28 de novembre de 2019
Honorable Vicepresident Aragonès
Honarable Conseller Bargalló
Honorable Conseller El Homrani,
L´any 2015, i amb la unanimitat de tots els partits, es va aprovar al Parlament de
Catalunya la nova Llei de Formació Professional.
Una llei que per primera vegada inclou el col·lectiu de persones amb discapacitat
intel·lectual, i en reconeix el dret a una formació adequada per a ells.
L´atur en aquest col·lectiu és del 80% mentre que la Convenció Internacional de les
Persones amb Discapacitat de l´ONU reconeix el seu dret al treball i defensa que sigui en
entorns inclusius, amb els suports necessaris (formació adequada, treball amb suport...)
Amb la nova llei de la FP aprovada, es van crear uns itineraris específics (IFEs) de 4 anys,
que tenen titulació de FP de nivell 1. Hi poden accedir persones amb discapacitat
intel·lectual lleu i moderada i l´objectiu principal és donar-los competències de tipus
transversal i també tècnic, que els capacitin per accedir al treball en entorns ordinaris.
El quart curs es fa formació en pràctiques que combina els espais del centre formatiu i
empresa. Les pràctiques són claus tan per donar habilitats laborals als joves com per que
les empreses els coneguin i perdin la por a incloure´ls en els seus equips.
Hem seguit atentament la campanya 174 de la FP. És una bona iniciativa, que uneix
esforços d´Educació i Treball. Un cop més veiem, perplexes, que les nostres filles i
fills (el col·lectiu amb l'atur més alt de tots!) segueixen invisibles.
La campanya és una ocasió magnífica per presentar aquesta nova formació innovadora,
parlar dels valors del nostre col·lectiu i comunicar a les empreses que hi ha un altre
perfil, que les pràctiques es fan amb un suport específic, que es pot fins i tot vincular a
objectius de RSC/ODS. Hi ha empreses sensibles a aquest tema però si no es coneix mai
els contractaran.
Complir el mandat de l´ONU significa desplegar totes les polítiques i accions tenint en
compte el marc d'aquesta Convenció. I en aquest cas, clarament no s´està fent. Com
tampoc es compleix amb el que indica l´article 3.k de la Llei de FP aprovada pel
Parlament de Catalunya.

El que demanem al Govern, i a les respectives Conselleries de Treball i Educació és que
facin un pas més en aquesta campanya 174-FP, amb accions concretes de visibilització
del nostre col·lectiu i de suport als centres formatius per afrontar amb èxit tan la formació
en pràctiques com la posterior inclusió laboral.
Us demanem formalment una reunió per seguir avançant, junts.
Salutacions cordials,
Montse Tarridas Massuet
Vicepresidenta LADD

