treball que donen feina a 
centenars de persones amb 
discapacitat. La caiguda de 
les ajudes s’afegeix a altres 
problemes. Un d’aquests és 
la davallada de les coman-
des de feina que arriben a 
aquests centres de treball 
a conseqüència de la crisi i 
que pateixen la majoria. Els 
ajuntaments també contrac-
ten menys serveis que fa uns 
anys. “La crisi ens afecta en 
més mesura a nosaltres que 
a les altres empreses”, indica 
Joan Maria Monsalve, direc-
tor general de la Fundació 
Vallès Oriental (FVO). L’en-
titat, amb tot, conserva una 
posició força bona –ha pogut 
mantenir tots els llocs de 
treball– perquè van entendre 

“que l’ajuda del 75% era una 
aportació transitòria”. “Vam 
veure que venia la crisi i no 
vam estirar més el braç que 
la màniga”. Admet, però, que 
“hi ha entitats que ho estan 
passant molt malament”. El 
gerent de Viver de Bell-lloc, 
Carlos Sopeña, apunta que 
“si les persones amb disca-
pacitat perden el seu lloc de 
treball aquí difícilment en 
trobaran en un altre lloc”. 
“Hem fet un gran esforç per-
què tothom segueixi tenint 
feina”, diu. Una de les solu-
cions per fer front a la cai-
guda dels ingressos ha estat 
“anant al màxim en l’eficièn-
cia de la cooperativa”, diu.

Les entitats també patei-
xen el retard en el cobrament 
de les subvencions o de les 
ajudes que els arriben a tra-
vés de la Generalitat. Això, 
sobretot, els genera tensi-
ons de tresoreria. És el cas 
de la cooperativa Apindep, 
de Santa Eulàlia, a qui la 
Generalitat deu uns 140.000 
euros. “La crisi ens afecta 
en la tresoreria. Abans, et 
pagaven d’un any per l’altre 
i anaves fent. Ara això s’ha 
tallat”, assegura Mercè Llau-
radó, responsable d’Apindep. 
En un primer moment, els ha 
obligat a gastar els recursos 
propis. “La nostra voluntat és 
que aquests diners servissin 

per a projectes nous i no per 
a la sostenibilitat econò-
mica”, diu Llauradó, que es 
queixa que els bancs no els 
ofereixen finançament. De 
fet, ells tenien una pòlissa de 
crèdit de 30.000 euros que 
els van cancel·lar. Ara, han 
hagut de recórrer a l’Institut 
Català de Crèdit. “Hem de 
pagar els costos financers a 
la Generalitat per uns diners 
que ens deuen ells”, lamenta.

EL PRECEDENT D’APADIS

La situació que ara passen 
els centres especials de tre-
ball és similar a la que va 
viure l’any passat la fundació 
Apadis, de les Franqueses, i 
que la va situar al límit del 
tancament. Aquesta entitat 
treballa per la inserció labo-
ral però no té un centre espe-
cial de treball. “L’any 2010 es 
van tallar completament les 
ajudes per a formació i inser-
ció laboral”, comenta Imma 
Navarro, directora d’Apadis. 
S’hi va afegir el retard en el 
pagament de les subvencions 
ja concedides: la Generalitat 
els devia uns 80.000 euros 
que ara ja han cobrat gaire-
bé al 100%. Tot plegat va 
fer que Apadis es plantegés 
tancar a principis de 2012. 
Però “vam començar a buscar 
alternatives per no dependre 

de l’administració”. Això els 
ha permès tirar endavant. 
Fa poques setmanes, s’han 
tornat a convocar ajudes per 
programes per 2012. “Han 
sortit a darrera hora però 
estàvem preparats”, diu.

La pèrdua d’ajudes afecta 
activitats de caire més social 
que fan associacions vincula-
des a fundacions o coopera-
tives dedicades a la inserció 
laboral de discapacitats. Des 
de Taller Alborada lamenten 
la reducció de les ajudes per 
a colònies que ajuden al seu 
desenvolupament personal.

La Fundació 

Acció Baix 

Montseny perd 

les ajudes de 

particulars

Sant Celoni

L.C.

La Fundació Acció Baix 
Montseny (FABM) ha vist 
durant aquest 2012 com els 
ingressos per ajudes d’em-
preses i particulars s’ha redu-
ït a zero, mentre que el 2011 
només d’empreses van reunir 
una quantitat de 5.500 euros. 
Aquest fet, juntament amb la 
reducció d’ingressos deguda 
a la manca de feina i subven-
cions –que han disminuït al 
voltant d’un 20,2 respecte a 
l’any anterior– ha repercutit 
en el fet que la FABM estigui 
en una situació delicada. Es 
preveu que el 2012 es tanqui 
amb una facturació estimada 
d’un 20,9% menys que el 
2011. 

Segons explica el gerent,  
Xavier Jané, les principals 
causes per les quals s’han 
perdut feines són que “mol-
tes empreses privades gua-
nyen concursos o pressupos-
tos amb uns preus a la baixa 
més que temeraris” i que hi 
ha hagut “retallades molt 
fortes d’alguns clients del 
sector públic”. 

Actualment, la FABM té 
una plantilla de 43 persones, 
32 de les quals tenen alguna 
discapacitat. De moment, 
s’ha hagut de prescindir de 
dues persones, però la Fun-
dació encara està en fase de 
reestructuració. La FABM 
ofereix serveis de jardineria, 
forestal, neteja, missatgeria i 
pintura tant en l’àmbit públic 
o privat, com en el particular.


