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Una vegada complerts els primers 100 dies de Junta Directiva, dins del nostre Pla d’Actuació 2018, ens vàrem marcar complir
una sèrie d’eixos. El primer, i sense ordre d’importància, és ser actors polítics actius davant de l’Administració Pública i les
diferents organitzacions socials, sindicats i patronals; el segon és la generació de recursos per la FECETC i pels nostres associats,
seguim amb un tercer eix que és la comunicació, essencial en aquest món cada vegada més interrelacionat; i per últim la cartera
de serveis pels nostres CET associats. Tenim la gran sort de comptar amb una Junta implicada en poder arribar en tots els
compromisos adquirits dins del nostre programa.
Un dels meus compromisos personals com a President és el conèixer a tots els associats i visitar-los a les seves instal·lacions per
conèixer d’ aprop la feina que desenvolupen, les possibles problemàtiques que es poden trobar i de quins recursos disposen per
la professionalització. Actualment portem visitats uns 20 associats i us tinc que dir que estic sorprès molt positivament pel
treball que realitzen en tots els àmbits. En una conjuntura complicada treballen amb estructures eficients i eficaces amb
mínims recursos -un professor meu de macroeconomia sempre em deia que “lo que dura es estructura y lo demás es
coyuntura”-. M’he trobat amb equips de treball motivats, amb molt bon ambient i amb l’excel·lent gestió dels recursos que
disposen, que no son molts. En un món competitiu com el que ens trobem, amb les dificultats financeres, amb les traves per
part de l’administració pública i amb un sector privat refaci a complir la Llei, és admirable el vostre treball. Ja m’agradaria veure a
molts directius de grans empreses moure’s amb els vostres pressupostos, treballant per la inserció laboral de persones amb
discapacitat i amb aquesta positivitat, lluitant pel present. No estaria malament que ens poguessin conèixer sobre el terreny per
valorar el nostre treball que de ben segur quedarien sorpresos.
Un altra cosa que he pogut constatar és la diversitat i lo diferents que som entre nosaltres. S’ha de reconèixer que té molt mèrit
el creixement de la FECETC i la feina feta durant tots aquests anys per aglutinar i defensar a tots els CET; en la composició de la
nostra pròpia Junta així ho reflectim.
Us animo a seguir en aquesta línia, té molt mèrit tot el vostre treball i us felicito públicament per la vostra professionalitat, i si em
permetreu, la meva Junta, el gerent i jo, seguirem visitant-vos per poder escoltar-vos i ajudar-vos en tot allò que necessiteu.
Josep Roset
President FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem, Potenciem i Avancem amb els CET

ÍNDEX
2
4
5

EDITORIAL

6

MITON PARTICIPA A LA FIRA HISPACK

7

EL GRUP MIFAS OMPLE DE VERD EL TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA

8

EL CALL CENTER DE LA FUNDACIÓ DKV INTEGRALIA, AL PROGRAMA 'AQUÍ HAY TRABAJO'

AGENDA
SIOAS 2017

9

ELS 71 CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CETS) DE FECETC, EN UN CLIC

10

FECETC: EL 30 I 31 DE MAIG, ENS TORNEM A VEURE A BIZ BARCELONA, SALÓ DE L'EMPRENEDORIA, LA
PIME I L'ECONOMIA SOCIAL

12

SI, I MILLOR, 2% DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT

13

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

3

AGENDA

REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS
-02, 15, 16 i 23 de maig de 2018.
Reunions i visites Cet associats.
-03 de maig de 2018.
Reunió amb Comissionat Economia Social i Solidària Can jaumandreu
- 07 de maig de 2018.
Reunió Junta DIrectiva Foment del Treball
-08 de maig de 2018.
Reunió Junta Directiva FECETC
-10 de maig de 2018
Barcelona Tribuna, dinar col.loqui amb Joaquim Gay de Montellà, president FTN.
Reunió "La Caixa", Banca Institucional, X.Garcia Hornos.
-14 de maig de 2018
Reunió MC Mutual, director general Eduard Vidal.
Cocarmi Assemblea General Extraordinària, renovació de càrrec de la Junta Directiva i Assemblea
Ordinària.
-24 de maig de 2018
Assemblea General Acord Ciutadà 2018, Ajuntament Barcelona
Reunió de la Taula de Contractació Pública, Ajuntament Barcelona
-30 i 31 de maig de 2018
Fira BizBarcelona 2018, Suma-t'hi . Campanya Sí, i millor"
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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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MITON PARTICIPA A LA FIRA HISPACK

El nostre soci Miton, amb seu a Abrera, ha participat del 8 a l'11 de maig a Hispack 2018, la fira del packaging i l’embalatge,
que té lloc cada tres anys a Fira de Barcelona i que enguany ha rebut més de 40.000 visitants. En aquesta fira, la tercera
en importància de Barcelona (després del Mobile Worls Congress i Alimentaria) Miton ha presentat els seus serveis de
packaging i decoració d’envasos amb Sleeve.
Segons el seu gerent, Josep M. Solanellas, la fira ha estat molt profitosa perquè s’han pogut iniciar relacions comercials
amb nous clients. Així mateix, ha comentat que és important que els Centres Especials de Treball (CETs) siguin a les fires i
actes del seu sector i entorn i es donin a conèixer com una empresa més. Animem des d’aquí a tots els nostres socis a
que es facin visibles, com empreses que són, en tots aquells esdeveniments sectorials o generals que puguin contribuir a
la seva promoció.

