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El Govern català augmenta fins
a 42,5 milions els ajuts als CET

Pàmies estudia
exiliar-se a
l’Argentina per
l’“assetjament”
de la Generalitat

Acord entre la Generalitat i les entitats de discapacitats de Catalunya
AMADO FORROLLA

REDACCIÓ

❘ BARCELONA ❘ El departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
destinarà 42,5 milions d’euros,
7,5 més que l’any passat, en ajuts
a les entitats que atenen persones amb discapacitat a Catalunya perquè puguin fer front a
la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), després
d’arribar a un acord amb el Comitè Català de Representants
de Persones amb Discapacitat
(Cocarmi), entitat que representa les més de 500.000 persones en aquesta situació a tot
Catalunya. A més, el Govern
afegirà 14,5 milions d’euros més
en ajuts a la inserció laboral en
l’empresa ordinària. Aquesta
ajuda beneficiarà els onze Cen-

MÉS AJUTS

El Govern destinarà
14,5 milions d’euros
per a la inserció laboral
a l’empresa ordinària
tres Especials de Treball (CET)
de la província de Lleida que
ocupen actualment 650 persones amb discapacitat física i intel·lectual i que veuen perillar
el seu treball perquè les entitats
no poden assumir l’increment
del 22% de l’SMI.
El conseller Chakir el Homrani va valorar aquest acord
com un “pas cap endavant en
les polítiques públiques d’ocupació destinades a persones amb
discapacitat” i exigeix a l’Estat
que augmenti el finançament i
l’adapti “a la realitat actual”.
En aquest sentit el president de
Cocarmi, Antonio Guillén, va
assegurar que aquest conveni
afavorirà “la inserció laboral
en l’empresa ordinària fins a

Usuaris d’entitats d’atenció a persones amb discapacitat, durant una mobilització a Lleida.

nivells equivalents als anys anteriors a les retallades”. Així
mateix, Guillén també va lloar
l’augment en els ajuts als CET,
encara que espera “unes millors
condicions de finançament en
un futur”
Altres punts de l’acord són
crear una comissió bilateral entre Cocarmi i el departament de
Treball amb l’objectiu d’avaluar
les polítiques públiques d’ocupació o elaborar un pla per fomentar l’obtenció de certificats
de professionalitat.
Aquesta decisió del govern
català es produeix després de
les múltiples protestes, reclamacions i mobilitzacions per part
de les entitats demanant més
finançament públic.

La Federació Allem de Lleida veu
“insuficient” aquesta pujada
■ Les entitats lleidatanes
consideren que aquest augment és “fals i inexistent”.
Segons el gerent d’Acudam
i portaveu de la Federació
Allem, Jordi Morillas, 35
milions dels 42,5 que el departament de Treball destinarà a les entitats que tracten
amb persones discapacitades
corresponen “a pagaments
endarrerits del 2018”. Amb
la qual cosa, explica Morillas,
l’ajuda real destinada per a
totes les entitats de Catalunya és de 7,5 milions d’euros.
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Tallers i xarrades
sobre la cultura
xinesa, a la UdL
❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida
va celebrar ahir l’Any Nou Xinès amb una conferència sobre
els rituals, el menjar i les tradicions del país asiàtic, a càrrec del
professor de la UPF Manel Ollé.
També estava previst un taller
de cal·ligrafia i paper retallat,
així com un recital per aprendre
cançons populars xineses. L’acte va comptar amb la presència
de Chang Shiru, director de la
Fundació Institut Confuci de
Barcelona.

❘ BALAGUER ❘ L’horticultor lleidatà i fundador de l’associació de medicina alternativa
Dolça Revolució, Josep Pàmies, va assegurar ahir que
estudia exiliar-se a l’Argentina a partir del mes que ve
perquè “no puc suportar
l’assetjament que el Govern
central i la Generalitat exerceixen sobre la meua persona”. “És incomprensible que
la Justícia m’ataqui d’aquesta
forma per parlar de plantes
que curen el càncer i l’MMS,
un complement que no conté
lleixiu i que està demostrat
que pot ser beneficiós per a
la salut”, va explicar Pàmies, al mateix temps que va
apuntar que “de moment
me n’aniré allà un mes, però
si intenten obrir diligències
penals em quedaré”. Durant
la seua estada a Sud-amèrica, l’horticultor de Balaguer
oferirà a partir del 3 de març
vinent un cicle de setze conferències a l’Argentina, Xile
i l’Uruguai.

Moment de la conferència sobre la Xina ahir a la UdL.

“El que nosaltres necessitem
és que els ajuts públics ens
ajudin a finançar el 75% de
les nòmines –actualment
cobreixen el 50– durant almenys dos anys, perquè les
entitats puguem assumir de
manera lineal l’increment de
l’SMI al salari dels nostres
treballadors. Això només
seria possible si la Generalitat destinés 31 milions
d’euros en ajuts”, afirma
Morillas. “Aquest anunci no
canvia res, estem igual que
fa un mes”, assegura.

ENOLOGIA

Promocionen vins
de Costers del Segre
a Alemanya i els EUA
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat de Catalunya promocionarà als
Estats Units i Alemanya els
vins i caves de trenta cellers
catalans, entre els quals els
lleidatans Costers del Sió i
Castell del Remei. Ho farà
en el marc del programa
Catalan Wines, una iniciativa de l’agència Acció que
té com a objectiu impulsar
l’exportació entre el sector
vinícola català.

