NOTA DE PREMSA
El Centre Especial de Treball El Pla celebra el seu 25 aniversari amb un video commemoratiu
Cinc treballadors de CET El Pla, que formen part d’un equip d’un centenar de persones amb
problemàtica de salut mental, discapacitat i/o risc d’exclusió social, protagonitzen un emotiu
vídeo per celebrar el 25é aniversari del centre.
Aquest migdia ha tingut lloc l’acte de presentació dels 25 anys del Centre Especial de Treball El Pla a
les instal·lacions de Sant Joan de Déu Terres de Lleida a Almacelles. En aquest acte han participat
juntament amb el Gmà. José Luis Fonseca, Superior Provincial; Francesc Farré, director de CET El
Pla; José Crespín, subdelegat del Govern d’Espanya a Lleida; Joan Santacana, director del Serveis
Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i Regina Cairol,
regidora de l’Ajuntament de Lleida així com altres representants de l’Orde Hospitalari de Sant Joan
de Déu.
Francesc Farré, director de CET El Pla, ha obert l’acte presentant el vídeo commemoratiu dels 25
anys (https://youtu.be/BmsEF6cbc9Es) a més de fer un repàs de la història del centre amb una
mirada cap el futur. L’acte ha servit per a personalitzar el 25é aniversari en la persona d’en Víctor,
treballador del centre des dels inicis, i del Gmà. Santiago Ruiz, superior actual de la comunitat de
SJD Terres de Lleida que ja ho era quan el CET va començar la seva activitat. També s’ha presentat
el nou perfil de CET El Pla a Instagram (https://www.instagram.com/cet.elpla/)
Les tres administracions (local, autonòmica i estatal) han coincidit en que les polítiques socials són
necessàries per generar oportunitats i noves eines per a que les persones amb problemàtica de salut
mental, discapacitat i/o risc d’exclusió social puguin accedir a un lloc digne de feina que els ajudi a
generar el seu propi projecte de vida. El Gmà. Fonseca, per la seva part, ha afegit que l’objectiu de
l’Orde Hospitalari és dignificar a les persones i ha afegit que “quan es fa el bé a les persones sempre
sorgeixen oportunitats per seguir omplint de valors els propers 25 anys”.
Seguidament s’ha fet una visita per les instal·lacions d’aquest centre especial de treball que ofereix
feina estable i de qualitat a persones amb problemàtica de salut mental, discapacitat i/o risc
d’exclusió social. Actualment, CET El Pla ha professionalitzat totes les àrees amb un equip tècnic de
12 persones i ofereix formació específica per a cada lloc de feina per a integrar de manera natural les
84 persones amb discapacitat i les 4 persones en risc d’exclusió que treballen avui al centre.
L’equip treballa per a més de 25 empreses del territori de Lleida i també treballa en xarxa en altres
entitats que s’ocupen de persones amb discapacitat.
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Acte de commemoració dels 25 anys de CET El Pla. (de esquerra a dreta: Francesc Farré,
director CET El Pla; Regina Cairol, regidora de l’Ajuntament de Lleida; José Crespín, subdelegat del
Govern d’Espanya a Lleida; Gmà. José Luis Fonseca, superior provincial; Joan Santacana, director
del Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya)

(de esquerra a dreta. 1a filera: Francesc Farré, director CET El Pla; Gmà. Santiago Ruiz,
superior comunitat Germans SJD Terres de Lleida; Regina Cairol, regidora de l’Ajuntament de
Lleida; Gmà. José Luis Fonseca, superior provincial; Joan Santacana, director del Serveis Territorials
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 2a filera: Joan Farré, secretari
tècnic Junta Govern Provincial OHSJD; José Crespín, subdelegat del Govern d’Espanya a Lleida;
Pere Vallribera, gerent SJD Terres de Lleida i Anna M. Prats, vocal del Comitè de Direcció de la
Fundació Benito Menni)
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