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Discapacitats i retallats
Convocats per més de cent entitats sense ànim de lucre que treballen per fer realitat el dret
dels discapacitats a treballar i ser útils a la societat i a si mateixos, milers de persones es van
manifestar el passat dia 20 a l'Arc del Triomf de Barcelona sota el lema «Això sí que no!» per
protestar contra les retallades que afecten amb especial duresa aquest col·lectiu d'acord amb
la Llei de Pressupostos de l'Estat elaborada pel govern del Partit Popular.
Segons les dades que han fet públiques les entitats convocants de la manifestació, a Catalunya
hi ha més de 7.300 persones amb discapacitats amb especial dificultat que treballen en un
centenar d'entitats sense ànim de lucre. Afegeixen aquestes entitats que el projecte de llei de
pressupostos reduirà en un 56% la partida de diners destinada a Catalunya per a la inserció
d'aquest col·lectiu. A més, la reducció pressupostària prevista no garanteix ni tan sols el 50%
del salari mínim interprofessional que marca la llei, i suposa un tracte discriminatori no només
per a aquestes persones sinó per a Catalunya, ja que és el territori que més ha contribuït a crear
aquests llocs de treball. També s'elimina la subvenció del 75% del salari mínim interprofessional
per aquells col·lectius de persones amb especials dificultats d'inserció laboral. Això, comportarà
la pèrdua immediata de més de 2.500 llocs de treball a Catalunya. Per si això no fos prou,deixarà
en situació crítica els programes d'inserció a l'empresa ordinària, com ara el «Treball amb
suport», als quals es destina un pressupost zero, fent-los inviables i provocant una dràstica
reducció de serveis i d'entitats prestadores.
Aquesta mesura del Govern espanyol forma part d'una retallada més àmplia que afecta la
totalitat de les polítiques actives d'ocupació. Si ningú hi posa remei, el govern català rebrà
198 milions d'euros per aquest concepte, en lloc dels 457 que va rebre l'any passat. Per tant,
no només es deixarà a l'estacada les persones amb discapacitat, sinó també altres col·lectius
que necessiten un suport especial per trobar feina. Algunes organitzacions han quantificat en
34.000 el nombre de persones que poden estar afectades a Catalunya. També perillen més de
1.000 llocs de treball directes, els dels tècnics que dissenyen i gestionen els plans de formació i
inserció laboral. De manera que, gràcies a les agosarades mesures del Partit Popular per sortir
de la crisi, les polítiques d'ocupació serviran també per crear atur.
Aquesta es una de les conseqüències de les retallades lineals a ultrança, sense discriminació
ni criteri que, divendres rere divendres, improvisa el govern del Partit Popular per acontentar els
mercats i que, divendres rere divendres, en lloc de treure'ns del pou ens empeny cada vegada
més cap al fons. En el cas que avui comentem, si això s'arriba a aprovar, aquesta retallada
suposarà llençar per la borda, de forma vergonoyosa, 20 anys de pacient i moltes vegades
invisible treball a favor de la inserció laboral dels discapacitats.
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