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EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
Som les úniques empreses que “garantim” l’ocupació de les persones
amb discapacitat. I com a tals, necessitem el màxim suport de les
administracions en tots els àmbits. Per l’ocupació i per la feina que
fem, els hi sortim barats, que dirien al meu poble. Necessitem agilitat,
recursos, mesures de protecció social, compromís i finançament. Del
Pla de Xoc presentat per totes les patronals dels CET al departament
de Treball, hem aconseguit que surti la convocatòria dels quatre
primers mesos i una bestreta sobre aquesta del 70 per cent. Però,
com sabeu, encara hi havia moltes més mesures extraordinàries pel
COVID-19 que l’administració encara no ha pres.
Seguirem unint forces i lluitant per allò que és just. Esperem que els
CET mantenim el pressupost i ens arribi allò que ens pertoca, com a
mínim el mateix que l’any passat. Les notícies de Madrid van per
aquesta línia, ara falta que aquí no facin servir les tisores per retallar la
part més dèbil. Tenim capacitat per reconvertir-nos, mantenir-nos,
aprimar-nos o fins i tot créixer però necessitem el suport del Govern i
del Gobierno per fer front a aquesta crisi.
Aquest mes hem celebrat l’assemblea anual i volia agrair l’assistència
dels associats, a l’equip de la FECETC l’organització virtual i als
membres de la junta el seu compromís altruista.

D'altra banda, hem posat en marxa una enquesta de
satisfacció-avaluació per trucada que espero que atengueu i
ens valoreu per ajudar-nos a millorar la gestió i aportar valor
a la federació.
També voldria transmetre el nostre agraïment a les
persones i fundacions que han fet donacions particulars
d’EPIS en moments molt difícils del confinament i que la
FECETC ha gestionat amb diligència i professionalitat.
I el futur post-covid CETS? Esperançador. En molts casos
sortirem més reforçats amb reconversions, creativitat i
professionalitat per fer un bon producte o un bon servei,
acompanyat d’una bona gestió. Tenim molt mercat públic i
privat per accedir. Ens està esperant. Els percentatges
així ho indiquen. Només ens cal SALUT per pitjar el botó que
sempre ens ha funcionat: TREBALL, TREBALL i TREBALL.
Bona salut per a tothom per
poder seguir remant
amb la força necesària.

Josep Roset
President de FECETC
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AGENDA

Reunions, jornades, activitats

3 de maig Dia Nacional a Espanya de la Convenció sobr e els
Drets de les Persones amb Discapacitat
4 de maig. Reunió del COCARMI amb la Generalitat per parlar
de finançament
8 de maig. Reunió de patronals de CET amb la Generalitat per
abordar propostes per fer front a la crisi
15 de maig. Reunió amb l'ajuntament de Barcelona. Necessitats
i propostes pel Pla d'impuls a l'ocupació davant la crisi de la
COVID-19
20 de maig. Junta directiva
Assemblea general ordinària. Efectes de la COVID-19. Gestió del
canvi
27 de maig. Webinar de FEACEM: los centros especiales de
empleo ante la COVID-19: análisis y tendencias

Notícies

Assemblea telemàtica de FECETC per fer balanç d’un
2019 intens
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Els socis de la Federació de Centres Especials de Treball de
Catalunya (FECETC) van celebrar dimecres 20 de maig, per
videoconferència, la seva assemblea general anual, en la qual
es va aprovar la Memòria i els Comptes Anuals corresponents
a l’any passat.
Va ser un any “molt intens”, en paraules del president, Josep
Roset, durant el qual es van convocar força reunions
relacionades amb les convocatòries de subvencions i amb el
conveni col·lectiu, entre altres temes. Va ser, també, un any
d’èxit per a la fira ‘Sí, i millor’ i de les primeres trobades
relacionades amb el Pacte Nacional sobre els drets de les
persones amb discapacitat on, com a representant del
COCARMI, la nostra federació lidera el grup de treball sobre
inserció laboral.
Alhora, van continuar les visites per a la captació de nous socis
(el 2019 s’hi van incorporar dos a la “família” de la federació),
així com el servei SIOAS de suport i acompanyament a les
persones amb discapacitat que busquen feina. A més, ha
estat continua la feina de suport i assessorament als CET per
fer front als problemes de gestió del dia a dia.
En la primera part de la reunió, la secretària, Marta Alzina, va
fer un breu recorregut, per mesos, dels principals fets,
trobades i reunions de l’any, mentre que la tresorera, Bibiana
Bendicho, va oferir les principals dades sobre ingressos i
despeses de l’exercici.

