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Benvolguts/des associats/des,

El temps passa i en certs àmbits tot segueix igual. Des de la FECETC sempre hem reclamat el
compliment de la llei (i la justícia ens ha donat la raó) i com a patronal estem obligats a defensar els
interessos dels nostres associats. Cada vegada som més i més forts i no deixarem de lluitar per lo que
considerem que és just. Hem d’aproximar-nos totes les institucions fer unir-nos en tot allò que tenim
en comú que és més del que ens pensem. No es feina fàcil, depèn de la voluntat d’entendren’s.
Els CET són el millor instrument d’ocupació de persones amb discapacitat i constituïm un actiu molt
important al nostre Sector. Tot i la dificultat de treballar en aquest mercat globalitzat, seguim
competint. Però no ens oblidem que la nostra supervivència passa per crear valor, no per ser ma d’obra
barata, ni producció a baix preu, ni un sector low cost. L’augment de l'SMI previst pel gener gener farà
que tinguem que seguir apostant per serveis i productes de qualitat. Que les mesures alternatives ens
ajudaran per vendre més i poder contractar més persones amb discapacitat, segur que si, però no n’hi
ha prou. Hem de tenir com a fita la qualitat per sobre de tot.
Aquest increment de costos laborals que reglamentàriament el govern espanyol ha aprovat, l’hem de
repercutir als serveis i al producte, en definitiva, al client. I el client, per norma general, l’acceptarà si
està content amb la nostra manera de procedir i treballar. El preu sempre el marca el mercat, i és una
conseqüència, però que la feina surti be, és responsabilitat únicament nostra. I només podem influir en
allò que depèn de nosaltres. Per això, instem a l'administració a fer-se corresponsable d'aquesta
situació. L'esforç d'assumir l'augment de l'SMI no pot recaure només en els CET, ha d'anar acompanyat
de més recursos econòmics”

"La nostra
supervivència
passa per crear
valor, no per ser

ma d’obra barata,
ni producció a
baix preu"

Com a patronal, una de les nostres línies estratègiques és tenir un conveni digne per a tots els actors
que intervenen. Actualment no hem arribat a un acord i ens sap molt greu que no es respectin acords
tancats. Al final decidirà la mediació de la Generalitat de Catalunya. Des d’aquí vull agrair la feina dels
Josep Roset
membres de la comissió de la Junta per les hores i l’esforç fet que han posat per arribar a un acord
President de FECETC
beneficiós per ambdues parts.
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET
La FECETC us desitja Bones Festes i un ANY NOU ple de salut i feina. Seguim remant!!!
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La Contra. La FECETC us desitja unes molt BONES FESTES a tots

AGENDA

Reunions, jornades i activitats d'interès

3 de desembre
Junta Directiva de Foment del Treball Nacional.
4 de desembre
Assessoraments a CET
13 de desembre
Reunió de Junta Directiva FECETC.
20 de desembre
Reunió amb Foment del Treball per donar suport a la fira Síimillor
20 de desembre
Lliurament de Medalles d’Honor 2018 i dels Premis Carles Ferrer Salat, a Foment del Treball
Nacional.
21 de desembre
Reunió amb l'Observatori de la Discapacitat i Fundació CIES.

y
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SIOAS 2018
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Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de
persones amb discapacitat i/o Trastorns de la salut mental
El programa SIOAS facilita itineraris personalitzats per afavorir la seva ocupabilitat.
Ofereix:

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 tècnicprofessional.
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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Notícies
Barcelona acull el 14è congrés dels cermis autonòmics
El 29 i 30 de novembre a l'hotel Ilunion de Barcelona
Una vuitantena de representants dels cermis (les plataformes de la discapacitat de
les diferents comunitats autònomes) es van reunir dijous 29 i divendres 30 de
novembre a l'hotel Ilunion Barcelona en el marc del 14è Congrés de cermis
autonòmics, que duia per títol: La tecnologia: obre camins per a les persones amb
discapacitat?

Josep Roset i Miquel Vidal, durant el congrés.