NOTÍCIES

EL GRUP MIFAS OMPLE DE VERD EL TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA

Grup Mifas, associat a FECETC, va participar fa uns dies al "Girona Temps de Flors" amb un muntatge de plantes al
vestíbul del Teatre Municipal de la capital gironina; va ser una oportunitat per donar a conèixer la feina dels seus
usuaris. Duia per títol Plugim i era una creació en forma de cub, feta pels usuaris dels centres assistencials, amb la
qual volia deixar palesa la riquesa del plugim per als boscos i jardins.
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EL CALL CENTER DE LA FUNDACIÓ DKV INTEGRALIA, AL PROGRAMA 'AQUÍ HAY
TRABAJO'

El call center que la fundació DKV Integralia té des de l'any 2000 al Prat de Llobregat és un dels tres exemples que formen part
d'un reportatge que el programa 'Aquí hay trabajo' de Televisió Espanyola va emetre el set de maig i en el qual es mostra el talent
laboral del col·lectiu. El reportatge parla també del restaurant de Jerez de la Frontera Universo Santi i del Capbrabo de Manresa
gestionat per treballadors amb discapacitat. Podeu veure el reportatge complet clicant en aquest enllaç:
https://bit.ly/2xfc62m (a partir del minut 6).
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ELS 71 CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CETS) DE FECETC, EN UN CLIC.

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) està actualment constituïda per 71 CETs, els quals
donen feina a uns 5.850 treballadors i sumen uns 250 milions d'euros de facturació; es dediquen a activitats tan diverses
com la missatgeria, la recepció de trucades, la seguretat i la neteja, la missatgeria, la jardineria, la confecció de productes
tèxtils, les salaons i semiconserves, la bugaderia… treballant amb ells, les empreses poden complir amb la normativa sobre
inserció laboral de persones amb discapacitat, però també comprovar que ofereixen productes i serveis tan competitius
com les empreses ordinàries.
Coneix-los tots i sàpigues què fan clicant en aquest enllaç:
https://bit.ly/2LlSVqw
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FECETC: EL 30 I 31 DE MAIG, ENS TORNEM A VEURE A BIZ BARCELONA, SALÓ
DE L'EMPRENEDORIA, LA PIME I L'ECONOMIA SOCIAL

La FECETC torna a participar a Biz Barcelona, el saló dels emprenedors, pimes i economia social.
* Que tindrà lloc els dies 30 i 31 de maig a al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.
* Ens trobareu a l'estand de Fepime, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.
Per informar a la resta d'expositors i als visitants, sobre l'obligatorietat que les empreses de més de 50 treballadors comptin, com
a mínim, amb un 2 per cent de treballadors amb discapacitat.
La campanya, que té el suport de l'Ajuntament de Barcelona, incideix en els avantatges de contractar persones amb
discapacitat, tant econòmics, pels ajuts i suports que reben les empreses, com per les capacitats diverses que aporta el col·lectiu,
que van des de la constància i esforç a l'esperit de superació i el compromís amb la feina; la diversitat, a més, enriqueix a l'equip,
contribueix a trencar prejudicis i genera un bon ambient a la feina.
La campanya es reforçarà amb la presència de rollups informatius a diferents espais de la fira.
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FECETC: EL 30 I 31 DE MAIG, ENS TORNEM A VEURE A BIZ BARCELONA, SALÓ
DE L'EMPRENEDORIA, LA PIME I L'ECONOMIA SOCIAL

La presència de la federació a la fira és una bona oportunitat per donar a conèixer la nostra tasca i la tasca dels centres especials
de treball que la integren, explicar tot allò que poden oferir a l'empresa per complir amb la llei i tot l'assessorament que poden
rebre per part de la federació.
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SI, I MILLOR, 2% DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT

Continuem aquest 2018 amb la campanya 'Sí i millor, 2% de treballadors amb discapacitat' amb què volem, d'una banda,
recordar l'obligació que tenen les empreses de més de 50 treballadors de comptar a les seves plantilles amb un 2 per cent de
treballadors amb discapacitat. D'altra banda, volem sensibilitzar i posar en valor tots els avantatges de comptar amb persones
amb altres capacitats; i és que les persones amb discapacitat, amb el seu esperit de superació, són un exemple per als seus
companys; a més, demostren un alt grau de constància i implicació en l'empresa, milloren el clima laboral i poden ser font
d'innovació i desenvolupament. Des del punt de vista econòmic no podem oblidar els ajuts i subvencions que poden rebre les
empreses que contracten persones amb discapacitat, així com la millora de la imatge de l'empresa per la seva responsabilitat.
Per donar més força a la campanya s'han preparat uns material específics i s'han instal·lat uns rollups informatius a diverses
instal·lacions de Barcelona Activa. Aquesta campanya s'emmarca dins el conveni signat amb l'ajuntament de Barcelona per al
projecte 'Capacitats i talent per a les empreses' signat a finals de l'any passat per crear un marc d'innovació social, intercanvi
d'informació, recerca, reflexió i debat d'experts i líders de l'economia social i la universitat que aportin coneixement i experiències
de bones practiques en l'ocupació de persones amb discapacitat.
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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

