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EDITORIAL
El 12 de març de l'any 1992 es va constituir la FECETC, el 28 de febrer hem celebrat el seu 25 Aniversari. En aquesta
jornada va estar present en la seva inauguració la Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, i
en les seves conclusions va estar present la sotsdirectora de la direcció general d'economia social la Sra. Elisabeth
Parés.
Des de la seva constitució, la nostra Federació s'ha significat per la defensa dels centres especials de treball (CET),
com a empreses socials sostenibles, que donen ocupació de qualitat a tots els seus treballadors, la gran majoria
són persones que tenen una discapacitat reconeguda i que els és molt difícil l'accés a l'ocupació al mercat obert.
En aquesta jornada es va revisar el nivell de sostenibilitat aconseguit pels nostres cets, així com la visió que es té
d'aquestes empreses socials anés de Catalunya. Amb la intervenció del diputat Carles Campuzano, es va analitzar
la previsió i propostes de futur, així com les amenaces en un mercat globalitzat, com poden ser la incorporació de
les tecnologies en el camp de la producció o els serveis i l'aparició dels robots.
Va ser una jornada de transmissió de coneixaments per a tots els assistents, tant empreses com CET. Agraïm des
de FECETC a totes les entitats que van poder fer possible aquest acte, especialment a Foment del Treball, APETITO
i a la Direcció general de Economia Social Tercer Sector i Cooperatives, de la Generalitat.
En una jornada recent, el Parlament Europeu reafirma a les empreses socials com una part de l'Economia Social.
La primera sessió de treball del Parlament Europeu sobre un Estatut Europeu per a les empreses socials celebrada
a Brussel·les, va confirmar que les empreses socials formen part de l'Economia Social.
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EDITORIAL
Les conclusions dels treballs de les comissions d'Assumptes Legals i d'Ocupació del Parlament Europeu van llançar que
és necessari abordar des d'Europa el desenvolupament del conjunt de les empreses d'Economia Social. Tant el
Parlament europeu, com el Comitè Econòmic i Social han demandat a la Comissió l'aprovació d'un Pla d'Acció Europeu
per a l'Economia Social.
Sembla ser que es presentarà immediatament la Associació de l’Economia Social de Catalunya, organització que deuria
representar al conjunt de totes les empreses que configuren l'economia social. Des de la nostra modesta opinió i atès
que no s'ha comptat amb el seu conjunt, considerem que segueix sent una visió parcial i, per tant, una representació
incompleta del conjunt de tots els actors que componen l'economia social a Catalunya.
En aquest ambient hem d'assenyalar que el proper 6 d'abril es reuneix la “taula de treball protegit” on se'ns presentaran
les noves Ordres de convocatòria de les subvencions per al manteniment dels cets. Com a conseqüència de la jornada
del 25 aniversari, i com a motiu de presentació de les conclusions, se'ns ha convocat a una reunió amb l'Honorable
Consellera Dolors Bassas, a qui exposarem la nostra visió del sector de l'ocupació protegida.”

Julio Martínez
President
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REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS

- 01 i 02 de Març de 2017.
Visita Mobile World Congress 2017 i al 4YFN 2017. BCN. I:
m4Social.
-03 de Març de 2017.
Sessió justific. Memòries de Mesures Alternatives DG.
Relacions Laborals
-06 de Març de 2017.
Reunió de Junta Directiva de Foment del Treball.
-08 de Març de 2017.
Reunió Mapfre campanya “Junts ho podem fer!”.
Reunió Junta Directiva de FECETC.
-12 de Març de 2017.
Aniversari FECETC: 25 Anys 1992-2017.
-14 de Març de 2017.
Reunió Grup Compra pública ESS Ajunt. BCN
-15 i 16 de Març de 2017.
Estand JOB BCN inserció joves titulats. Prospecció
d’empreses.
https://www.jobarcelona.com

-28 de Març de 2017.
Reunió amb representanst de diferents administracions
publiques.
-29 de Març de 2017.
Assemblea Acord Ciutadà Barcelona
- 31 de Març de 2017.
Reunions amb represenntanst de diferents empreses.