En la segona part, el president va parlar, en primer lloc,
de l’excepcionalitat del moment que estem vivint des del
març, tot agraint a l’equip professional de la federació el
seu gran esforç d’adaptació a les noves formes de
treballar, mitjançant el teletreball, una fórmula que ha
vingut per quedar-se, que comportarà canvis d’ara
endavant, així com estalvi en determinades despeses,
però que requerirà fer algunes inversions en equips per
facilitar aquesta feina a distància.

Podeu llegir el resum complet fent clic
AQUÍ
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Notícies
L'Assemblea general aprova la
transformació digital de la federació

Els nous desenvolupaments tecnològics i la hiperconnectivitat
estan plantejant importants oportunitats i reptes que la FECETC ha
d'abordar, adaptant els seus processos i serveis, per evolucionar
i millorar.
Els centres especials de treball (CET), són el centre de la transformació
digital de la FECETC, que estan al servei de les persones i per a resoldre
problemes. Gràcies a la hiperconnectivitat, els centres especials de
treball estan avui més informats i tenen accés immediat a l'oferta
personalitzada de FECETC, potenciant la seva millora empresarial i social.
L'obligat impuls que ha rebut el teletreball, amb l'extensió d'unitats
tecnològiques d'ús individual com a prolongació de la persona i de la
seva acció, per la crisi de la COVID-19, ha fet que els CET hagin constatat
que és una opció que passarà a utilitzar-se amb més freqüència del que es
feia fins fa poc.
També som conscients que les consideracions legals i de prevenció,
polítiques laborals, aspectes tecnològics i de competències, encara s'han
de regular.
La digitalització constitueix una oportunitat clau per a la millora, amb més
flexibilitat per adaptar-se als canvis bruscos de l'entorn i
planificació àgil, per poder reaccionar; a més aporta transparència i
compromís amb els nostres grups d'interès.
Miquel Vidal
Director de FECETC

legislació
Novetats legals i altres
informacions relacionades
amb la COVID-19
Podeu accedir als enllaços clicant
aquí

Tota la normativa, catalana i
espanyola, relacionada amb la crisi
sanitària del coronavirus (portal
jurídic de la Generalitat)

FECETC rep i distribueix les 7.500
mascaretes facilitades al COCARMI

Memòria de Sostenibilitat
2019 de FECETC
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A principis de maig van arribar al COCARMI les 78.500
mascaretes que corresponien a Catalunya de les
aproximadament 500.000 que el Ministeri de Sanitat havia
donat al CERMI perquè es distribuissin entre les persones
amb discapacitat. Un cop a Catalunya es van distribuir a les
diferents federacions del COCARMI i a la nostra federació li
corresponien 7.500, que vam posar a disposició dels CET
que les necessitaven.
Cada CET podia demanar entre 50 i 300 i la distribució es va
centralitzar en les instal·lacions del CET Anwar Protecció a
l'Hospitalet de Llobregat, al qual agraïm la seva
col·laboració. Es van distribuir totes de seguida,entre el 7 i el
18 de maig, i van arribar quan més falta feien.

Ja està publicada a la nostra pàgina web la
Memòria de Sostenibilitat 2019 de la nostra
federació, que recull les dades i fets més
representatius de l'exercici en defensa dels drets
dels Centres Especials de Treball (CET) i dels
treballadors amb discapacitat.
FECETC agrupa actualment 73 CET, amb 82
centres de treball i 6.452 treballadors; més del 80
per cent és personal amb discapacitat.

