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EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
El 18 de juliol vàrem assistir, com a representants
del COCARMI, a la constitució de la Taula pel l Pacte
Nacional Sobre els drets de les Persones amb
Discapacitat.
Entrant en detall, els grups de treball abordaran
l’accessibilitat i mobilitat, la salut i suports orientats a
la comunitat, a la presa de decisions i a la via
independent, educació i infància, llibertats civils,
polítiques, accés a la justícia, dones, seguretat i
protecció, sostenibilitat del sistema i finançament i, el
que per a nosaltres és el més important, la inserció
laboral. Intentarem treballar i ajudar al grup de
treball en el seu continguts a fi de defensar i garantir
els nostres drets i millorar i evolucionar cap a un
increment dels recursos econòmics en aquest camp.

Sembla que hi ha un lideratge clar per part del President
Torra i per part del conseller de Treball Chakir El Homrani en
avançar i consolidar aquest projecte, juntament amb els
membres del COCARMI.
Per la nostra part, estarem encantats d’ajudar en el que faci
falta. Ara bé, crec que perquè tingui èxit de veritat i
sobrevisqui als diferents governs, l’hem de dotar
pressupostàriament i reforçar-lo amb una estructura que
faci un seguiment i un control de totes les polítiques
aprovades.

Dit això, que tingueu un molt BON ESTIU i sigueu feliços
amb el que tenim!!!!
Seguim remant!!

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

1 de juliol: Assemblea General Extraordinària de Foment
del Treball.
Inici del programa SIOAS 2019.
4 de juliol: Assessoraments sobre la Llei de Contractes del
Sector Públic: licitacions
5 de juliol: Assessorament empreses i CET.
Reunio del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
8 de juliol Reunió del Cocarmi.
9 de juliol Reunió de Junta Directiva de FECETC.
10 de juliol Assessoraments sobre el Prestec Easi per CET de
MicroBank.
12 de juliol Assessoraments a CET sobre subvenció:
Projectes Singulars 2019.
14 de juliol Acte central del Mulla’t per Esclerosi Múltiple.
18 de juliol Constitució de la Taula del Pacte Nacional sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitats
Reunió a Madrid de la Conferencia Sectorial 2019

Notícies

FECETC, a la constitució de la Taula pel Pacte
Nacional de la Discapacitat

Un dels sis grups de treball que s’hi formaran se centrarà en la inserció
laboral del col·lectiu.
El president de FECETC, Josep Roset, va ser el 18 de juliol a la
constitució de la Taula pel Pacte Nacional sobre els Drets de
les persones amb discapacitat que va tenir lloc al Palau de la
Generalitat, encapçalada pel President Quim Torra.
Josep Roset hi anava amb representants de la resta de
federacions del Comitè Català de Representants de Persones
amb Discapacitat (COCARMI), del qual formem part, comitè
que va celebrar l’impuls del Pacte Nacionalcom a mostra del
compromís del Govern amb els drets del col·lectiu.
No obstant això, va demanar a la Generalitat que no oblidi els
problemes actuals. El president del COCARMI i vicepresident
segon del Consell de la Discapacitat de Catalunya, Codiscat,
Antonio Guillén, va dir en l'acte que “en aquesta taula
construirem el futur, però també cal que garantim el present”.
Afegí que la pròrroga pressupostària “està determinant la
continuïtat i la sostenibilitat econòmica del teixit associatiu,
des del qual estem sostenint a les persones dins de la
comunitat. Per aquestes persones no podem dir només bones
paraules, sinó que hem de poder donar resposta, també, a les
seves necessitats d’avui”.
El Pacte Nacional, que arrenca amb la constitució de la Taula
que l’ha de fer possible, vol ser l’eina que abordi tots els reptes
que té la ciutadania amb discapacitat d’acord amb els
principis i mandats de la Convenció Internacional sobre els
Drets de les Persones amb Discapacitat.
(continua a la pàgina següent)

Els representants de les entitats del COCARMI, amb el President
Quim Torra, el Conseller Chakir el Homrani, i el Secretar d'Afers
Socials, Francesc Iglesies

Josep Roset, al centre de la imatge, amb represents d'altres
entitats que van prendre part a la reunió
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Notícies
(ve de la pàgina anterior)
La Taula organitzarà, al llarg dels propers 12 mesos, diverses reunions en què participaran, a més de membres
del Codiscat, els agents econòmics i socials més representatius, els col·legis professionals, entitats
municipalistes, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació.
Grup de treball sobre inserció laboral
Durant l’acte, el secretari d’Afers Socials, Francesc Iglesies, va explicar que es constituiran sis grups de treball,
amb experts de cada àrea, per abordar els reptes del col·lectiu en els camps de la sensibilització, la salut i els
suports, l’educació, les llibertats civils i polítiques, la sostenibilitat del sistema i el finançament, i la inserció
laboral.