SIOAS 2016
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SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA
INSERCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL
El programa de Serveis Integrals d’Orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral de persones amb
discapacitat facilita itineraris personalitzats per afavorir la seva ocupabilitat. Aquest servei ofereix les següents
accions:
1. Tutories per l'orientació i disseny de l'itinerari d'inserció.
2. Tutories per a la recerca activa envers l'ocupació.
3. Tutories d'inserció i acompanyament en el procés.
4. Tutories de seguiment de l'itinerari d'inserció.
5. Accions formatives.
Formació bàsica i/o instrumental. Formació en habilitats socials o transversals. Formació tècnic- professional.
Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en el coneixement de noves TIC.
Complementàriament es realitza un treball en xarxa amb els agents implicats:
1. Borsa de treball.
2. Prospecció i sensibilització d’empresa.
Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i pel Fons Social Europeu.

NOTÍCIES
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FUNDACIÓ MOBILE WORLD CAPITAL DEL MOBILE WORLD CONGRESS
A l'estand de la Fundació Mobile World Capital del
Mobile World Congress s'han presentat les conclusions
de l'estudi impulsat per la Taula d'Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya, "Les necessitats de les
entitats del tercer sector social de Catalunya en
tecnologia mòbil, digitalització i TIC'. L'estudi s'engloba
en el marc del projecte d'innovació social en
tecnologies mòbils, M4Social.
L'estudi ressalta que la innovació tecnològica serà una
eina cabdal per a empoderar les persones en risc
d'exclusió ateses per les entitats socials i, alhora, pot ser
una eina per a l'obtenció de finançament per al Tercer
Sector Social català. Pel que fa al desenvolupament de
tecnologia mòbil i apps, l'estudi ressalta que
provocaran una major participació ciutadana, una
major capacitació d'habilitats i competències de
professionals i voluntaris.
Per al president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa
cal posar la persona al centre del desenvolupament de
la tecnologia mòbil i "només amb un enfocament
clarament social del desenvolupament i l'aplicació de
la tecnologia mòbil aconseguirem que realment
aquesta revolució arribi a tots i cadascun dels nostres
ciutadans i ciutadanes", ha explicat.

Segueix a la pàgina següent >>>

NOTÍCIES
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FUNDACIÓ MOBILE WORLD CAPITAL DEL MOBILE WORLD CONGRESS
>>>Ve de la pàgina anterior
La tinent alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, ha ressaltat que "aquest informe diu una cosa que ja sospitàvem en
altres informes sobre l'escletxa digita entre col·lectius, persones, barris... Evidentment té un impacte a les entitats socials. El que
volem és, per una banda, incidir en les empreses. Les noves empreses innovadores no pot ser que no tinguin en compte el seu
impacte social des del minut zero. Per altra banda, les entitats social no s'han de quedar fora del tren de la innovació".
La consellera d’Afers Socials, Treball i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa, ha ressaltat tres punts importants:
"primer que dóna resultats, de vegades en el sector social ens costa avaluar, tant a les entitats com a les administracions." Des de
l'administració per primera vegada, a les subvencions destinades a les entitats socials, un total de 200 milions d'euros, un punt
important que es valora és el de la innovació.

Segueix a la pàgina següent >>>

NOTÍCIES
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FUNDACIÓ MOBILE WORLD CAPITAL DEL MOBILE WORLD CONGRESS
>>> Ve de la pàgina anterior
En segon lloc, Bassa ha destacat el
fet que el tercer sector social estigui
present al Mobile World Congress,
com també el foment de la presència
de les dones i l'organització del
Women4Tech. En tercer lloc, ha
ressaltat la importància de les
aplicacions mòbils més enllà dels
dispositius mòbils, i ha afirmat que
"actualment, Catalunya té 13.000
empreses TIC que facturen més de
14.000 milions d'euros, però si tot
això no reverteix en l'àmbit social, no
haurem fet la feina ben feta".

Segueix a la pàgina següent >>>
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NOTÍCIES

FUNDACIÓ MOBILE WORLD CAPITAL DEL MOBILE WORLD CONGRESS

>>> Ve de la pàgina anterior
El projecte 'm4Social' impulsat per la Taula del Tercer Sector i en col·laboració amb la Fundació Mobile
World Capital, la Fundació La Caixa, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, connecta
emprenedors i desenvolupadors mòbils així com amb inversors, per tal d'impulsar projectes socials que
promoguin la integració i el desenvolupament.

