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Benvolguts/des associats/des,
Permeteu-me centrar-me en aquest editorial en un sol fet.
Tot i tenir molts fronts oberts, i amb una ressaca i balanç de
la Fira “Sí i millor” molt positiu, voldria remarcar el premi
Empresa concedit a FECETC per part de l'entitat associada
Aspid i de la seva presidenta, Bibiana Bendicho, en els seus
premis anuals. Un reconeixement i un prestigi per a la
FECETC per tots els anys de treball, constància i perseverança
en la defensa dels drets dels associats i en obrir camí en la
inserció laboral de les persones amb discapacitat.
Des d’aquí voldria estendre el reconeixement a totes les
persones que des de la seva creació han ajudat a fer més
gran la nostra federació aportant el seu talent. Gràcies per la
vostra tasca a tot@s els professionals, voluntaris, associats ,
membres de les juntes i presidents que han fet possible els
27 anys de trajectòria de la nostra FECETC. Les persones
passen però les institucions es mantenen, i això és
l'important. Segur que d'aquí a 25 anys més, la federació
seguirà sent un referent patronal i entre tot@s ens
esforçarem perquè així sigui.

"Les pesones
passen però les
institucions es
mantenen, i això és

Salut i feina

La presidenta d'Aspid, Bibiana
Bendicho, amb Josep Roset

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

Reunions, jornades i activitats d'interès

1 de març
Reunió del programa Incorpra de l'Obra Social 'La Caixa'
4 de març
Reunió Junta Directiva de Foment del Treball
7 de març
Presentació de l'anuari de Corresponsables
11 de març
Reunió de la Mesa del Conveni col.lectiu de CET de Catalunya
12 de març
Reunió del COCARMI amb partits del Parlament de Catalunya
13 de març
Assemblea General Ordinària 2019 de FECETC
13 i 14 de març
Fira d’ocupació “Sí, i millor, di-Capacitat i Talent”
14 de març
Reunió a Madrid amb rel Servicio Público de Empleo (SEPE)
22 de març
Lliurament dels XXI premis Aspid a la Llotja de Lleida
29 de març
Reunió del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
Tot el mes: Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de persones amb
discapacitat i/o trastorns de la salut mental (SIOAS 2018)
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Notícies
Assemblea general de socis 2019 a les Drassanes Reials
La millora del posicionament social, la participació en entitats superiors
i els contenciosos sobre l'SMI, principals temes tractats

Dimecres 13 de març, abans que obrís portes la fira ‘Sí i millor, Di-Capacitat i Talent’, la federació va celebrar a l'auditori del
Museu Marítim l'assemblea general ordinària de socis, en la qual es van aprovar els comptes i la Memòria d'Activitats del
2018. La Junta estava encapçalada pel president de FECETC, Josep Roset, la secretària, Marta Alzina, i la tresorera, Bibiana
Bendicho. En ella es va explicar, a més, el Pla d'Actuació del 2019 “que va en la mateixa línia que el 2018”, segons apuntà
Roset. Una línia que inclou seguir amb la interlocució amb els partits polítics i administracions a través d’entitats de les
quals forma part, com ara Foment del Treball i el COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb
Discapacitat), perquè és important “tenir veu i vot als òrgans on som representats”, més tenint en compte que “som una
estructura petita”, apuntà Roset. I afegí: “com en més llocs hi siguem més podrem influir i, així, beneficiar els associats”.
Roset apuntà que es continuarà treballant per als socis i perquè es compleixi la llei que regula els CET i es mostrà satisfet
pel creixent volum de contractació pública adreçada a CETs. Mentrestant, cal seguir incidint al sector privat perquè es
conegui la reserva legal del 2 per cent de treballadors amb discapacitat a les empreses de més de 50 treballadors.
Roset agraí públicament l'altruisme dels membres de la Junta, així com la tasca dels voluntaris, en tota la feina de
promoció i defensa dels drets laborals de les persones amb discapacitat i dels CET. A més, atès els limitats ingressos de la
federació (que tenen com a pilars les quotes dels socis i les subvencions) i els minvants recursos públics, va apel·lar a
buscar noves fórmules alternatives de finançament.