El grup de treball sobre
inserció laboral abordarà
Cóm ha d’evolucionar el model català d’inserció laboral
Les polítiques actives d’ocupació per a persones amb
discapacitat
L’estratègia de la inserció laboral a l’empresa ordinària
El treball amb suport centrat en la persona
Flexibilització i compatibilitat de serveis ocupacionals i
laborals
Evolució i millora dels Centres Especials de Treball
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La Conferència Sectorial augmenta els fons per mantenir llocs
de treball als CET
La Generalitat, molt crítica amb el sistema de distribució a les
CCAA, demana més informació al Ministeri
La Conferència Sectorial d'Ocupació i Polítiques Laborals celebrada el 18 de
juliol a Madrid (s'hauria d'haver celebrat a l'abril) va informar sobre un projecte
d'ordre pel qual s'incrementaran, amb caràcter extraordinari, i únicament per
a 2019, el percentatge de les subvencions destinades al manteniment de llocs de
treball de persones amb discapacitat als Centres Especials de Treball (CET).
Tal com informa en nota de premsa el Ministeri de Treball, aquests ajuts vinculen
la seva quantia al salari mínim interprofessional (SMI) vigent en cada moment,
de manera que aquestes subvencions s'han vist afectades per la pujada del salari
mínim interprofessional a 900 euros per 2019. D'aquesta manera, es pretén
incrementar el percentatge de finançament del 50 per actual al 55 per cent de
l'SMI, però només en aquelles persones amb discapacitat severa (el que suposa
un augment de 20 milions addicionals). Aquesta distribució es farà a l'octubre
de manera directa a les comunitats autònomes.
La reunió se celebrà dijous 18 a Madrid. HI
van assitir els representants de les 17
comunitats autònomes.

El departament de Treball de la Generalitat, molt crític amb el sistema de
distribució dels fons (té en compte la població total amb discapacitat de cada
comunitat i no només la que treballa), ha demanat més informació al Ministeri;
alhora, té previst convocar una reunió informativa amb les entitats
representatives dels CET.

Trobareu més informació
clicant aquí
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Foment del Treball acollirà el proper 24 d'octubre una jornada per analitzar el futur laboral que espera a les persones
amb discapacitat,l'agenda i propostes polítiques en aquest camp, experiències innovadores... o us la podeu perdre.
La inscripció és gratuïta però les places són limitades. Feu-vos amb la vostra.

I si necessiteu més informació, contacteu amb nosaltres escrivint a fecetc@fecetc.org
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SOCIS

650 piscines se sumen al #Mulla't 2019

El 14 de juliol va tenir lloc al Club Natació Barceloneta l'acte
central de la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple", que
convoca cada any la Fundació Esclerosi Múltiple per
sensibilitzar sobre la malaltia i a la qual s'hi ha sumat enguany
la xifra rècord de 650 piscines. El President de la Generalitat,
Quim Torra, el Conseller d’Interior, Miquel Buch, actors i societat
civil es van llançar a l’aigua per les persones amb esclerosi
múltiple. L'objectiu de la iniciativa era mostrar la solidaritat cap
a les 9.000 persones que tenen aquesta malaltia a Catalunya. En
questa ocasió el Mulla’t va centrar els seus esforços a donar
visibilitat als símptomes invisibles que afecten a la qualitat de
vida, com la fatiga, el dolor, la tristesa o els problemes sexuals.
Tota la informació a: https://mullat.fem.es

Del CET de Mansol a l'empresa ordinària, la veritable inserció
Després de treballar al Centre Especial de Treball (CET)
Mansol Projectes, Carlos Jimenez ha trobat feina,
també com a pintor, al mercat laboral ordinari.
“Para mi empezar a trabajar en Mansol significó lo
primero la economía y también despejar la mente y
dejar de pensar en problemas. No quería transmitir
toda esa preocupación”.
Carlos Jimenez explica a la web de Mansol cóm ha
estat la seva experiència, els seus aprenentatges, la
relació amb els companys... conegueu-la clicant aquí

y

Us agradaria veure les
notícies del vostre CET en
aquesta secció? escriviu-nos a
fecetc@fecetc.org, feu-nos
cinc cèntims i adjunteu una
imatge
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CAMPANYES

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
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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.

¡No tanquem
per vacances!

Aquest estiu us seguirem atenent
De dilluns a divendres.
De 8:00 a 14:30 hores
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LA CONTRA

El mercat de treball de les persones
amb discapacitat, amb detall

Sabíeu que l'any passat es van fer a Catalunya 51.291 contractes a
persones amb discapacitat, un 11,56 per cent més que l'any 2017? I que
d'aquests 30.567 van ser per a homes i la resta per a dones? I que es van fer
5.769 contractes a menors de 25 anys, 24.351 a persones d'entre 25 i 44 anys
i 21.171 a majors de 45 anys?
Aquestes són algunes de les moltes dades de l'Informe del Mercat de
Treball de les Persones amb Discapacitat publicat pel Servei Público
d'Ocupació (SEPE en les seves sigles en castellà) del Ministeri de Treball.
L'estudi, molt detallat, ens dona molta informació sobre els perfils dels
demandants d'ocupació, el seu nivell d'estudis, els sectors en què són
contractats, la situació per comunitat autònomes...i molt més
El podeu consultar clicant en la imatge de la portada
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