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Les institucions públiques posen
en valor la Fundació Acció Baix
Montseny
Aquest migdia han començat els actes de celebració del 20è aniversari de l'entitat
que dona feina a 65 treballadors, la majoria amb diverses discapacitats

Els representants de les diferents administracions públiques asseguren que els centres especials de treball
són necessaris | Jordi Purtí

Les persones amb discapacitat i sobretot intel·lectual tenen sortides laborals al Baix Montseny
gràcies a la Fundació Acció Baix Montseny que dona cobertura a un Centre Especial de Treball amb
el suport de setze ajuntaments de la comarca. Actualment hi treballen 65 persones en diversos
àmbits que, d'aquesta manera, tenen opció a integrar-se en el món sociolaboral. Ara, el centre
compleix 20 anys i avui divendres han començat els actes de celebració d'aquest aniversari.
La integració sociolaboral de persones amb discapacitats diverses, per tant, és la principal finalitat
d'aquesta entitat creada l'any 1998 després que vuit ajuntaments del Baix Montseny van veure
que hi havia persones amb mancances a nivell laboral i social perquè tenien discapacitats. Xavier
Jané, gerent de la Fundació, en una entrevista a NacióBaixMontseny
(https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/11670/xavier/jane/fundacio/accio/baix/montsen
y/consolidat/integracio/sociolaboral/persones/amb/discapacitat) ha assegurat que aquest objectiu
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ja està consolidat.
En l'acte institucional d'aquest migdia a la sala petita de l'Ateneu de Sant Celoni, també hi han
intervingut Montse Riera de l'empresa Oxiris, Joana Barber de la Reserva de la Biosfera del
Montseny de la Diputació de Barcelona, Francesc Iglesias, del Departament d'Afers Socials i
Família de la Generalitat de Catalunya i Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni. Tots ells han
posat en valor la necessitat de disposar de centres especials de treball com el de la Fundació Acció
Baix Montseny per la feina sociolaboral que fan. També hi han estat presents la majoria
d'alcaldes del Baix Montseny involucrats en el projecte així com la presència dels primers
alcaldes que van posar en marxa la Fundació ara fa 20 anys.
Els actes de celebració continuaran demà a la plaça de la Vila de Sant Celoni on els treballadors de
la Fundació des de ben d'hora faran un jardí "per donar a conèixer a tothom del que són capaços de
fer aquests treballadors".
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