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EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
Temps de reflexió, temps de trànsit, temps d’incertesa i temps
de fer balanç.
Tenim molts inputs que ens distreuen per veure el que
realment importa. No podem deixar de fer la feina ben feta. I
preparar-nos pel que vindrà. Professionalitzant la gestió,
aplicant la llei de la transparència en tot moment (som entitats
que rebem diners públics), tenint a punt tota la documentació
i recordant l’obligació de presentar els balanços a INFOCET,
invertint en formació als nostres tècnics per emplenar la
documentació necessària per rebre les subvencions.
Som mercat protegit i com a tal exigirem el que ens pertoca,
però també hem de complir les nostres obligacions. Entre
altres fronts, estem treballant i coordinant el grup d’inserció
laboral del Pacte Nacional de la Discapacitat seguint les
directrius de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat.

Hem treballat els reptes, les mesures, i l’any vinent
concretarem les accions dins del marc de la inserció
laboral, el mercat protegit, el sector públic, el treball
autònom i l’entrada, transició i sortida del mercat laboral.
Esperem consensuar les accions pel bé d’una economia
protegida on el màxim objectiu ha de ser facilitar la
màxima feina amb qualitat i millorar la que tenen les
persones amb discapacitat.
Amb aquest objectiu treballem per la fira SI I MILLOR, que
esperem que sigui un èxit i doni sentit als nostres esforços
per millorar el mercat de treball per a les persones amb
discapacitat.
Us desitgem unes BONES FESTES, una bona entrada
d’any nou i que estigueu amb aquells que estimeu, que
és el que realment importa
Fins l’any vinent amb nou vent i noves forces, seguirem
remant!!!

Josep Roset
President de FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET
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3 de desembre. Día Internacional de las persones amb discapacitat, amb el
lema “SOS Soledat. Jo també compto"
Presentació de l’estudi “Greuge econòmic de les persones amb discapacitat
de la ciutat de Barcelona," elaborat per ESCI-UPF.
9 de desembre. Reunió del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
Reunió de la Junta Directiva de Foment del Treball.
Reunió Cocarmi-CODISCAT.
Reunió de coordinadors del Pacte Nacional amb el secretari d'Afers Socials,
Francesc Iglesias
10 de desembre. Reunió de Junta Directiva de FECETC.
12 de desembre. Reunió amb Ecom.
Jornada de la Taula del Tercer Sector ”La contractació reservada, una
eina d’inclusió social per a les administracions locals”. Amb participació
d’Alfred Subietas
17 de desembre Reunió amb l'Asociación para el Progreso de la Dirección.
18 de desembre. Reunió de membres de Cocarmi del grup del Pacte
Nacional
19 de desembre Reunió grup 4 inserció laboral del Pacte Nacional
20 de desembre Presentació dels reptes i mesures de tots els grups
20 a 31 de desembre 5ªFira Consum Responsable, d’Economia Social i
Solidària.

Notícies

Contractes reservats: eina estratègica d'inserció per
a col·lectius en risc d'exclusió
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Debat de la Taula del Tercer Sector i presentació d'un
estudi sobre aquest tipus de contractes a Catalunya
La Taula del Tercer Sector va organitzar el 12 de desembre un
debat sobre contractació reservada en el qual va reclamar als
ajuntaments més implicació en l’obligat compliment (llei
9/2017 sobre Contractes del Servei Públic) de reservar una part
de la seva contractació a CET i Empreses d’Inserció que donen
feina a persones en situació o risc d’exclusió social.
Són empreses que donene feina a Catalunya a unes 15.000
persones que tenen difícil accedir al mercat de treball
ordinari. En l’acte, celebrat a l’Ateneu, es va presentar un
estudi elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans segons el qual la contractació reservada
representa menys de l’1,5% dels pressupostos anuals
destinats a la contractació pública dels municipis i varia
força d’un any a un altre.

Altres conclusions de l’informe són:
que el preu continua sent un factor determinant en els
criteris d’adjudicació dels contractes municipals per davant
dels que prioritzen la qualitat;
que bona part de la contractació reservada és per a serveis
de jardineria (70%) i que aquest tipus de contractació
afavoreix especialment les entitats socials i les empreses
d’economia social i solidària per sobre de les empreses amb
finalitats lucratives (més d’un 60% a Barcelona i més d’un
90% a la resta de municipis analitzats).

Sònia Fuertes,
Albert Alberich,
Francina Alsina,
Víctor Galmés i
Alfred Subietas,
després del debat .

Més infomació sobre el debat
i accés a l'estudi clicant AQUÍ

Notícies
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Tornem al Business With Social Value
Dimarts
17
de
desembre
vam
ser
al
Business With Social Value, un esdeveniment anual que
facilita el coneixement dels productes i serveis dels Centres
Especials de Treball (CET) i Empreses d’Inserció no lucratius
a les institucions, organismes i empreses mercantils.
Una jornada que comptava amb un programa que combina
motivació, actualització i oportunitats comercials per mitjà,
entre d'altres, d'entrevistes 'face to face' planificades amb
anterioritat.

