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EDITORIAL
L'assemblea general ordinària de FECETC va nomenar-me nou president de la federació en substitució de Julio Martínez,
al capdavant de la institució els últims quatre anys. El president sortint, Julio Martínez, va recordar el seu accés a la
presidència i va afirmar que en aquests quatre anys ha calgut lluitar contra la històrica concepció que FECETC
representava els CETs “poc socials”. "Ens ha costat trencar amb aquesta visió", va continuar Martínez, tot afegint: "el CET és
una empresa d'economia social i l'hem situada al nivell que li correspon".
Durant la jornada, el professor de la Universitat de Barcelona, Dr. Jordi Martí Pidelaserra ens va aproximar els primers
resultats d’un estudi sobre els CETs que està realitzant. "Els CET som creadors de valor afegit, distribuïm valor afegit i som
igualitaris". No obstant això, els CETs hem de concentrar-nos a buscar marques que ens ajudin a augmentar el nostre
valor afegit, hem de fer una millor gestió de compres i política de preus i fer més difusió i pedagogia a la societat sobre
què és realment un CET, ja que la imatge que es té no és sempre la correcta.
En aquesta nova etapa a FECETC cal un equip nou que segueixi unes pautes marcades i que tinc el plaer de presidir. Com
a nou president, vull assenyalar que la meva Junta serà "continuista" i basada en "el treball, la perseverança i la
constància"; és una Junta "molt equilibrada", on continuen alguns integrants de la Junta anterior i que haurà de treballar
amb els molts "fronts oberts" que té la Federació. Hem de fer molta pedagogia davant les administracions públiques, així
com davant les empreses i la ciutadania en general per posar en valor la qualitat de la feina que es fa en els centres
especials de treball.
Desitjo que aquesta nova etapa sigui per què FECETC doni un fort impuls per a aconseguir el seu espai i que això ajudi al
millor reconeixement dels CETs com a empreses modernes, innovadores, competitives i eficaces en el reequilibri de les
desigualtats socials que pateixen les persones amb discapacitat.
Josep Roset
President FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem, Potenciem i Avancem amb els CET
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AGENDA

REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS
-05 de febrer de 2018.
Reunió de Junta Directiva Foment del Treball
-07 de febrer de 2018.
Reunió Junta Directiva FECETC
- 09 de febrer 2018.
Reunió C's-Fecetc. Parlament Julio Martinez
-12 de febrer de 2018.
Reunió Cocarmi
-20 de febrer de 2018
Conferència "Anàlisi Cet" Dr. Jordi Martí
-20 de febrer de 2018
Assemblea General i Eleccions junta Directiva FECETC.
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SIOAS 2017
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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.
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L'ASSEMBLEA DE FECETC NOMENA JOSEP ROSET COM A NOU PRESIDENT, EN
SUBSTITUCIÓ DE JULIO MARTÍNEZ .

L'assemblea general ordinària de FECETC celebrada dimarts va nomenar Josep Roset nou president de la federació en
substitució de Julio Martínez, al capdavant de la institució els últims quatre anys. Josep Roset encapçalava l'única candidatura
que es presentava a les eleccions, amb el següent equip de Junta
President: Josep Roset, Metropolis CET
Secretària: Marta Alzina, FEM CET
Tresorera: Bibiana Bendicho, ASPID, delegació a Lleida
Vicepresidents: Josep Maria Solanellas, MITON
Alfonso Moreno, Grup MIFAS, delegació a Girona
Jorge León, Can Cet
Alfred Subietas, Grup Ilunion
Xavier Benet; Laforem Dertusa, delegació a Tarragona

El president sortint, Julio Martínez, va recordar el seu complicat accés a la presidència després de frenar una "opa hostil" i va
afirmar que en aquests quatre anys ha calgut lluitar contra la històrica concepció que FECETC representava els CETs amb ànim
de lucre. "Ens ha costat trencar amb aquesta visió", va continuar Martínez, tot afegint: "el CET és una empresa d'economia social i
l'hem situada al nivell que li correspon"; per a Julio Martínez "la FECETC ha estat un projecte engrescador i il·lusionant".
Al seu torn, el nou president, Josep Roset, va assenyalar que la seva junta serà "continuista" i basada en "el treball, la perseverança
i la constància"; és una junta "molt equilibrada", on continuen alguns integrants de la junta anterior i que haurà de treballar amb
els molts "fronts oberts" que té la federació. Entre aquests fronts figura el tancament del conveni 2016-2018, la divisió del món
dels CETS en dos grans blocs "però que esperem poder unir", en paraules de Martínez, per tal de presentar un sector més fort
davant les administracions, o la importància de fer molta pedagogia davant les empreses i la ciutadania en general per posar en
valor la qualitat de la feina que es fa als centres especials de treball.
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L'ASSEMBLEA DE FECETC NOMENA JOSEP ROSET COM A NOU PRESIDENT, EN
SUBSITUCIÓ DE JULIO MARTÍNEZ .