Podeu llegir la Memòria clicant aquí

Notícies

94 CET catalans han presentat ERTOs durant l’estat
d’alarma, amb 5.453 treballadors afectats

La crisi del coronavirus ha dut 94 Centres Especials de
Treball (CET) catalans a presentar en les darreres
setmanes algun Expedient de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTOs), amb 5.453 treballadors afectats (no se
sap quants d’aquests tenen alguna discapacitat), segons
explicà el 14 de maig el conseller de Treball, Chakir El
Homrani. Ho va fer en la roda de premsa per explicar una
segona fase del ‘desconfinament’ de les polítiques actives
d’ocupació, en concret les destinades a les persones amb
discapacitat i trastorn mental.
Va explicar, segons resum fet pel COCARMI, que s’han
reactivat dues convocatòries relacionades amb els CET,
per un import de 65,3 milions d’euros i que tenen impacte
en 10.000 treballadors amb discapacitat, 1.100
professionals i 204 CETs.
Convocatòria USAPs: 11 milions d’euros, que preveu
l’adaptació de les actuacions al context sociolaboral
ocasionat per la COVID-9
Convocatòria foment integració laboral (50% SMI
especials dificultats): 54,3 milions d’euros
Quant a les convocatòries de CET, assenyalà que en el
Decret de mesures urgents es preveu avançar una
bestreta del 70% de les subvencions pels mesos ja vençuts
per tal de donar liquiditat. La tercera convocatòria que va
comentar és el SIOAS, amb un import de 9,3 milions
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d’euros, destinada a 2.300 usuaris amb discapacitat, 140
professionals i 60 entitats prestadores del servei (la
federació és una d'elles). Finalment, el conseller destacà
que les persones amb discapacitat són una prioritat del
Govern i del Departament, motiu pel qual es mantenen
les polítiques actives d’ocupació per a les persones amb
discapacitat i trastorn mental, a diferència del que va
succeir en la crisi de 2008, en què es van retallar.
A preguntes dels periodistes, declarà que en aquests
moments no saben si s’estan destruint llocs de treball als
CET, però les bestretes i la reactivació de les
convocatòries també estan pensades perquè els ERTO no
es converteixin en ERO.

Podeu llegir la nota de premsa i accedir al
vídeo de la compareixença clicant AQUÍ

Socis
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Selectiva és ara Triangle Catalunya
Serveis Auxiliars
Intecserveis augmenta un 20% els
serveis de neteja en l’àmbit sanitari

L'empresa Selectiva Serveis Auxiliars (abans Crezca) va ser
adquirida a mitjans de l'any passat per la multinacional francesa
Triangle Interim Solutions i, per tant, va passar a formar part del
seu grup.
Fruit d'aquella operació, des del passat 1 d'abril la seva
denominació social és Triangle Catalunya Serveis Auxiliars.

El CET Intecserveis ha donat resposta a les noves
necessitats dels clients en la neteja i desinfecció de les
instal·lacions derivades de la crisi sanitària del coronavirus,
fins al punt que han augmentat fins un 20 per cent els
serveis de l’àmbit sanitari, entre els quals hospitals,
centres sociosanitaris i transport mèdic especialitzat.
També ha crescut la seva cartera de clients d’altres àmbits
que mantenen l’activitat

Més informació a la seva pàgina web: www.trianglecet.cat

La tornada a la feina dels treballadors
del CET de Nou Xamfrà, a 'España
Directo'
Dies enrere, els treballadors del
CET de la fundació Nou Xamfrà,
amb seu a Sant Feliu de Llobregat,
tornaven a la feina després d'unes
setmanes a casa pel confinament.
Alguns d'ells, dels serveis de
jardineria, ho explicaven a les
"Historias de Anna" del programa
España Directo de Televisió
Espanyola.

Podeu veure el vídeo clicant AQUÍ
Més informació sobre la fundació clicant AQUÍ

El personal de la neteja és un col·lectiu sovint invisibilitzat
i poc valorat. Els treballadors del centre especial de treball,
que forma part de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, “es
mereixen un doble reconeixement per la seva excel·lència
professional i per superar els obstacles que suposa la
diversitat funcional”, explica la seva directora, Milagros
Fernández.

Més informació clicant AQUÍ

Socis
Campanya de captació de fons
per salvar el CET Mansol
La Fundació Acollida i Esperança ha posat en marxa
la campanya extraordinària de captació de fons “Les
Mans de Mansol” per salvar l’àrea sociolaboral de
l’entitat. L’objectiu és recaptar fins a 190.000 euros,
que és la quantitat que permetrà donar continuïtat al
Centre Especial de Treball (CET) Mansol Projectes,
soci de FECETC, davant la crisi del coronavirus.
Actualment 42 persones treballen al CET Mansol
Projectes, la majoria amb certificat de discapacitat i
en situació de molt difícil o nul·la entrada al mercat
laboral ordinari.
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Mifas organitza el webinar 'Les emocions
més enllà del confinament'

Més
informació i
inscripcions
clicant AQUÍ

Més informació sobre la campanya
clicant AQUÍ
Amb la crisi de la COVID-19 ens hem vist obligats a estar
confinats a casa durant molts dies. Aquesta situació té o tindrà
un impacte emocional sobre nosaltres, que ens pot arribar a
afectar de maneres diferents. Saber identificar i gestionar
aquestes emocions ens pot ajudar a afrontar la tornada a la
normalitat d’una manera més saludable.
Per aquest motiu, Mifas ha organitzat un webinar, que tindrà
lloc el 4 de juny a les 11 i que impartirà Carme Teixidor,
llicenciada en Piscologia, màster en Psico-oncologia, formació
en Coaching i formació en processos de pèrdua i dol.