El president de FECETC, Josep Roset, i
el director, Miquel Vidal

A més de representants de la federació també hi van ser
responsables de CETS federats com és el cas de la Fundació
Iris, FEMCET, Ilunion i Mansol.

Notícies

Entre 17.700 i 41.200 euros és el cost 'extra' de
tenir una discapacitat

Un estudi impulsat per l’ajuntament de Barcelona i el COCARMI revela que les
persones amb discapacitat pateixen un greuge econòmic que se situa, de
mitjana, entre els 17.700 i els 41.200 euros anuals.
Aquestes quantitats poden augmentar notablement en funció de la necessitat de
suport de la persona i amb la consideració dels costos indirectes o costos
d’oportunitat d’aquesta situació. La xifra varia força segons l’edat o el tipus de
discapacitat, i posa sobre la taula la necessitat que les administracions prenguin
mesures específiques per pal·liar aquest greuge, atès que pot arribar a ser una causa
d’exclusió social.
Es tracta d’un estudi referent a nivell de Catalunya i l’Estat. L’ha elaborat l’Escola
Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF).
També han estat consultades la Federació ECOM, la Federació Catalana de
Discapacitat Intel·lectual (DINCAT), la Federació de Salut Mental Catalunya i l’ONCE,
entre d’altres.
Les xifres suposen una aproximació curosa a la realitat actual. Per
quantificar el greuge econòmic s’han tingut en compte els costos
directes de tots els recursos que calen per satisfer les necessitats
concretes de cada persona, així com els costos indirectes sobre què
representa en valors econòmics la pèrdua d’oportunitats de l’individu i
el seu entorn. Així, s’han analitzat aspectes com el laboral o el temps i
la qualitat de vida de l’entorn de la persona amb discapacitat. Per la
banda dels ingressos, s’han mesurat deduccions, prestacions i/o ajudes
existents.

Més infomació i accés a
l'estudi clicant AQUÍ

Julio Martínez,
expresident de
FECETC, assistí
a la presentació
de l'estudi, que
va tenir lloc a
l'ajuntament
coincidint amb
el Dia
Internacional
de les Persones
amb
Discapacitat
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Notícies

Del 20 al 31 de desembre a la plaça de Catalunya de Barcelona

V Fira de Consum Responsable i
d’Economia Social i Solidària

Del 20 al 31 de desembre, la plaça de Catalunya és l’escenari de la cinquena edició
de la Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària, organitzada pel
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de
l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta fira es poden trobar activitats i prop de 60
projectes, entitats i empreses que proposen pràctiques concretes per mitigar
l’emergència climàtica des de l’economia social i solidària (ESS) i el consum
responsable, amb l’objectiu d’assolir una ciutat i un planeta habitables.
Entres els molts participants a la fira hi ha diversos Centres Especials de Treball,
com ara Estel Tapia i l'Horta de Santa Clara, el projecte agrosocial del CET Mansol,
que forma part de la Fundació Acollida i Esperança. Estel Tàpia vendrà les seves
bosses, motxilles i ECOTÓs i l'Horta Santa Clara les seves delicioses conserves i
melmelades. Visiteu la fira, compreu producte social i de proximinat, inspireu-vos...
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Notícies

L'11 i 12 de març, torna a Barcelona la fira 'Sí, i millor '
Serà, un cop més, a la Sala Comillas del Museu Marítim

Us esperem 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, ja tenim les primeres confirmacions d'empreses ordinàries que
instal·laran els seus estands per rebre currículums de persones amb discapacitat amb ganes de treballar.
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
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SOCIS

‘JUNTS’, iniciativa d’Aspid i l’Orfeó Lleidatà,
Premi Ateneus a la capacitat d’innovació

El projecte ‘JUNTS’, iniciativa conjunta d’Aspid i la Fundació Orfeó
Lleidatà, ha guanyat el premi a la capacitat d’innovació dels Premis
Ateneus 2019, que convoca la Federació d’Ateneus de Catalunya,
que es lliurà el 9 de desembre al Palau de la Generalitat. És un
premi que reconeix la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç
que fan associacions culturals, persones i empreses per promoure
la cultura i l’associacionisme cultural. ‘Junts’ promou, a través de la
cultura, la integració social de les persones amb discapacitat, i fa
visible la participació d’aquestes persones en diferents àmbits
socials. Enhorabona, companys!

La Generalitat atorga a MIFAS la placa al
treball President Macià

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

L'Associació MIFAS va recollir el 19 de desembre la placa al
treball President Macià 2019 en reconeixement a la llarga
trajectòria de treball en l’àmbit social i laboral de les persones
amb discapacitat física i la seva gran contribució en la millora
de qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Albert Carbonell,
president de l’entitat, va recollir el guardó al Palau de la
Generalitat de Catalunya. Amb aquesta distinció es reconeixen
empreses o organitzacions i, en el cas de MIFAS, en la
categoria d’Igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de
la vida personal, laboral i familiar. Enguany s’atorguen a 15
persones i a 5 empreses i entitats amb seu a Catalunya. Moltes
felicitats!
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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

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

@fecetc

/fecetc

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