Segueix a la pàgina següent >>>
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NOTÍCIES

CONGRÉS INTERNACIONAL D'OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL,
JOBARCELONA,
Fecetc va participa a la Jornada JOBARCELONA que és va
celebra el passat 15 i 16 de Març amb un Estand JOB BCN
inserció joves titulat.

https://www.jobarcelona.com

NOTÍCIES
PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES EN
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
>>> Ve de la pàgina anterior

Primera comparecencia de la POP ante la
Comisión de Sanidad del Congreso

El presidente de la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, Tomás Castillo,
propone en la Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados una ley que
proteja a los pacientes crónicos y les
garantice el derecho a la información, a la
formación, a la protección de su imagen, al
mantenimiento de sus empleos y a unos
mínimos ingresos para sufragar los gastos
que ocasiona la enfermedad.
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PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
>>> Ve de la pàgina anterior.

Los pacientes también proponen un Pacto de Estado para garantizar el acceso a los tratamientos innovadores,
eliminar las diferencias territoriales en la asistencia sanitaria y en el acceso a los tratamientos y medicamentos,
garantizar la atención a los desplazados a otra comunidad igual que los residentes y la participación oficial de los
pacientes en los órganos decisorios de todos los niveles administrativos.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes reúne a 26 organizaciones de pacientes de ámbito estatal y
defiende los intereses a unos 10 millones de personas con enfermedad crónica o síntomas cronificados. Es el
interlocutor representativo, unitario y autónomo fundado por los propios pacientes en España.

http://www.plataformadepacientes.org
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NOTÍCIES

LA FECETC ET CONVIDA A PARTICIPAR EN EL BIZBARCELONA EL DIA 1 DE JUNY DEL 2017.

Els Centres Especials de Treball estan regulats en el RDL 1/2013 i actuen sobre la base dels principis orientadors
de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social. Una economia social que ha de ser sostenible, gestionada
amb valors, amb un balanç econòmic tan sòlid com el social, per que els dos generen riquesa i prosperitat per les
persones i la societat.
Els Centres Especials de Treball (CET) contribueixen a la plena inclusió social de les persones amb discapacitat
per mitjà de l'ocupació, promovent un model d'empresa amb uns valors específics, que desenvolupen activitats
econòmiques innovadores; que actuen en el mercat amb criteris de competitivitat i bon govern, que orienten la
seva finalitat primordial a l’impacte social en la seva actuació i que contribueixen al creixement sostenible.

Segueix a la pàgina següent >>>

NOTÍCIES
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LA FECETC ET CONVIDA A PARTICIPAR EN EL BIZBARCELONA EL DIA 1 DE JUNY DEL 2017.

>>> Ve de la pàgina anterior.
Els CET son un model de TRANSFORMACIÓ tecnològica, social i econòmica.
Proposta d’activitats:
1. El Fòrum d’Economia Social-CET, amb els ponents:
- Julio Martínez, President FECETC si vols conèixer de primera ma QUÈ ÉS UN CET? QUIN ÉS EL SEU OBJECTIU?
QUÈ FAN? QUÈ OFEREIXEN? I molt més…
- Model de Pla Inserció laboral i Plans de Diversitat d’empreses
2. La Fira de Centres Especials de Treball-FECETC/ Empreses.
Sessions de networking personalitzades perquè puguis obtenir contactes de qualitat.
•Genera noves oportunitats de negoci a partir d'entrevistes per interessos.
•Atreu empresaris d'altres zones i obre les portes a noves inversions.
3. El Servei d’Intermediació Laboral de la FECETC i del Grup METROPOLIS. Si estàs pensant en incorporar nous
professionals o busques feina.
Us esperem, no deixeu passar aquesta oportunitat, on presentarem diverses dimensions d'innovació en la creació
de productes i serveis en els CET, debatrem i compartirem experiències paradigmàtiques i d'èxit.

Posem en valor i fem visibles els CET !