Laboral

L'Àrea Laboral organitza la primera formació online
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Un total de 15 persones amb discapacitat i/o trastorn mental participants de
programes d'inserció laboral de la FECETC, van iniciar a l'abril una formació en
Neteja de superfícies i mobiliari d’edificis i locals en format online, a través del
campus virtual del centre de formació Sinèrgia T&T, que inclou un període optatiu
de pràctiques en empresa ordinària, i elevades possibilitats d'ocupar-se. Les
persones inscrites es composen de dos grups diferents, els participants del
programa SIOAS 2019-2020, i els que provenen de projectes propis de la FECETC,
com la fira Sí, i Millor, o l’agència d’ocupació. Aquesta formació tècnicoprofessional
de 230 hores en total, prepara a l'alumnat per ser professionals del sector de la
neteja, un dels que més s'ha revalorat arran de la crisi sanitària de la COVID-19

La formació ja s'havia organitzat en edicions anteriors de
manera presencial, essent molt ben acollida i proporcionant
feina al 70 per cent de les persones participants l'any 2019.
Arran del confinament, la FECETC es va plantejara quest format
per primer cop, aconseguint així que les persones participants
no perdessin l'oportunitat de realitzar-la tot i la crisi sanitària, i
puguin aprofitar aquesta situació per formar-se des de casa.
El campus virtual de Sinergia T&T disposa de fòrum, xat, bústia
de professorat i biblioteca virtual amb recursos multimèdia.
Permet seguir el temari de manera senzilla i dinàmica des
de qualsevol dispositiu (PC, Tablet o Smartphone), en
qualsevol moment, i gaudint del seguiment i dinamització del
professorat.
També es proposen exercicis pràctics i es programen webinars i
videotrucades grupals, cosa que afavoreix la inclusió digital dels
participants en familiaritzar-se amb aquestes tecnologies tan
esteses avui dia. Un altre avantatge de la metodologia online és
que permet major flexibilitat i que

s'inscriguin persones que en condicions normals no
haurien pogut per raons de conciliació o mobilitat.
El curs és impartit per dos formadors/tutors amb
experiència al sector, i coordinat des de Sinèrgia T&T,
amb més de 20 anys d'experiència i reconegut
oficialment. L'àrea laboral de FECETC també hi participa
activament fent seguiment personalitzat, i oferint
formació en noves tecnologies perquè els participants
en puguin treure un màxim profit.
Es tracta d'una prova pilot que suposa un salt disruptiu
cap a la digitalització de la formació i orientació laboral
de persones amb discapacitat, de la que se n'esperen
molt bons resultats, i serveixi per continuar donant
suport a la inclusió sociolaboral d’aquest col·lectiu,
ampliant el ventall de metodologies disponibles.
Jordi Pèlach. Responsable de l'Àrea Laboral
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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

12

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 CERMI 2020: presentació de candidatures fins el 15 de juliol
Un any més, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb
Discapacitat (CERMI) ha convocat els premis que porten el seu nom i
que reconeixen la tasca realitzada en favor dels drets, participació
comunitària, inclusió i benestar de les persones amb discapacitat i
les seves famílies.

Trobareu les bases dels premis
clicant AQUÍ

Els premis inclouen les següents categories: Inclusió Laboral,
Investigació Social i Científica, Acció Social, Accessibilitat Universal,
Acció Cultural i / o Esportiva inclusives, Fundació CERMI MujeresAcció en benefici de les dones amb discapacitat, Mitjans de
Comunicació i Imatge Social de la discapacitat, Millor acció
autonòmica i / o local, RSE / discapacitat, Activista-Trajectòria
associativa, Millor pràctica de cooperació associativa en l'esfera del
Tercer Sector de la discapacitat, i Institucional.

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

fecetc@fecetc.org

