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La convenció de l’ONU de les persones 
amb discapacitat ens diu que:

Les raons del projecte i metodologia: 
Malgrat el mandat de l’ONU, l’atur en aquest col·lectiu supera el 80%
i el treball té lloc sobretot en entorns protegits i segregats.

Hem volgut aprofundir en les raons d’aquest gap i sobretot construir propostes
que permetin treballar els propers anys per a reduir-lo. 
Aquesta problemàtica no es pot abordar sota un únic punt de vista, per això hem 
incorporat en l’anàlisi, debat i propostes a la majoria dels agents socials implicats, 
començant pel col·lectiu mateix i afegint-hi empreses, entitats socials i d’inserció, 
administracions públiques i professionals de diferents àmbits. 

En una primera fase s´han fet 120 entrevistes en profunditat a tot el territori 
català i alguns professionals internacionals. 

A la segona fase hem fet 7 dinàmiques de grup i una taula rodona amb ponents 
internacionals, per determinar els principals eixos de transformació i accions 
que cal dur a terme, tant a curt com a llarg termini.

Es tanca el projecte amb propostes concretes, i per part de la LADD s’establiran 
projectes i grups de treball per continuar lluitant, juntament amb les entitats. 

Evolució i Situació actual: 
A la dècada dels 80 es crea la Llei Lismi (que obliga a totes les empreses de més
de 50 treballadors a dedicar el 2% de la seva plantilla a persones amb alguna 
discapacitat) i es regulen els Centres Especials de Treball, pensats per ocupar
a persones amb especial vulnerabilitat (com el nostre col·lectiu) o com a pas
previ al món laboral en empresa ordinària.
 
Als anys 90 s’implanta amb èxit a Catalunya la fórmula del Treball amb Suport,
que consisteix en un suport permanent a l’empresa i a la persona amb discapacitat
al llarg de tot el procés de contractació i mentre la relació laboral continui. 
Malgrat tot, el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual és el que
té l’índex d´ocupació més baix i els sous més precaris de tots els col·lectius. 

Els estats part reconeixen el dret
de les persones amb discapacitat a 
treballar, en igualtat de condicions 
amb les altres; això inclou el dret
a tenir l’oportunitat de guanyar-se 
la vida mitjançant un treball
lliurement triat o acceptat en un 
mercat i un entorn laborals que 
siguin oberts, inclusius i accessibles 
a les persones amb discapacitat.
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Principals conclusions i propostes

El col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual segueix essent un gran desconegut. Cal treballar, ja des de l’escola,
perquè la societat entengui i normalitzi la diversitat.

En l’accés al treball  del col·lectiu hi ha 4 agents implicats:

El principal fre per que les empreses contractin és el desconeixement de las possibilitats i capacitats d’aquestes persones. 

Les experiències laborals solen ser una sorpresa molt positiva per a la empresa. Les pràctiques i la formació dual poden ser un primer
pas important, de coneixement mutu.

El tema clau per fer una inclusió exitosa es un bon encaix entre persona i lloc de treball amb el suport continuat d’una entitat 
(Treball amb Suport).

Per a les persones amb discapacitat intel·lectual la feina és un punt més en la normalització de la seva vida, els dóna autonomia i autoestima. 
Es queixen sobretot de que cobren sous molt baixos.  Valoren feines que els agradin i que puguin fer, amb companys amables i que els 
tractin com a iguals. 

Els Centres Especials de Treball han anat perdent el seu sentit inicial, que cal recuperar: un entorn de treball per a persones especialment 
vulnerables i com a trampolí a l’empresa ordinària.

Els agents implicats reclamen actuacions a 5 nivells importants: 

El 80% d’atur al col·lectiu ens parla d’un problema molt estructural. Les Administracions i el Govern han de considerar
aquest repte seriosament per tal que la Convenció de l’ONU sigui una realitat: accés al treball, lliurement escollit
i en entorns ordinaris i normalitzats.

Personalització dels suports segons la persona i el moment, amb molta més flexibilitat.

Que el suport sigui de la persona, treballi on treballi, i que hi hagi camins d’anada i tornada entre les diferents 
fórmules segons la necessitat de cada moment (empresa ordinària, centre especial).

Revisar les lleis que regulen l’accés al treball del col·lectiu sota l’esperit de la Convenció de l’ONU, i actualitzar 
normatives desfasades com ara les que regulen els Centres Especials de Treball o els Serveis d’Ocupació i Inserció. 
 
Potenciar els recursos destinats al treball en empresa ordinària, ja que actualment estan dedicats sobretot
als Centres Especials de Treball.

Donar visibilitat positiva al col·lectiu, en tots els àmbits de la societat i també a nivell empresarial.
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