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‘Ni-ni’ per força: 
el drama dels 
discapacitats 
intel·lectuals

La Generalitat posarà en marxa al setembre uns 
cursos que seran una prova pilot per desbloquejar 

l’actual falta de sortides d’aquest col·lectiu

Uns 2.000 discapacitats intel·lec-
tuals d’entre 16 i 21 anys no po-
den afrontar enguany la compli-
cada tria entre treballar o estudi-
ar. El grup Dincat (Discapacitat 
Intel·lectual Catalunya) denun-
cia la discriminació que pateix el 
col·lectiu, que es troba sense 
oportunitats de seguir-se for-
mant en l’etapa postobligatòria 
per la falta de continguts adap-
tats, però que tampoc troba feina 
pel bloqueig dels recursos desti-
nats als diferents programes 
d’inserció. 

Per canviar aquesta situació, 
demanen que Ensenyament ac-
celeri la implementació dels iti-
neraris formatius específics 
(IFE) per a alumnes de més de 16 
anys amb necessitats específi-
ques. D’altra banda, volen que es 
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recuperin els nivells d’inversió 
“previs a les retallades” dels progra-
mes d’inserció per trobar feina. 

“El dret al treball és més que una 
feina en si, dóna una oportunitat a les 
persones per sentir-se realitzades”, 
apunten des de Dincat, i expliquen 
que moltes de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual que no troben 
feina tampoc tenen alternativa i “es 
queden a casa sense fer res, de mane-
ra que les seves famílies s’han d’en-
carregar que estiguin actives”. La fe-
deració, que agrupa unes 300 enti-
tats socials, apunta que la legislació 
preveu una igualtat d’oportunitats 
entre les persones amb discapacitat 
i la resta, però que a la pràctica no hi 
ha mecanismes que ho garanteixin. 

Nous cursos l’any vinent 
Un primer pas per garantir aques-
ta igualtat serien els IFE que entra-
ran en funcionament el curs vinent. 
Dincat demana que s’acceleri la im-
plementació d’aquest projecte. La 

sionals fan una tasca de seguiment 
de la persona, li busquen les ofertes 
que li poden anar millor i les ajuda a 
aconseguir la feina. Acompanyar i 
orientar les persones discapacita-
des requereix recursos”, expliquen 
des de Dincat. 

Canvi de mirada  
Des de l’ACIDH, la tècnica d’inser-
ció laboral Ana Azañón demana a la 
societat un canvi de mirada. “Cal 
donar una oportunitat a les perso-

nes discapacitades, perquè ens po-
den sorprendre”, reivindica. 

Per poder fer carrera en el món de 
l’hostaleria, però, la Berta també ne-
cessitaria un títol d’anglès. Ho té di-
fícil per la falta de continguts adap-
tats a les acadèmies. Dincat recorda 
que “teòricament hi ha d’haver  
igualtat d’oportunitats, però a la 
pràctica les persones discapacitades 
no en gaudeixen”, ja que les acadè-
mies no estan obligades a adaptar els 
continguts dels cursos.e

La Berta 
Sadornil ha 
trobat quatre 
ofertes de feina 
a través de 
l’ACIDH. 
 MANOLO GARCÍA

“Estic buscant 
feina com a 
ajudant de 

cuina”

BERTA 
SADORNIL

La Berta (22 anys) va renunciar a 
treure’s l’educació secundària 
obligatòria i va optar per un pro-
grama de formació i inserció (PFI) 
d’arts gràfiques per obtenir uns co-
neixements més específics. Si ha-
gués aprovat l’ESO, no hauria po-
gut fer el PFI. Malgrat tot, a la Ber-
ta no la va acabar de convèncer un 
curs d’arts gràfiques a l’escola 
L’Arrel, i va ser aleshores quan va 
fer un curs d’atenció al client i mani-
pulació d’aliments a través de l’As-
sociació Catalana d’Integració i Des-
envolupament Humà (ACIDH). Es 
tracta d’un curs molt pràctic, on la 
noia va aprendre a fer d’ajudant de 
cuina i de sala, i té clar que la prime-
ra opció és la que li va agradar més. 

