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EDITORIAL

Com sabeu, en menys de dues setmanes tenim un dels
esdeveniments anuals més importants per a la FECETC, la fira ‘Sí,
i millor’ 2020, que té diversos objectius; el principal és ajudar les
persones amb discapacitat a trobar feina o a millorar la que
tenen. Un altre objectiu és el compliment dels nostres estatuts
respecte a la inserció laboral; alhora, ens dona visibilitat a
Barcelona i al sector, ja que és un referent de la inserció laboral
de les persones amb discapacitat a l’estat espanyol.
Al certamen hi haurà moltes empreses interessades en el
compliment de la llei de la discapacitat, per convicció, per RSC,
per obligació contractes-concursos públics o simplement per
imatge. A més, és un aparador i una oportunitat pels CETS per
presentar els seus productes o serveis a aquestes empreses i als
diferents directius de RRHH que vindran enguany, tot ajudantlos en l’aplicació de mesures alternatives.
Cada vegada ens trobem més que, davant la impossibilitat
d’assolir el 2 per cent de treballadors amb discapacitat, moltes
empreses demanin el certificat d’excepcionalitat i busquin
alternatives al mercat protegit. I és aquí on hem d’estar preparats
per poder ajudar.

No existeixen les empreses sense ingressos. Les vendes
ho aguanten tot. Però com aconseguir el nostre objectiu
de vendes? Els CETS tenim la professionalització
comercial que requereix el mercat? Tenim els millors
arguments de venda social que hi ha al mercat. La
competència no els té.
Ens falta arribar als possibles prescriptors perquè confiïn
en nosaltres. Per això, la Fira serà una gran ocasió per ferho, ja que hem preparat un programa juntament amb
l’APD (Associació del Progrés i Direcció) que ens farà
petit l’auditori amb ponents de la talla de Vicente del
Bosque i Victor Küppers. Espero que no hi falteu i que
aprofiteu al màxim la fira per trobar talent i possibles
clients.
I nosaltres, com sempre, amb Mobile o sense, seguirem
remant!!!.

Josep Roset
President de FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET
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Reunions, jornades, activitats
2 de febrer . Mou-te per l’ Esclerosi Múltiple.
3 de febrer Reunió de Junta Directiva de Foment del Treball.
6 de febrer. Jornada de Contractació Pública, sobre l’impacte
socioeconòmic de la contractació reservada a la inserció laboral de
persones amb discapacitat
7 de febrer. Presentació de l'informe “Economia Social a Catalunya:
Fonaments i Perspectives” Observatori Economia Social SXXI.
10 de febrer. Reunió del Cocarmi.
11 de febrer. Reunió de Junta Directiva de la FECETC.
13 de febrer Presentació de la “Guia per a Pimes davant els Objectius de
Desenvolupament Sostenible” de Cepyme i Pacte Mundial. Foment
20 de febrer. Participació al seminari "Tendencias de futuro,
oportunidades y retos". Promovido por la Comisión de Cooperación e
Innovación Asociativas del CERMI Estatal
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Els dies 11 i 12 de març a les Drassanes Reials de Barcelona

Últims dies per inscriure-s i
reservar estands a la fira ‘Sí, i
millor, Di-Capacitat i Talent’
Faltan menys de dues setmanes perquè obri les seves
portes la fira ‘Sí, i Millor, Di-Capacitat i Talent’, que se
celebrarà els dies 11 i 12 de març de 2020 a les Drassanes
Reials de Barcelona.
El seu objectiu, com ja hem insistit en butlletins
anteriors, és facilitar la inserció laboral de les persones
amb discapacitat i, alhora, ajudar les empreses de més
de 50 treballadors a complir amb l’obligació legal de
reservar un 2 per cent de llocs de treball al col·lectiu.
En la inauguració participaran representants de
l'ajuntament, de les entitats del tercer sector i del sector
de la discapacitat. Així mateix, es preveu que ens
acompanyi l'exseleccionador nacional de futbol Vicente
del Bosque.

Si busqueu feina, aprofiteu l'ocasió per
entrevistar-vos amb el nostre Servei
d'Intermediació Laboral, que us atendrà a
l'estand de FECETC

Entre el 14 de febrer i el 14 de març, unes 300 banderoles
informen als barcelonins de la celebració de la fira. La
Travessera de les Corts i els carrer Balmes, Diputació i
Trafalgar són algunes de les ubicacions on podreu trobar
aquestes banderoles, col·locades gràcies al suport de
l'ajuntament de Barcelona.