Josep Maria Solanellas, vicepresident de les juntes sortint i entrant, va voler reconèixer públicament la tasca de Julio Martínez,
amb el qual "hem passat els pitjors anys" per les dificultats que està travessant el país i l'enfrontament amb l'administració, i va
elogiar la defensa dels CETs de Martínez "des de l'absolut altruisme". També va agrair la tasca feta per Jaume Graus com a
secretari, l'"ànima de totes les juntes".
A banda del relleu al capdavant de la presidència, l'assemblea va aprovar els comptes anuals i la memòria 2017. El director de la
federació, Miquel Vidal, va explicar a grans trets el contingut i objectius del conveni signat a finals del 2017 amb l'ajuntament de
Barcelona per impulsar el projecte Capacitats i talent per a les empreses, i el responsable d'Escena Comunicación, Juanjo
García, exposà les imatges i missatges que acompanyen el projecte Capacitats i talent per a les empreses, "una campanya
directa i amb ambició". Entre altres coses, va destacar les 300 banderoles que es col.locaran als carrers de la ciutat per difondre la
campanya.
Abans de finalitzar es va donar la paraula als responsables dels nous socis de la federació (Fundació Marpi-Taller Horitzó;
INSOMIN, Botiquín Sans; Selid; CET Cant i Integralia-Valles), alguns dels quals van expresar el seu desig de participar i de formar
part de la xarxa.
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FORTALESES, FEBLESES I OPORTUNITATS PER ALS CET, EIX DE LA
CONFERÈNCIA DE L'ECONOMISTA JORDI MARTÍ.

Els CET som creadors de valor afegit, distribuïm valor afegit i som igualitaris". No obstant això, els CET hem de concentrar-nos a
buscar marques que ens ajudin a augmentar el nostre valor afegit, hem de fer una millor gestió de compres i política de preus i
fer més difusió i pedagogia a la societat sobre què és realment un CET, ja que la imatge que es té no és sempre la correcta.
Aquestes van ser algunes de les conclusions de la conferència que el professor de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona,
Jordi Martí Pidelaserra, va oferir el 20 de febrer, abans de l'assemblea general, a Can Jaumandreu. Jordi Martí col·labora des de fa
anys amb la FECETC amb un estudi econòmic sobre els CETs i que ara té el suport de l'ajuntament de Barcelona. Un estudi que
ha de servir per afrontar les debilitats dels CETs i preparar-los per a un futur sòlid i sostenible.
La xerrada duia per títol Anàlisi dels CET: bases per a una consolidació i creixement sostenible i va començar posant sobre la
taula alguns conceptes de gestió empresarial que sovint s'empren com a sinònims i que no ho són, com eficàcia i eficiència,
producció i productivitat, rendiment i rendibilitat... va recordar també algunes definicions sobre economia social, que ell no
considera prou encertades perquè comprenguem el seu abast real. En aquest sentit, va destacar la definició que apareix a
l'article 2 de la Llei 5/2011 d'Economia Social i va voler distingir el que és l'estructura (la forma jurídica) de l'entitat que es considera
social de la funció social en sí, perquè al seu parer no podem dir que l'economia social es fonamenta en les cooperatives i
fundacions, perquè hi ha moltes altres formes jurídiques que poden complir perfectament amb la funció social que s'atribueix a
aquest tipus d'economia.
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FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ, 13-14 MARÇ 2018, A LES DRASSANES REIALS
DE BARCELONA.