Organitzat pel COCARMI i pel Comitè Estatal de Representants de Persones amb
Discapacitat (CERMI), va analitzar l'impacte, les barreres i les oportunitats de l'ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dia a dia del col·lectiu,
en el seu accés a la formació i al mercat laboral i com a eines per contribuir a reduir
la bretxa de gènere i facilitar la vida en l'entorn rural. També es va parlar, entre altres
temes, dels projectes del Fòrum Europeu de la Discapacitat (EDF) en matèria de TIC
a la Unió Europea (UE). A més, es van organitzar activitats complementàries, com
una visita al Parlament de Catalunya, on els congressistes van ser rebuts pel seu
president, Roger Torrent, i un sopar oficial a la Fonda España.

El congrés, que es va fer a Barcelona coincidint amb el vintè aniversari del
COCARMI, va ser possible gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "La Caixa", la
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. El proper congrés serà
l'octubre del 2019 a Santiago de Compostela i estarà organitzat per CERMI Galicia,
que l'any que ve celebra els seus primers 20 anys de vida.

A la tarda, els congressistes van ser rebuts al
Parlament de Catalunya pel seu president,
Roger Torrent.
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3 de desembre: Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra cada 3
de desembre des del 1992, va tenir enguany com a motiu de reivindicació, la
plena inserció i participació en l'entorn rural de les persones amb discapacitat.

En un manifest conjunt del Comitè Estatal de Representants de Persones
amb Discapacitat (CERMI) i de la Fundació Cermi Mujeres, es demana, en el
terreny laboral: "potenciar la recerca i generació de nous espais d'ocupació al
món rural, inclosa l'emprenedoria, que permetin crear riquesa en aquest
entorn, de forma sostenible i combinant les oportunitats de l'economia verda
amb la inclusió i els llocs de treball dignes i de qualitat. Tot plegat fent
l'entorn rural més acollidor i amable amb les persones amb discapacitat."

Podeu llegir el manifest complet clicant AQUÍ

L'ONCE premia la solidaritat i la superació de la societat catalana

Foto de família de premiats i autoritats

L’ONCE va premiar a principis de desembre la solidaritat que rep de la
societat catalana amb el lliurament dels Premis Solidaris ONCE Catalunya
2018, que enguany coincideixen amb el 80è aniversari de la Institució i la seva
evolució. Els guardonats han estat l’Associació Polseres Candela, el programa
de ràdio ‘Ser Especials’ de la Fundació Mercè Pla, Marc Buxaderas, el
Gimnàstic deTarragona i l’Ajuntament de Masquefa. coincidents amb els
valors essencials de la cultura institucional del Grup Social ONCE. Els premiats
destaquen per la seva sensibilitat social, la seva llarga trajectòria i la seva
dedicació en pro dels drets socials dels més desafavorits.Tots ells han rebut
l’obra escultòrica SOLIDARIS.
.
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'Anem per feina', lema de la Fira d'ocupació 'Sí i millor, di-Capacitat i Talent',
que es farà el 13 i 14 de març al Museu Marítim
L'objectiu de la fira, ajudar a les persones amb discapacitat a trobar feina
Avancen els preparatius per a la propera edició de la Fira d'ocupació 'Si i millor,
di-Capacitat i Talent', que tindrà lloc els dies 13 i 14 de març de 2019 a les
Drassanes Reials de Barcelona i que la FECETC torna a organitzar amb el
suport de l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració d'Inserta Empleo. La fira
duu per lema 'Anem per feina' i serà punt de trobada entre les persones amb
discapacitat que busquen feina i les empreses amb llocs de treball per cobrir
En la darrera edició, unes 3.000 persones van passar per la fira i van contactar
amb les empreses per poder-hi deixar el currículum o bé concertar una
entrevista. A més, els diferents tallers i activitats van deixar petit l'auditori i van
generar molt d'interès entre els assistents.

