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Benvolguts/des associats/des,
Des de la FECETC sempre hem defensat el que creiem que és just, tot i haver moments molt
complicats. La justícia ens ha donat la raó. Lluitarem pel que considerem que és legítim. Als
CETS ens correspon el 50 per cent del Salari Mínim Interprofessional, no ens deixem
enganyar ni manipular. No vàrem estar d’acord amb signar el 25 per cent perquè no era
legal, encara que alguns ara es penedeixen. Nosaltres estem per defensar els drets dels
nostres associats. Aquesta és la nostra obligació i la nostra feina. Els polítics han de fer la seva
feina, no ens poden exigir que la fem per ells. Si no tenen diners que els busquin.
Si tot el sector anés plegat tant el Govern de l'Estat com el de la Generalitat s’espavilarien a
buscar recursos per dotar econòmicament el que exigim: el compliment de la llei. La divisió
del sector fa que l’Administració se'n benefici. Encara ara em costa d'entendre aquesta
divisió. Allò de "qué hay de lo mío" individual no beneficia el col·lectiu a mitjà i llarg termini.
Al final és un tema de diners. Estaríem dividits si tots tinguéssim el que marca la llei? Quant
necessitem entre tots?? Podem demanar més per a les persones amb especials dificultats??
Consensuem posicions i anem a màxims.

"Els polítics han de
fer la seva feina, no
ens poden exigir
que la fem per ells.
Si no tenen diners

Tenim massa incertesa creada per l'Administració Pública per poder treballar tranquils.
Quan hauríem de ser una prioritat pels governs per ser una economia social amb dificultats
d’inserció laboral, no es tenen ni en compte els efectes col·laterals de la pujada del SMI. Fa
massa temps que patim retallades que perjudiquen els CETS i ja és hora que exigim que es
faci política de la bona, que repercuteixi en el bé de les nostres entitats i desaparegui
aquesta incertesa pressupostaria que fa massa temps que arrosseguem. Per la nostra banda,
seguirem defensant els drets dels nostres associats, tan be com puguem.

Josep Roset
President de FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET

que els busquin"
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AGENDA

Reunions, jornades i activitats d'interès

4 de febrer
Reunió amb el Departament de Treball per parlar del programa SIOAS 2019.
Reunió de Junta Directiva de Foment del Treball
7 de febrer
Avaluació del Pla d'Impuls Economia Social 2016-19, Ajuntament de Barcelona
11 de debrer
Reunió del Comité executiu del Cocarmi
12 de febrer
Reunió de Junta Directiva de FECETC.
25 de febrer
Assistència a la compareixença al Parlament de Catalunya coincidint amb la tramitació del
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
Reunió a Treball sobre les conclusions de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes
Laborals celebrada a Madrid .
27 de febrer
Reunió amb CaixaBank per conèixer eines de finançament als CET.
28 de febrer
Assistència al Mobile Word Congres.
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Notícies
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El 13 de març, assemblea general de socis a les Drassanes Reials de Barcelona
Abans que comenci la fira 'Sí i millor, Di-Capacitat i Talent'
L'auditori de les Drassanes Reials (seu del Museu Marítim de Barcelona) acollirà, dimecres 13 de març, l'Assemblea General
Ordinària de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC). A les 08.30h, primera convocatòria i
09.00h en segona convocatòria; finalització prevista a les 10.30h.
Ordre del dia:
1) Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta anterior.
2) Anàlisi i aprovació, si procedeix, de la Memòria d’Activitats realitzades durant 2018.
3) Anàlisi i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals de l'exercici 2018.
4) Presentació i aprovació, si procedeix, del pla d’activitats i pressupost pel 2019.
5) Precs i preguntes.
Per ampliar informació i/o aclarir dubtes, us podeu adreçar a fecetc@fecetc.org
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Tot a punt per a la fira 'Sí i millor, di-Capacitat i Talent'
Inclou un complet programa d'activitats per als assistents
El grup ISS, Nestlé, Acciona, Imán, Can Cet, Fem Cet, ilunion, Miton... són algunes de les empreses que ja han reservat el
seu espai 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. Una fira que FECETC torna a organitzar amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona i l'assistència tècnica 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
.A més, ha preparat un