Les empreses presents a la Fira Discapacitat i Ocupació, 13 i 14 de març a Barcelona, oferiran contractes de més de 1.000 euros als
candidats
L'acció forma part del programa 'Capacitats i talent per a les empreses' de FECETC, que té el suport de l'ajuntament de Barcelona
Barcelona 26 de febrer de 2018. Les empreses que participen en la sisena edició de la fira Discapacitat i Ocupació, que organitza
la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), juntament amb el portal especialitzat DisJob, s'han
compromès a retribuir a les persones contractades que hagin estat seleccionades a la fira, amb un salari en cap cas inferior a
1.088,56 euros bruts mensuals, per a jornades a temps complet, o la part proporcional en el cas de jornades parcials.
Aquest compromís s’emmarca dins l’aposta del consistori barceloní perquè s’avanci en la contractació social de qualitat i en el
foment de la igualtat d'oportunitats, la participació activa i l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat, col·lectiu amb una
taxa d'atur més elevada que la de la població sense discapacitat. Aquesta aposta per la fira forma part, alhora, del programa
Capacitats i Talent per a les empreses de FECETC, que té el suport de l'ajuntament de Barcelona i que vol crear un marc
d'innovació social, d'intercanvi d'informació, recerca, reflexió i debats, però també de sensibilització perquè les empreses
compleixin amb la legislació sobre contractació de persones amb discapacitat, que obliga que un 2 per cent de les plantilles a
partir de 50 treballadors estigui formada per persones amb discapacitat.
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FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ, 13-14 MARÇ 2018, A LES DRASSANES REIALS
DE BARCELONA.

La Fira tindrà lloc a les Drassanes Reials de Barcelona i s'espera la participació d'una trentena d'empreses (el termini per
inscriure's encara és obert), moltes d'elles multinacionals de camps tan diversos com la moda, les finances, la consultoria,
l'alimentació, les noves tecnologies i la distribució i que volen incorporar als seus equips persones amb discapacitat. També es
preveu la participació d'alguns Centres Especials de Treball (CET). Serà una ocasió perquè les persones amb discapacitat que són
a l'atur o volen canviar de lloc de treball portin els seus currículums, concertin entrevistes i exposin les seves capacitats i
preferències.
En aquest sentit, la FECETC ha organitzat, juntament amb Barcelona Activa, tallers molt pràctics sobre presentació de
currículums, elaboració d'elevator pitch o posar en valor les capacitats del candidats. L'agenda d'activitats inclou l'exposició de
casos d'èxit d'emprenedors amb discapacitat o contractació de persones amb discapacitat, i taules rodones sobre gestió de
talent divers i models d'empresa emprenedora.
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BANDEROLES A BARCELONA DE LA FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ

300 banderoles promocionaran als carrers de Barcelona la fira Discapacitat i Ocupació.
Els carrers de Barcelona lluiran durant quatre setmanes, entre l'u i el 28 de març, un total de 300 banderoles de promoció de la
fira Discapacitat i Ocupació, que coorganitzem juntament amb el portal DisJob i amb el suport del consistori i que tindrà lloc els
dies 13 i 14 de març a les Drassanes Reials.
Segons ens han informat des de l'ajuntament, les ubicacions on es podran veure les banderoles són les següents:
- Rosselló entre Casanova i Balmes
- Entença entre Av. Josep Tarradelles i Trav. Corts
- Mandri
- Diagonal entre Lepant i Pl. Glòries
- Lluís Companys (sentit descendent)
- Olzinelles
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PROGRAMA FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ, 13-14 MARÇ 2018

Programa de la Fira disCapacitat i Ocupació, que es farà el 13 i 14 de març 2018 a les Drassanes Reials de Barcelona
Dimarts 13 de març de 2018
10.00 OBERTURA DE FIRA
10.30-11.15 TALLER 1 Elevator Pitch. Barcelona Activa, SA.
11:30-12:15 TALLER 2 Supera les entrevistes de Feina. Barcelona Activa, SA.
12:30-13:00 INAUGURACIÓ INSTITUCIONAL, VISITA ESTANDS
13:00-14:00 TAULA RODONA 1 "Gestió del talent divers a les empreses: el repte de la inclusió".
Transports Metropolitans de Barcelona, SA. Raül Casas, Responsable Promoció Corporativa,Specialisterne SA. Francesc Sistach,
Director General en Espanya i Llatinoamèrica,Arcasa Apetito, SL. Ferran Coronado, Director Unitat de Negoci ,
Modera: Mercedes Fernández, Foro de RR.HH. de Foment del Treball
14:00 Networking: “Sí, i millor!, amb 2% de treballadors amb discapacitat. *2% quota de reserva legal. Decret 86/2015”
Dimecres 14 de març de 2018
11.00-11.45 TALLER 3 Empleo by Apple
12:00-12:45 TALLER 4 Coratge!, secret de l'entrevista. Avi Mashiah, t'endinsaràs en el coneixement de tu mateix que t'ajudarà,
gracies a les eines de coaching, empowerment i lideratge
13:00-13:45 TAULA RODONA 2 , Model d'empresa d'emprenedors. Batec Mobility, SL. Laura Gonzalvo, Directora de projectes i
màrqueting estratègic,
Ilusion+, Pau Torres, CEO.
Modera: Julio Martínez, membre Junta Directiva de FECETC
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SIEMENS VUELVE A CONFIAR EN METROPOLIS LOGISTICA PARA SU ENCLAVE
LABORAL