Reserveu-vos la data
informació a info@firasimillor.org
www.firasimillor.org
Amb el suport de
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Els socis

Can Cet, amb el projecte 'Horta-Guinardó: Territori del Bé Comú'
El director del centre especial de treball Can Cet, Jorge León, va
participar a finals de novembre a la sessió informativa de presentació
del projecte Horta-Guinardó: Territori del Bé Comú. Es tracta d'un
projecte que vol crear un ecosistema d’empreses i organitzacions
implicades en la construcció d’un territori del Bé Comú al districte i
avançar cap a models de gestió més sostenibles i compromesos. Ha
estat impulsat per l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia
del Bé Comú en col·laboració amb Barcelona Activa i el Districte
d’Horta-Guinardó.

.

Festival 'Nochebuena para todos' a benefici de la Fundació Iris
La Fundació Iris ha estat una de les entitats beneficiàries, juntament
amb Cáritas Interparroquial, Amics de Rubí per la marató, del 24è
festival 'Nochebuena para todos' celebrat el 15 de desembre al teatre
municipal La sala de Rubí. Organitzat per l'Asociación Rociera
Andaluza de Rubí i presentat per Antonio Menchón y Pepe Tejada, va
comptar amb les actuacions de La Húngara y Laury, José Luis Lobos,
Antonio Granada, Grup d'Havaneres Montjuïc, El Garri, Joaquín El
Albero, el Mag Magic i el Grupo Flamenco Azabache, entre d'altres.
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El sector
Més d'un centenar de CET participen al Business with
Social Value 2018

Amb el lema 'Making a Difference Through Social Commitment", el dia 20 de
desembre es va celebrar al Palau de congressos de Catalunya la setena
edició del Business with Social Value, trobada que ja és un referent en la
transformació social de les empreses, promovent conductes socials i
sostenibles, la inclusió laboral i la sostenibilitat econòmica dels Centres
Especials de Treball i de les Empreses d'Inserció no lucratives.

És un espai de trobada professional on les empreses mercantils tenen
l'oportunitat de conèixer l'oferta de productes i serveis dels CET i empreses
d'Inserció no lucratives per incorporar-les com a proveïdores i incrementar
així el seu compromís social.
El delegat de Fundación ONCE i vicepresident de
FECETC, Alfred Subietas, durant l'obertura
El vicepresident de
FECETC, Alfred Subietas, el
president, Josep Roset i el
director, Miquel Vidal

Els col·laboradors Juanjo García i Albert
Vilariño

Torna la Fira de Consum Responsable i Economia Social a la plaça Catalunya
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La plaça Catalunya de Barcelona acull del 21 de desembre al 4 de gener la
Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària, on la
ciutadania hi trobarà un munt de propostes per practicar un consum més
transformador i amb compromís social i ambiental.
Cada producte que s'hi troba incorpora un o més principis del consum
responsable i des de l’Ajuntament de Barcelona pretenem que totes
aquelles que passegeu per la Fira aquest Nadal les descobriu!

L'atur al col·lectiu de persones amb discapacitat se situa en el 26,2 per cent
La taxa d'atur en el col·lectiu de persones amb discapacitat va caure 2,4 punts l'any 2017 i es va situar en el
26,2 pe cent, segons el darrer informe de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fet públic el 18 de desembre.
L'informe apunta, així mateix, que aquesta taxa era 9,1 punts superior a la de la població sense discapacitat.
D'altra banda, la taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat va ser del 25,9 per cent (64,4% per a les
persones sense discapacitat), amb un augment de 0,8 punts respecte el 2016. El 89,1 per cent dels ocupats
eren assalariats i, d'aquests, el 74,4% tenien contracte indefinit.
Trobareu l'informe complet clicant en aquest ENLLAÇ:

CAMPANYES
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Associa't a la Federació de Centres Especial de Treball (FECETC) !!

CET: Associa't!
Coincidint amb les accions del 25è aniversari de la federació, vam posar en marxa una campanya per incorporar
nous associats a la FECETC.
La situació actual en què 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

Sí, i millor, 2% de treballadors amb discapacitat
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Un dels seus objectius és recordar l'obligació de les empreses de més de 50 treballadors de
comptar a les seves plantilles amb un 2 per cent de treballadors amb discapacitat
Continuem 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.

LA CONTRA
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