complet programa
d'activitats i tallers que
seran molt útils per a les
persones amb discapacitat
que busquen feina
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Fira 'Sí i millor, di-Capacitat i Talent'
Programa d'activitats (provisional)
DIMECRES 13 de març de 2019.
ESPAI AUDITORI:
9:00h. - 10:30h. Conferència: “Agenda 2030: l’estratègia a desenvolupar des de l’empresa en
relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU”. Foment del Treball
Nacional. Modera: Marta Angerri, Presidenta de la Comissió Agenda 2030. Foment del Treball.
10:30h. - 11:15h. Taller: Elevator Pitch. Barcelona Activa.
11:30h. - 12:15h. Taller: Apropa’t a les empreses: fes una bona autocandidatura. Barcelona
Activa.
12:30h – 13:15h. Conferència: Com integrar a treballadors amb discapacitat a l’empresa.
12:30h. - 13:30h. Inauguració institucional, visita stands.
Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i
Consum. Ajuntament de Barcelona
Sara Berbel Sánchez, Directora General de Barcelona Activa i Gerent de Política
Econòmica i Desenvolupament Local. Ajuntament de Barcelona.
Josep Roset Castells, President de FECETC.
Rafael Ruano i Palou, President de FEACEM Catalunya.
Enric Botí Castro de la Peña, Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya.
Virginia Carcedo Illera, Directora General de Inserta Empleo-Grupo ONCE.
Francina Valls Calvet, Presidenta de la Comissió d’Igualtat de Foment del
Treball.

.
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Fira 'Sí i millor, di-Capacitat i Talent'
Programa d'activitats (provisional)
16:00h. - 16:45h. Cine Forum: col-loqui sobre treball i discapacitat.
ESPAI FORUM:
10:45h. – 11:30h. Cafè amb Nestlè.
11:45h. – 12:30h. Forum: Storytelling: hi havia una vegada un professional. Inserta.
12:30h. - 13:30h. Inauguració institucional, visita stands.
16:30h. – 17:15h. Forum: Busquem pirates. Inserta.
DIJOUS 14 de març de 2019.
ESPAI AUDITORI:
10:00h. - 10:45h. Taller: Sí, i millor!, amb 2% de treballadors amb discapacitat. *2% quota de
reserva legal. Decret 86/2015. Generalitat de Catalunya.
M. Àngels Cuadrada, Sub-directora General de Relacions Laborals i Qualitat en
el Treball de la Generalitat de Catalunya.
Iñaki Zallo, Cap del Servei d’Ordenació Laboral de la Generalitat de Catalunya.
Modera: Albert Vilariño, Fundació CIES.
11:00h. - 11:45h. Taller: Supera les entrevistes de feina. Barcelona Activa.
11:45h - 12:15h. Taller: El Curriculum Vitae per competències. Barcelona Activa.
ESPAI FORUM:
10:30h. - 11:15h. Forum: No tinc experiència o ja no puc treballar de lo meu, què faig?.
Inserta.
11:30h - 12:15h. Forum: L’empresa m’ha dit que no, i ara què?. Inserta
.
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Els socis

Eulen i la fundació DKV Integralia formaran persones amb discapacitat

El grup de serveis auxiliars a les empreses Eulen i la fundació
associada DKV Integralia van signar a mitjans de febrer un acord per
formar persones amb discapacitat per facilitar el seu accés al mercat
laboral i aconseguir llocs de feina estables i de qualitat.
Es tracta, a més, d'un primer pas per arrencar altres projectes
conjunts. La col·laboració preveu desenvolupar projectes per a la
inserció laboral del col·lectiu, l'intercanvi d'informació i
documentació per promoure bones pràctiques de gestió del
personal amb discapacitat i promoure acords amb Centres Especials
de Treball (CET), entre d'altres. L'acord facilitarà la col·laboració entre
el grup i la fundació en els països on les dues entitats desenvolupen
activitat, com ara Llatinoamèrica.

.

Xocolatada solidària de la bugaderia d'Ilunion de Cerdanyola
amb Sant Joan de Déu

y

Els nostres companys de la bugaderia
del CET associat d'Ilunion a
Cerdanyola del Vallès va organitzar fa
uns dies la segona Xocolatada
Solidària per recaptar fons per a la
investigació del càncer infantil a
l'Hospital de Sant Joan de Déu. Una
iniciativa molt llaminera!.

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.

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 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
Segueix endavant laa 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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No ens canviïs el nom
Recordem aquest mes una acció del 2016 del COCARMI, la
principal plataforma de la discapacitat de Catalunya, i de la qual
formem part. Aquesta acció, m´´es vigent que mai, volia posar en
valor el terme "persones amb discapacitat" com a terme acceptat
internacionalment i que preferim davant de termes com ara
"diversitat funcional", "capacitats diverses" o un que hem vist
darrerament en imatges i xarxes socials com és el de
"divercapacitats" ,
Certament, cadascú és lliure de qualificar-se de la manera amb
què se senti més còmode, però des de FECETC, com des del
COCARMI i el CERMI, defensem l'ús del concepte persones amb
discapacitat. Creiem que qualsevol altre ens invisibilitza.

Podeu llegir el perquè d'aquesta defensa en aquest
ENLLAÇ

