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EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
Estem en l’època de la immediatesa, de l’adaptabilitat, de la
flexibilitat, de la impulsivitat, del passat ja no existeix i el futur està
molt lluny i sobretot de la incertesa. Treballar així es fa molt difícil.
Necessitem visió global, polítiques a llarg termini, coherència,
planificació, estratègia, calma, seguretat i talent. Hem d’unir i no
desunir, fomentar col·laboracions i aliances. És aquí on institucions
públiques i privades sempre ens trobaran.
Confio que els nous lideratges tinguin la valentia de trencar certes
estructures i estigmes per afrontar un futur en bé de tot el sector
de l’economia social, i en particular de les persones amb
discapacitat perquè la seva inserció laboral la decideixin elles, en els
diferents models que els puguem oferir, amb els mitjans i recursos
econòmics necessaris.
Respecte al Pacte Nacional per la Discapacitat, il·lusionant,
estratègic i clau pel nostre sector; per tenir l’èxit desitjat s’ha de
dotar de pressupost econòmic, professionalitzar els grups de treball
i consensuar amb els diferents actors. Si no és així, crec que no
arribarà a bon port, independentment de les eleccions i els futurs
governs que hi pugui haver. Els polítics son temporals però el Pacte
ha de perdurar en el temps.

Vull agrair als membres de la Junta les hores altruistes
dedicades a negociar el conveni autonòmic de CET de persones
amb discapacitat física, ja que han treballat molt dur per arribar
a un acord.
Fa molts anys que la FECETC, com a patronal, representa i
negocia el conveni. Els “viejos del lugar” ho saben. Sempre hem
arribat a acords i l’entesa amb els sindicats era total. A les
dues parts ens interessa no perdre el conveni autonòmic.
Que ha passat aquest cop? Quins arbres hi ha al bosc que no
deixen veure la llum? D’on han vingut les ordres per deixar-se
perdre aquest conveni? Nosaltres hem fet tot el possible per
oferir la millor proposta sense passar la línia vermella,
com sempre. Reitero la felicitació a l’equip de la FECETC i als
membres de la Junta pel seu esforç en bé de tothom.
Us desitjo a totes i tots que passeu unes bones festes i, com
no ens queda una altra, seguim remant pel bé de les persones.

Josep Roset
President de FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET
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4 de novembre . Reunió de Junta Directiva de Foment del Treball

6 de novembre Reunió de la Mesa de negociació del conveni col.lectiu del
CET de Catalunya.
11 de novembre Reunió del Ccmité executiu del Cocarmi
13 de novembre Reunió amb el director general d'Economia Social.
Generalitat, Josep Vidal.
15 de novembre Visita a Mifas en l'acte de clausura del 40è aniversari
18 de novembre. Lliurament de medalles d’Honor 2019 i XI edició dels
Premis Carles Ferrer Salat a Foment del Treball.
21 de novembre. Prospecció d'empreses a “Smart City, ciutats inclusives”.
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Notícies

Torna, al març, la fira Di-Capacitat i Talent
Serà, un cop més, a la Sala Comillas del Museu Marítim

Ja tenim dates per a la propera edició de la Fira d’Ocupació per a persones amb discapacitat “Si, i
millor”. Serà els dies 11 i 12 de març de 2020 a la sala Marquès de Comillas del Museu Marítim de
Barcelona, organitzada per la nostra federació .
L’esdeveniment és una magnífica oportunitat per a les empreses ordinàriaes per captar talent,
donar compliment als objectius d'inserció laboral de persones amb discapacitat de les empreses, i
contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
La fira té el suport de Fundación ONCE / Inserta i de l’ajuntament de Barcelona

Més informació a www.firasimillor.org i empresa@firasimillor.org

Notícies

L'assemblea de socis dona suport a la proposta de
la federació en la negociació del conveni col·lectiu
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L'’assemblea extraordinària de socis de la federació, celebrada
el 25 de novembre, va decidir donar suport a la proposta de la
federació als sindicats en la negociació del conveni col·lectiu
del sector a escala autonòmica.
La proposta, que ja s’havia fet arribar als sindicats, es va
abordar a la darrera reunió dels representants dels
treballadors; fa referència a les prestacions per incapacitat
temporal per malaltia comuna i amb ella es vol donar una
mica més de “flexibilitat” a aquest punt en comparació amb el
conveni estatal, segons apuntava la secretària de la federació,
Marta Alzina, al capdavant de la reunió juntament amb
l’expresident Julio Martínez i l’advocat Francesc Xavier
Guardiola.

Marta Alzina, Julio Martínez i Francesc Xavier Guardiola.