La Berta ja ha fet fins a quatre en-
trevistes a través del Programa In-
tegrals - Garantia Juvenil, però en 
cap ha aconseguit un contracte, de 
moment. Segons Dincat, part de la 
culpa que no trobi feina és de les re-
tallades pressupostàries fetes als 
programes d’inserció a l’empresa 
ordinària. La federació assegura 
que els últims anys s’ha reduït el 
nombre de persones dedicades a la 
inserció, la qual cosa dificulta enca-
ra més que joves com la Berta pu-
guin trobar feina. “Aquests profes-

“El meu fill 
no pot 

continuar 
la formació”

MIREIA           
ARCE

En Guillem (17 anys) ha aconseguit 
el títol d’ESO després d’anys bata-
llant per poder rebre aquest reco-
neixement i aconseguir les adapta-
cions curriculars necessàries, tal 
com explica la seva mare, la Mireia 
Arce. Ara està a l’espera que s’im-
plementin els itineraris formatius 
específics (IFE) perquè el seu fill 
pugui seguir-se formant. De mo-
ment, li és gairebé impossible acce-
dir tant a un cicle formatiu de grau 
mitjà com a un programa de forma-
ció i inserció (PFI), en el segon cas 
perquè ja té l’ESO superada. La se-
va mare tampoc ho veuria com una 
bona idea: “Els PFI no donen l’opció 
de fer marxa enrere. Un cop fes un 
curs, ja no podria canviar d’estudis”, 
diu. “Tenint en compte el grau de 
discapacitat del Guillem, triar uns 
estudis que no permeten rectificar 
seria un problema”, afegeix la mare.  

D’altra banda, aquest jove de 17 
anys també té bloquejada la via per 
fer un grau mitjà. La Mireia explica 
que les places adaptades que s’ofe-
reixen per a persones amb una dis-
capacitat psíquica són poques i es-
tan molt sol·licitades. A la vegada, 
els centres que ofereixen cicles de 
grau mitjà sempre trien les perso-
nes que tenen un grau de disminu-

AFECTADA MARE DEL GUILLEM PEÑA



17ara  DIMARTS, 3 DE MAIG DEL 2016  
societat

tal” l’agressió. “Ens acusen 
d’anar a provocar quan l’únic 
que fem és filmar amb discreció 
l’acte i vigilar que es compleixi la 
llei i no es maltractin els ani-
mals”, afegeix Gascón, que pre-
cisa que AnimaNaturalis sol·li-
citarà una reunió amb el delegat 
del Govern a les Terres de 
l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès, 
per demanar-li protecció i re-
cursos per garantir-los la segu-
retat a les places. El delegat ha 
enviat un comunicat públic en 
què condemna els fets.  

També ho ha fet l’Agrupació de 
Penyes i Comissions Taurines de 
les Terres de l’Ebre. “Aquest tipus 
d’actuacions perjudiquen la imat-
ge de la festa”, assegura el seu pre-
sident, Joaquim Martí, que, no 
obstant, precisa que es tracta d’un 
fet puntual. “Cada temporada hi 
ha més de 250 espectacles taurins 
sense incidències”, recorda, i acu-
sa les entitats animalistes de cris-
par l’ambient amb denúncies 
contra les festes “poc fonamenta-
des”. El mateix Martí ha sigut de-
nunciat per Gascón per un delic-
te d’incitació a l’odi durant la ce-
lebració d’un correbou a Aldover, 
el 23 d’abril, en el qual també hi va 
haver incidents. No és el primer 
cop que les entitats animalistes 

pateixen aquest tipus 
d’agressions. El 2012 va 
haver-hi un cas sem-
blant a Alcanar que va 
acabar en judici, i el 2014 
es van quedar també 
sense càmeres de vídeo i 
fotografies perquè els 
protaurins els hi van 
trencar.e

Començament crispat de la tempo-
rada de correbous a les Terres de 
l’Ebre. Els Mossos d’Esquadra han 
detingut quatre persones per haver 
agredit dues activistes d’AnimaNa-
turalis durant un espectacle taurí a 
Mas de Barberans, divendres pas-
sat. Ahir l’entitat va difondre un ví-
deo en el qual es veu com aquestes 
persones peguen, empenyen les vo-
luntàries i els estiren els cabells per 
prendre’ls les càmeres de vídeo i de 
foto amb les quals enregistren l’es-
pectacle. Un dels agressors aconse-
gueix una de les càmeres i la llança 
violentament al mig de la plaça, da-
vant la passivitat del públic. Només 
un grup de membres de la comissió 
taurina de Mas de Barberans va in-
tentar impedir l’agressió. Els Mos-
sos d’Esquadra responsabilitzen els 
arrestats –tres homes i una dona 
d’entre 19 i 47 anys, membres d’una 
mateixa família de Sant Carles de la 
Ràpita– de coaccions, danys i lesi-
ons, amb l’agreujant de discrimina-
ció per motius ideològics. La policia 
els va prendre declaració i van que-
dar en llibertat, a l’espera que un 
jutge els citi. 

