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EDITORIAL

Som a l’últim trimestre de l’any i per diferents raons es
concentren els actes i jornades més importants de l’any. En
el nostre cas, la jornada anual, enguany dedicada al futur del
treball de les persones amb discapacitat. Abans que res, voldria
agrair la feina de l’equip de la FECETC en l’organització de la
jornada i també a tots els assistent@s i ponent@s per fer-ho
possible. Hem tingut grans ponències amb un contingut brillant
i ha estat una gran oportunitat per reflexionar sobre on va i on
anirà el món del treball. Hem vist com la tecnologia, a dia d’avui,
aporta a la comunicació i a la mobilitat de les persones amb
discapacitat. I això només és el principi en un sector molt
exponencial. Ens aportarà plataformes i eines per desenvoluparnos des de qualsevol medi. Faltarà que els drets i les lleis
s’actualitzin amb la rapidesa que ho fa el món. Nosaltres ens
adaptarem ràpidament. S’adaptaran amb la mateixa velocitat
les administracions públiques en aquest canvi de paradigma?

Us encoratjo a seguir en aquesta línia, té molt mèrit la vostra
feina i us felicito públicament per la vostra professionalitat. I
si em permeteu, la meva Junta, el gerent i jo, seguirem
visitant-vos per poder escoltar-vos i ajudar-vos en tot allò
que us calgui.

L’article 27 de la Convenció sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat parla del dret del col·lectiu a treballar en
igualtat de condicions que la resta de persones, triant un
treball lliure en entorns laborals oberts, inclusius i
accessibles. El mercat ja no serà protegit, serà normalitzat. I
tot això comença en l’àmbit de l’educació i segueix en el
món laboral.
Unes dades del departament de Treball que conviden
a la reflexió: a Catalunya en edat laboral (de 16 a 64 anys)
295.446 persones amb discapacitat declarada, ocupada
85.200 persones. I als nostres CETS hi treballen unes 16.000
persones. Què podem millorar perquè aquesta franja entre
persones declarades i persones ocupades es redueixi?? Són
adequades les polítiques actives que s’apliquen per a la seva
inserció laboral ? Esperem que entre tots ho treballem
perquè el màxim nombre de persones no només tingui
feina, sinó una feina de qualitat.
Gaudiu de la tardor, dels seus colors i olors,
amb bona salut i bons aliments.
Bona tardor!!!!!

Josep Roset
President de FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET
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3 d'octubre. Visita a la Fundació Integalia-DKV.
14 d'octubre . Assemblea Extraordinària de Cocarmi.
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21 d'octubre Assistència al 1er Congrés sobre el el Dret a l'autonomía
personal, de Cocemfe.
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Notícies

El futur del Treball i les Persones amb Discapacitat’:
ens posem al dia amb la jornada anual

Carlos Prieto, Josep Roset i Ángeles Tejada,
en el moment de la inauguració
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Més d’un centenar de persones van assistir el 24 d’octubre, a
Foment del Treball Nacional, a la ja tradicional jornada de
FECETC, que duia per títol ‘El futur del treball i les persones
amb discapacitat’ i durant la qual vam conèixer les propostes
del Govern de la Generalitat en matèria d’ocupació de les
persones amb discapacitat, l’agenda europea en aquest àmbit i
l’experiència d’empreses com Microsoft España i Carrefour en
insrrció del col·lectiu. A més, el monologuista i comunicador
Marc Buxaderas va entrevistar la Sandra Timón, enginyera de
software amb sordceguesa que treballa a Microsoft. La
inauguració va comptar amb Ángeles Tejada, en nom de
Foment del Treball Nacional, i amb el subdelegat del Govern a
Catalunya, Carlos Prieto.

Poden llegir el
resum complet de
la jornada clicant
AQUÍ
El Secretari general de Treball, Josep Ginesta,
durant la seva intervenció.

Francesc Castellana (PSC), el vicepresient de
FECETC, Josep M.Solanellas, i Sonia Ortiz
(Ciutadans).

4

Més d'un centenar de persones van omplir la
sala d'actes de Foment del Treball.

El president de FEACEM Catalunya, Rafael Ruano,
amb el president de FECETC, Josep Roset.

El monologuista Marc Buxaderas va
entrevistar l'enginyera de dades Sandra
Timón.

L'expresident de FECETC, Julio Martínez, va
presentar la ponència de Miguel Ángel Cabra
de Luna.

Judit Esteve, de Carrefour, amb
Carlos de la Iglesia, de Microsoft.
La jornada, bon moment per donar a
conèixer la fira di-Capacitat i Talent, que se
celebrarà l'11 i 12 de març de 2020
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SOCIS

Estel Tapia i l'Horta de Santa Clara participen a la
Fira d'Economia Social i Solidària

El CET associat Estel Tapia i l'Horta de Santa Clara, projecte agrosocial del CET Mansol,
de la fundació Acollida i Esperança, van participar entre el 25 i el 27 d'octubre, en la Fira
d'Economia Social i Solidària que es va celebrar al recinte de Fabra i Coats de Sant
Andreu. Estel Tapia donava a conèixer els seus productes tèxtils, entre els quals destaca
la seva marca Vora, i Santa Clara va mostrar les seves delicioses conserves. Durant la fira
van rebre la visita del director de la federació, Miquel Vidal.

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

Javier de Oña parla de tecnologia i accessibilitat al
1er Congrés sobre el Dret a l'Autonomia Personal
El subdirector de la fundació DKV Integralia, Javier de Oña, va participar
com a ponent al I Congrés sobre el Dret a l'Autonomia Personal, que es
va celebrar els dies 21 i 22 d'octubre al Centre de Convencions
Internacional de Barcelona, un congrés organitzat per COCEMFE i
COCEMFE Catalunya. De manera propera, didàctica i amb humor,
explicà com la tecnologia li facilita la vida quan, per exemple, es queda
sol a casa i li cau el telèfon mòbil a terra, sense possibilitat de recuperarlo. Podeu saber cóm clicant AQUÍ
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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

"Sí i millor", 2% de treballadors amb discapacitat a
les empreses
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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 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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LA CONTRA

"Una inserció acompanyada i ben feta
dona dividends"
El president de la federació, Josep Roset, és el
protagonista d'una entrevista que li va fer la
periodista d'El Periódico Carme Escales i que es va
publicar el 15 d'octubre en aquest rotatiu català.
En ella explica els seus origens a la Pobla de Segur, la
seva primera feina escombrant el taller mecànic del
seu pare i ofereix algunes pinzellades de la seva
trajectòria professional, en la qual ha fet una decidida
aposta per potenciar i valorar el talent de les persones
amb discapacitat.
Podeu llegir-la clicant en la imatge
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