Ara bé, en cas de no arribar a acord amb els sindicats, seria
d’aplicació el conveni estatal, que fixa uns mínims
irrenunciables. En una sala que era ben plena, al llarg de
l’assemblea es va parlar així mateix de l’evolució del conveni
en els últims anys, d’aspectes positius que s’han introduït,
com la unificació del concepte salarial en una única partida,
dels efectes i confusions que han acompanyat la pujada del
Salari Mínim Interprofessional fins als 900 euros i de
l’aplicació del conveni en els centres especials de treball que
no es consideren d’iniciativa social.
En aquest punt també es va posar sobre la taula què s’entén
per CET d’iniciativa social i les sentències que han ofert la
seva posició al respecte.

Notícies

25 de novembre: les dones amb discapacitat
tenen més risc de patir violència masclista

Ho sabies?
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Coincidint amb el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra
les Dones, ens sumem, juntament amb la resta de bfederacions del
COCARMI, a les reivindicacions de la fundació Cermi Mujeres, que en el

Les dones amb
discapacitat tenen un
8% més de probabilitats
de patir violència
masclista que les dones
sense discapacitat

seu manifest d’enguany reclama, entre altres coses:
- Ampliar el concepte a altres violències masclistes no
contemplades a la llei: agressions sexuals, esterilitzacions
forçoses...
- Protocols de coordinació dels actors que aborden les violències
masclistes
- Garantia d'accessibilitat als centres d'atenció a les víctimes
- Formar els cossos de seguretat, serveis sanitaris i socials en
matèria de violències masclistes a dones amb discapacitat
- Incloure la variable de discapacitat als
registres oficials sobre violència de gènere…

Podeu llegir el manifest
complet clicant AQUÍ

Una de cada quatre dones
amb discapacitat afirma
haver sofert algun tipus de
maltractament

Segons el Parlament Europeu, gairebé el
80% de les dones amb discapacitat ha
estat víctima de violència o
discrminació
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SOCIS

La Fundació Integralia Vallès es trasllada a l'edifici
Vallparadís de Mútua Terrassa

El 19 de novembre es van presentar les noves dependències de la Fundació Integralia Vallès -Mútua
Terrassa, situades a la planta 0 de l'Edifici Vallparadís, al centre de Terrassa.
Des del 2015, Integralia Vallès ofereix serveis de contact center a través d'un centre especial de treball
amb l'objectiu d'integrar a l'empresa ordinària les persones amb discapacitat del territori del Vallès.
Actualment compta amb prop d'una setantena de professionals que en formen part, han rebut
formació en atenció multicanal i s'han acreditat en formació especialitzada en el sector salut per
l'Escola Integralia, segons informa Mútua Terrassa a la seva web. En aquest centre especial de treball
realitzen un volum de 3.500 atencions diàries.
Jordi Parera, president de MútuaTerrassa, i Josep Santacreu, president de la Fundació Integralia DKV,
van conduir l'acte de presentació de les instal·lacions. Alhora, es presentà l'espai expositiu "Xarxa Art
Singular" que forma part de les dependències. El projecte "Art Singular" -promogut per la Fundació
Josep Santacreu- vol oferir als beneficiaris de les entitats accés a espais específics de creació artística
per tal d'expressar el seu talent.

Us agradaria veure les
notícies del vostre CET en
aquesta secció? escriviunos 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

"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

La soledat no volguda, protagonista del
Manifest del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat 2019

'SOS Soledat. Jo també compto'. Aquest és el lema d'enguany del
manifest del Comitè Estatal de Representants de Persones amb
Discapacitat' (CERMI) i al qual ens sumem per mitjà del COCARMI,
un manifest que recorda que les persones amb discapcitat tenen
més risc de patir soledat no desitjada.
Les causes són moltes i s’acumulen: la manca d'accessibilitat dels
entorns, productes i serveis; la impossibilitat o dificultat extrema
d'exercir els drets fonamentals; la inactivitat obligada; l'absència
generalitzada de suports per a una autonomia personal efectiva;
viure en entorns, com el rural, amb pocs recursos per la deficient i
no equitativa distribució d’aquests; la pervivència a la societat
d'actituds reticents i negatives sobre el valor de les persones amb
discapacitat, etcètera.

Hotel d'Entitats La Pau
C.Pere Vergés, 1, pl. 11, despatx 14
08020 Barcelona
Tel. 93 313 48 95
NIF: G-60122751

Cliqueu AQUÍ per
descarregar-vos el
MANIFEST (també
en Lectura Fàcil )
@fecetc

/fecetc

linkedin.com/company/fecetc/
www.fecetc.org

fecetc@fecetc.org