“L’única manera que la tempo-
rada de correbous sigui 
tranquil·la és que als 
agressors els apliquin pe-
nes exemplars”, diu la di-
rectora d’AnimaNaturalis, 
Aïda Gascón, una de les ac-
tivistes agredides, junta-
ment amb la seva acompa-
nyant, Yasmina Moreno. 
L’entitat ha titllat de “bru-

Ports de la Generalitat ha retirat set tones de deixalles 
que s’amuntegaven al fons del port pesquer de Roses 
(Alt Empordà). Fa dues setmanes ja es van retirar 10 
tones de residus del port de Palamós (Baix Empordà).

7 TONES DE 
RESIDUS AL 
PORT DE ROSES

L’ONG Open Arms ha demanat permís a l’Ajuntament 
de Barcelona per vestir l’estàtua de Colom amb una 
armilla salvavides en favor dels refugiats. Recorden que 
Trias va deixar que Nike el vestís del Barça el 2013.

VOLEN VESTIR 
COLOM AMB UN 
SALVAVIDES

l’ESO. També n’hi ha que renun-
cien a l’ESO, una situació que 
compensa en part el programa de 
formació i inserció (PFI), que sí 
que ofereix una formació especí-
fica però només de dos anys. 

Dificultats per trobar feina 
El bloqueig a l’hora de formar-se 
també es produeix en la recerca 
de feina. Per evitar-ho, Dincat 
demana a la Generalitat que des-
tini més recursos als diferents 
programes d’inserció laboral. 
D’una banda, volen que el Govern 
inverteixi els mateixos recursos 
que dedicava abans de les retalla-
des als programes destinats a 
l’empresa ordinària per a perso-
nes amb discapacitats lleugeres o 
moderades, però també recla-
men que l’administració autorit-
zi noves contractacions als cen-
tres especials de treball (CET) 
per a persones amb grans neces-
sitats de suport.e

ció més reduït per ocupar aquestes 
places, i en Guillem té una discapa-
citat del 75%. “Es podria apuntar a 
un cicle no adaptat, però li seria im-
possible seguir-lo”, apunta la mare. 

La Mireia explica, però, que una 
opció que considera ara és apuntar 
el Guillem només a unes determi-
nades assignatures d’un cicle. “No 
tindria el títol, però podria demos-
trar una sèrie de competències i fer 
pràctiques professionals”, argu-
menta preocupada. 

Els IFE, una necessitat urgent 
Davant el bloqueig de les altres du-
es vies formatives, en Guillem i la 
Mireia estan expectants davant la 
implementació dels itineraris for-
matius específics (IFE). Serien uns 
cursets que li permetrien “adquirir 
unes competències bàsiques” i rec-
tificar en cas de no sentir-se satisfet 
per l’itinerari triat. “Ara diu que vol 
ser pastisser, però d’aquí tres mesos 
potser vol ser jardiner”, exemplifi-
ca la mare del jove.e

La Mireia Arce 
espera que 
implementin 
els nous cursos 
per al Guillem, 
el seu fill 
MANOLO GARCÍA

Generalitat, per la seva banda, 
apunta que aquests cursos seran 
una prova pilot, que comptaran amb 
un centenar de places i es posaran 
en marxa al setembre. De fet, Ense-
nyament concreta que aquest mes 
de maig ja s’obriran les inscripcions. 
Els IFE seran cursos reglats, de qua-
tre anys de durada, amb un elevat 
component pràctic. La idea és que 
puguin accedir-hi tant els graduats 
d’ESO com els que no ho són. Dincat 
admet que aquest programa seria 
un primer pas per al reconeixement 
de les necessitats de les persones 
discapacitades, però “no serà sufici-
ent” del tot.  

Actualment, quan una persona 
amb discapacitat intel·lectual apro-
va l’ESO ho té molt difícil si la seva 
opció és seguir-se formant. En 
molts casos, l’alumne no aprova la 
secundària, fins i tot expressament, 
per no trobar-se que no pot fer un 
grau mitjà per una falta d’adaptació 
de continguts que sí que es dóna a 

Un vídeo prova l’atac 
a dues animalistes  

Moment de tensió que es van viure a la plaça quan dues animalistes 
intentaven enregistrar el correbou. ARA

Els mossos detenen els 4 agressors que 
volien impedir la gravació d’un correbou

MAS DE BARBERANS
ROSER ROYO

CORREBOUS

Places  
Els cursos 
que preveu la 
Generalitat 
seran encara 
una prova 
pilot

Inversió  
Dincat 
demana 
revertir les 
retallades 
en inserció 
laboral

Mireu el vídeo a 
l’Ara.cat /vídeos  


