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NOTA DE PREMSA 

Dijous 25 d’octubre de 2018 

L’Associació Empresarial d’Economia Social (AEES Dincat) reclama 

un finançament just i un nou marc de concertació per garantir els 

serveis de qualitat i les oportunitats laborals de les persones amb 

discapacitat 

En la seva inauguració institucional del II Congrés, el President Torra ha advocat per 

un Pacte Nacional per a les persones amb discapacitat i ha emplaçat el sector a 

treballar conjuntament amb “compromís i responsabiltiat” 

El II Congrés de l’Associació Empresarial d’Economia Social (AEES Dincat) Aliances i 

persones. Estratègies clau de futur es celebra al recinte de Sant Pau i reuneix 

professionals de les 225 empreses de tot Catalunya 

Manel Palou, president d’AEES Dincat, encoratja tots els actors a “aliar-se i apostar 

per les persones” i adverteix de la situació “de risc” en què es troba el sector i crida a 

recuperar-se “d’una dècada perduda” després de la congelació financera dels mòduls 

dels serveis assistencials 

L’Associació Empresarial d’Economia Social, AEES Dincat, és la principal patronal del sector 

de la discapacitat intel·lectual a Catalunya. L’organització empresarial aplega 225 entitats 

d’iniciativa social i sense ànim de lucre que, al seu torn, ocupen 15.000 treballadors, 8.000 

dels quals tenen alguna discapacitat. Entre avui i demà, se celebra al Recinte Modernista de 

Sant Pau el seu segon congrés, titulat Aliances i persones. Estratègies clau de futur. 

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha estat el responsable d’inaugurar 

el Congrés, i ha agraït l’esforç i el compromís de les entitats que treballen per a les persones 

amb discapacitat i ha recordat que “res no té sentit pel bé de la ciutadania si no es posen les 

persones en el centre de l’atenció del govern”.  

Treballar amb les persones al centre  

El president Quim Torra, ha manifestat que “és entre tots que hem de pensar, plantejar, 

discutir i decidir el país que volem. En totes les seves dimensions. I, sobretot, en els àmbits 

de l’atenció a les persones, dels serveis socials i d’atenció a les persones més vulnerables, ja 

que és aquí on estem definint el país que volem construir”. 

Álvaro Porro, comissionat de l’Economia Social de Desenvolupament Local i Consum de 

l’Ajuntament de Barcelona, ha encoratjat les empreses del sector “a cooperar i col·laborar 

plegades, construir intercooperació per enfortir el mercat social com un element de força i de 

segell propi i enfortir i revisar el model de les organitzacions” que serveixi per exportar les 

bones pràctiques del model de l’economia social i solidària, d’un sector que ha patit les 
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conseqüències de la crisi financera, “especialment”, i que cal que les administracions posin 

en valor les entitats amb missió social sense ànim de lucre.  

Manel Palou, president de la patronal AEES Dincat, ha recordat la llarga trajectòria que ha 

portat les entitats fins a l’actualitat, moltes d’elles amb els seus orígens que es remunten fins 

a cinquanta anys enrere “quan l’Estat tenia poca sensibilitat per les causes socials i va haver 

de ser la societat civil qui comencés a canviar les coses”. Així, van néixer les escoles 

especials, els primers serveis assistencials i els centres especials de treball, molt abans que 

es legislés tot el marc de l’àmbit de la discapacitat. Palou ha reconegut que les entitats “han 

posat per davant el compromís amb l’atenció de les persones a base de sobreesforços 

personals i col·lectius” i ha fet una crida a “superar la dècada perduda” perquè “la situació 

financera del sector és molt fràgil”.  

Amenaça de pervivència del model català 

El president d’AEES Dincat ha fet referència, precisament, a la reunió institucional que es va 

celebrar el passat dimarts 23 d’octubre al Palau de la Generalitat on, juntament amb la 

Federació Dincat, ja van traslladar al President les demandes del sector per pal·liar la “situació 

de risc” en què es troba. Palou, avui, ha recordat “els mòduls dels serveis assistencials estan 

congelats des de l’any 2009, una situació insostenible que urgeix revisar a través de 

contractes amb l’administració via concertació”. 

Igualment, ha avançat que molts dels centres especials de treball (CET) es veuen amb la 

necessitat de “redefinir el model d’ocupació i treball per a les persones amb discapacitat i del 

conjunt de les especials dificultats”. Reptes com l’increment del salari mínim “una oportunitat, 

una millora i un avenç social” poden, alhora, comprometre moltes empreses del sector amb 

un “impacte molt significatiu per l’increment de despesa”, situació davant la qual AEES Dincat 

demana “temps per poder-s’hi adaptar, finançament i complicitat de l’administració per fer-ho 

possible”. 

Palou s’ha referit a “desenvolupar una legislació que reguli l’acció concertada com a 

mecanisme de col·laboració entre la Generalitat i les iniciatives socials sense ànim de lucre; 

un marc àgil i estable de finançament que permeti el sector centrar-se en l’atenció a les 

persones amb qualitat, excel·lència, atenció integral i arrelament al territori”.  

Pacte Nacional per a les persones amb discapacitat 

El president Quim Torra, en resposta a les peticions del sector, ha expressat que durant 

aquesta legislatura s’està treballant per “posar les bases i aconseguir un gran canvi 

transformador en el sector de la discapacitat” i ha assegurat que el Govern vol fer un pas més 

enllà, per exemple, “analitzant el marc normatiu i les normes de desplegament corresponents 

així com les polítiques públiques i el nivell d’inversió pressupostària per adaptar-nos a la 

Convenció sobre els drets de les persones amb Discapacitat i a desenvolupar un Pacte 

Nacional per a les persones amb discapacitat”.  
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Un “avanç important i efectiu per un model nou” que caldrà construir amb “temps, feina i 

compromís” ha avançat el President Torra, recollint l’oferiment de Manuel Palou de treballar 

“confiant en les persones, els uns amb els altres i comprometent-nos”.  

Cal recordar que Manuel Palou, en nom de la patronal AEES Dincat, ha recordat la consellera 

dolors Bassa i les persones que estan a l’exili o ala presó, també especialment, la Tamara 

Carrasco, professional del sector, que avui no ha pogut ser al Congrés perquè es troba 

confinada a casa seva, acusada injustament de terrorisme.  

Per últim, el President de la Generalitat, que ha agraït aquestes mostres de solidaritat, ha clos 

la sessió d’inauguració recordant que “no tindrem el país que somiem si no tothom pot triar el 

projecte vital amb plena llibertat i autonomia possible”.  