4

Notícies
#fir

a

lor
l
i
sim

La fira s'alinea amb l'objectiu 8 dels
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de Nacions Unides:
aconseguir un treball decent i
creixement econòmic per a tothom en
l'horitzó del 2030; en el nostre cas,
acompanyant les persones amb
discapacitat en el procés de buscar
feina digna i de qualitat.
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Empreses de prestigi com Amazon, Quirón Salud,
Frigicoll, Everis, Adecco, Grup Manpower i Capgemini,
entre d'altres, ja han reservat el seu espai a la Fira 'Sí, i
millor', per oferir oportunitats laborals a les persones
amb discapacitat
I la teva empresa... també hi serà, oi?

Més informació i reserva d'espais a
www.firasimillor.org i empresa@firasimillor.org

L'any passat, les empreses van recollir 1.400
currículums, van fer 750 entrevistes als candidats i van
conèixer en directe el seu talent i capacitat.
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Programa d'activitats: formació i motivació

Al llarg del dia i mig de la fira, empreses i visitants
podran assistir a les diferents activitats i ponències
que estem preparant, d'entre les quals destaquen les
conferències
organitzades juntament amb
l'Associació per al Progrés de la Direcció (APD)
Més informació sobre aquestes
conferències clicant AQUÍ

A més, Barcelona Activa oferirà, la tarda del
dimecres 11, a l'auditori, tallers pràctics 'Apropa't a
l'empresa' i de la tècnica coneguda com 'Elevator
Pitch'.
El mateix dia 11, al Corner Empreses, l'assessoria
d'imatge Alonso&Co oferirà la xerrada 'Prepara tu
imagen para la entrevista de trabajo'

Així mateix, estem tancant altres xerrades, de les
quals us informarem a les nostres xarxes socials
(@fecetc) un cop les tinguem tancades.
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MicroBank explicarà a la fira
la seva línia de crèdits EaSi-Empresa Social

Com sabeu, FECETC té signat un conveni de col-laboració amb Microbank per potenciar el
desenvolupament d’empreses socials. És una línia de crèdit pensada per a les necessitats específiques
de les empreses que formen part de l’economia social.
Les característiques del préstec EaSI- Empresa Social són:
Finalitat: pot ser tant inversió com capital circulant per a l’inici, consolidació i/o ampliació de l' entitat o
empresa social.
Import: fins a 500.000 euros
Amortització i termini: mensual (de 3 mesos a 10 anys – amb possibilitat de carència de 12mesos) o
bullet de 3 a 18 mesos.
Tipus d’interès: dependrà de diversos factors (risc, import, termini) però l’estàndar estarà entre el 4%
per préstec fins a 5 anys i del 5,5% per a préstecs superiors als 5 anys.
Comissions: 0% pels adherits a la Federació.
Sense garantia real: la garantia recau en la viabilitat del projecte i la sovència de l’empresa
social.

Per aclarir tots els vostres dubtes,
Microbank serà a l'espai Corner Empreses
de la fira l'11 de març
d'11:00h a 12:00h

MicroBank ja va instal·lar un estand a la fira l'any
passat

Notícies
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Seminari 'Tendencias de futuro, oportunidades y retos'

Organitzat pel CERMI, se celebrà el 20 de febrer a Madrid
El director de FECETC, Miquel Vidal, juntament amb la presidenta de
Cocemfe Catalunya, Roser Roigé. i la directora de Down Catalunya, Úrsula
Reales, van participar, com a membres del COCARMI, en la reunió
de la Comissió de treball Cooperació i Innovació Associativa: “Tendencias
de futuro, oportunidades y retos", organitzada pel CERMI, la principal
plataforma de la discapacitat a nivell estatal.
L'objectiu de la trobada era reflexionar sobre les fórmules per afrontar els
reptes dins l'àmbit de la discapacitat i també sobre la seva aportació a
altres desafiaments socials com la igualtat de gènere, la lluita contra el
canvi climàtic, el futur de l'ocupació, etcètera
Un moment de la inauguració

A més de els ponències, els assistents al seminari
van participar en grups de treball en diferents
dinàmiques. L'objectiu, contribuir a generar idees
per enriquir un document que el CERMI està
preparant per refermar el full de ruta que serveixi
per enfortir el moviment de la discapacitat pel que
es refereix a cooperació i interacció amb altres
moviments socials.

Miquel Vidal, minuts abans de
començar el seminari
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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
Premis Cepyme 2020
La Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana
Empresa (CEPYME) té obert, fins el proper 15 d'abril, la
convocatòria dels seus ja tradicionals premis. De les
diferents categories volem destacar la que reconeix la
inclusió laboral de persones amb discapacitat.
Si creieu que heu tirat endavant una iniciativa
mereixedora d'aquest, o un altre guardó, o sabeu
d'algú que en sigui mereixedor, presenteu candidatura

Trobareu tota la informació a:
https://premioscepyme.es

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