Continuar llegint
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Unes 3.000 persones visiten la fira 'Sí i millor,
di-Capacitat i Talent'
Una trentena d'empreses van captar durant dos dies
el talent de les persones amb discapacitat
Uns 3.000 assistents i una trentena d'empreses participants: aquestes són les
xifres de la fira 'Sí, i millor, Di-Capacitat i Talent' organitzada per FECETC els dies
13 i 14 de març al Museu Marítim de Barcelona, amb el suport de l'ajuntament de
Barcelona, l'assistència tècnica d'Inserta-Grupo ONCE i el patrocini d'Encofrados
Alsina. De les 30 empreses participants, grans grups com Nestlé, Carrefour,
Acciona, Allianz i Kellogg's, entre d'altres, a més de diversos Centres Especials de
Treball de la federació (FemCet, Miton, Can Cet, Metropolis, Diswork-grupo
Imán) i grups de serveis a les empreses, el programa Incorpora i MicroBank.
"Per segon any consecutiu, l’objectiu de la FECETC s’ha complert amb èxit, hem
donat l’oportunitat de posar en contacte empreses de primer nivell i persones
amb discapacitat que busquen un lloc de treball o millorar el que ja tenen",
declarava el president de la federació, Josep Roset.
Més enllà de les xifres, la fira va ser una oportunitat per a moltes persones amb
discapacitat que volen treballar per presentar les seves capacitats i formació a
les empreses, fer valer el seu talent i demanar una oportunitat laboral.
.

Podeu llegir la crònica
completa, amb opinions
d'empreses i assistents,
clicant en aquest ENLLAÇ
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El govern espanyol destinarà uns 100 milions als CET de Catalunya
El Govern espanyol destinarà uns 100 milions d'euros per garantir el pagament del Salari Mínim
Interprofessional (SMI) als aproximadament 15.000 treballadors amb discapacitat dels Centres Especials
de Treball (CET) de Catalunya. Així ho va comunicar el director general del Servició Público de Empleo
(SEPE), Gerardo Gutiérrez Ardoy, a las federaciones catalanas representativas del sector, amb les quals es
va reunir el 14 de març. En nom de la federació hi van assistir el vicepresident Josep M.Solanellas,
l'expresident Julio Martínez i el president de FEACEM Catalunya, Rafael Ruano.
.
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Premi Aspid Empresa a FECETC pel foment de la inserció
laboral de les persones amb discapacitat
L’associació federada ASPID ha concedit el Premi ASPID Empresa a la nostra federació “perquè
promou no només una participació activa i normalitzada de les persones amb discapacitat en el
mercat laboral, sinó també la sensibilització del món empresarial”. El premi es va lliurar divendres
22 de març en el transcurs de la XXI edició d’aquests premis, que enguany han coincidit amb la
celebració dels 25 anys de l’entitat lleidatana.
En recollir el premi, el president de FECETC, Josep Roset va agrair el reconeixement i va estendre
l’agraïment a totes les persones, professionals, voluntaris, membres de junta i presidents que han fet
possible els 27 anys de trajectòria de la federació. A més de FECETC, van ser guardonats l’empresa
Entrenúvols, el grup de música Roba Estesa, el monologuista Marc Buxaderas i el professor
d’institut Carles Hidalgo.
Aspid desenvolupa una àmplia activitat que beneficia unes 2.900 persones amb discapacitat a la
província de Lleida i compta amb 140 treballadors, 680 associats i 51 voluntaris i col·laboradors.
Més informació sobre els premis clicant AQUÍ
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Els socis
DKV Integralia estrena seu a Sant Just Desvern

Josep Santacreu, durant la seva intervenció

L'empresa DKV i la seva fundació associada DKV
Integralia van inaugurar el 7 de març nova seu a Sant
Just Desvern, unes instal·lacions de 2.500 metres
quadrats, dels quals 1.100 estan ocupats per la
Fundació Integralia DKV i el seu CET, el més gran del
Baix Llobregat, que disposa d'accés directe i adaptat
des del carrer, ja que és a la planta baixa.
La resta de dependències, ocupades per DKV, són a la
quarta planta. L'acte d'inauguració va comptar amb
l'alcalde de Sant Just, Josep Perpinyà, i el president de
la fundació, Josep Santacreu. En nom de la nostra
federació hi assistí el director, Miquel Vidal.

.

y

El subdirector i director
d'operacions de DKV Integralia,
Javier de Ona, amb el director
de FECETC, Miquel Vidal

Si voleu saber cóm van viure
des de DKV Integralia el
trasllat, cliqueu en aquest
Enllaç

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

11

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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Premi CERMI a la millor pràctica en inserció laboral: et
vols presentar?
El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat
(CERMI), del qual formem part a través del COCARMI i del FEACEM, convoca
anualment els premis que, en les seves diverses categories, reconeixen les
millors pràctiques i experiències relacionades amb la inclusió del col·lectiu.
Una d'aquestes categories és la que reconeix la inserció laboral, i premia les
persones, projectes i entitats, administracions o empreses que hagin
treballat per afavorir l'accés a l'ocupació i la formació, en l'esfera privada,
pública o d'economia social, digne i de qualitat, de les persones amb
discapacitat.

Compliu els requisits o coneixeu alguna entitat o
particular que ho faci? Presenteu la seva
candidatura. El termini conclou el 15 de juliol

Consulteu les bases dels premis en
aquest ENLLAÇ