La compañía alemana Siemens, fiel a sus valores y a sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa, ha renovado un año más el
contrato del enclave laboral en sus instalaciones de Cornellá de Llobregat.
A través de la contratación de un enclave laboral se pretende:
•Favorecer el paso de las personas con discapacidad a la empresa ordinaria.
•Posibilitar el crecimiento de la actividad desarrollada por los Centros Especiales de Trabajo (CET).
•Fomentar el desarrollo de una actividad productiva.
La integración de personas con discapacidad en la empresa genera un mejor clima laboral, cambia la actitud de los trabajadores y
elimina muchos prejuicios. Además, sensibiliza a la plantilla ya que fomenta la diversidad y la no discriminación dentro del entorno
laboral.
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GIRONA CREU EN LES ENTITATS SOCIALS? OPINIÓ D'ALBERT CARBONELL,
PRESIDENT GRUP MIFAS.

16/02/2018. Aquesta setmana s’ha complert el que era un run run a la ciutat de Girona. L’ampliació de places del servei
d’estacionament amb limitació horària. O el que és el mateix, una nova zona blava i verda davant de la Devesa.
Les entitats del tercer sector a la ciutat de Girona cada cop atenem a més gent però cada cop podem treballar menys a la nostra
ciutat. Es creen protocols de clàusules socials en la contractació pública, però poc efectives. I la gran pregunta segueix sent la
mateixa: Girona creu en el Tercer Sector i en les entitats que treballen per als col·lectius més desfavorits? Aquí la resposta l’hem de
donar la ciutadania i no pas uns polítics o tècnics que no acaben de definir-se en quin model de ciutat creuen. Jo lògicament,
sempre defensaré una ciutat pensada per a tothom i on totes les persones tinguin oportunitats. I als polítics cal exigir-los que ens
diguin en quin model de ciutat creuen. Les entitats del tercer sector comencem a estar farts de que tot siguin bones paraules però
poques accions. Girona es mereix una manera de fer més social i responsable. I sobretot que els acords dels plens es compleixin i no
quedin en només paraules de cara a la galeria.
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COCARMI 20 ANIVERSARI

El sector de la discapacitat demana una comissió parlamentària de la discapacitat i una llei catalana d'Autonomia Personal
Coincidint amb el 20è aniversari del COCARMI, s’han presentat 20 fites i 20 reptes de l'entitat, així com un cupó commemoratiu
de l'ONCE, que se sortejarà el 6 de març
Barcelona, 27 de febrer de 2018.- La creació, al Parlament de Catalunya, d'una comissió parlamentària de la discapacitat i la redacció
d'una llei catalana d'autonomia personal i vida independent són dos dels 20 reptes de futur del Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat, COCARMI, principal plataforma de la discapacitat a Catalunya. Els han posat aquest matí sobre la taula
el president i la vicepresidenta de l'entitat, Antonio Guillén i Rosa Cadenas, en un acte amb mitjans de comunicació per parlar de les
fites dels primers 20 anys de la plataforma i de les assignatures pendents.
En la trobada, el Delegat Territorial i el president del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya, Xavier Grau i Enric Botí,
respectivament, han lliurat el Cupó Commemoratiu que l’ONCE dedica al 20è aniversari del COCARMI, corresponent al sorteig del 6
de març. Duu per lema "Obrim camins per les persones amb discapacitat" i amb ell es vol donar a conèixer la tasca per la defensa
dels drets de les persones amb discapacitat a Catalunya dels darrers anys.

NOTÍCIES

17

ASSOCIA'T A LA FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIAL DE TREBALL (FECETC)

CET Associa't!
Dintre de les accions del 25 Aniversari es desenvolupa, una Campanya per incorporar nous Associats a la FECETC.
La situació actual, en la que estem immersos, fa encara més important la necessitat de sumar el màxim de forces
per defensar els interessos i avançar en la consolidació dels CET. Comptem amb la col·laboració de tots.
REPRESENTEM, DEFENSEM, POTENCIEM I AVANCEM AMB ELS CETS… PARTICIPA- ASSOCIA'T
El teu futur necessita de la teva participació.
Junts som millors.
Més informació:
T. 93 313 48 95
@: fecetc@fecetc.org

