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EDITORIAL

Som a les portes d’un estiu diferent en què no podrem
desenvolupar els actes i activitats normals sense tenir en
compte totes les mesures de protecció seguint normativa i
sentit comú. Hem de ser molt conscients, tot i que l’estiu no
convida, i mantenir l’esforç de prevenció que requereix la
pandèmia; si no, la feina feta fins ara de poc ens haurà servit.
Tenim molts grups vulnerables, i ningú millor que nosaltres ho
sap, que necessiten la col·laboració de tota la societat per
protegir la seva salut. El que estem veient en diferents àmbits no
és el correcte per frenar l’expansió de la covid-19. Siguem
conscients del que ens hi juguem.
D’altra banda, hem de reconèixer el gran esforç dels nostres CET
amb activitats de bugaderia, neteja, alimentació, logística,
etcètera, que han fet una feina extraordinària amb molt d’esforç
per donar resposta a les necessitats de la societat i el mercat.
Aquesta crisi ens portarà concentració a tots els sectors, també
als CETS.

Els que entrin en fallida seran absorbits pel propi sector. Hem de
tenir en compte la importància de la concentració de CETS a
escala territorial. La crisi, a més, ha portat una accelerada
implantació de recursos tecnològics per preparar el sector pel
teletreball i en alguns casos ens hem hagut d’adaptar en. En
aquest entorn d’incertesa no hem de perdre els nostes referents
ni la nostra capacitat d’obtenir recursos. Hem de competir amb
canvis permanents però, sobretot, hem de resoldre el model de
finançament; per cada cap un barret.
Aquesta és la gran feina pendent del sector, assegurar la viabilitat
per mantenir els llocs de treball i que aquesta crisi no castigui als
més dèbils. En aquesta direcció remem, perquè administracions
públiques i polítics facin la seva feina envers el sector. Gaudiu de
l’estiu en la mesura que pugueu, dels seus colors i les seves olors,
amb bona salut i bons aliments.
Bon estiu a tothom!!

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

Josep Roset
President de FECETC
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AGENDA

Reunions, jornades, activitats

3 de juny Reunió setmanal del Cocarmi amb Govern per fer
seguiment de la pandèmia.

Noves dates per a la fira 'Sí, i millor'

4 de juny Recollida/distribució de 15.000 mascaretes pels CET
associats, facilitades pel Ministeri de Sanitat a través del via
Cocarmi.

Els CET van fer el 70'8% de contractes a persones amb
discapacitat el 2019

8 de juny Reunió de Junta Directiva de Foment del Treball.
Reunió del Cocarmi

Legislació: productes sanitaris sense IVA /Què es pot fer
i què no durant l'etapa de represa

10 de juny. Reunió amb el director general d'Economia Social,
Josep Vidal, per parlar d'inserció laboral del col·lectiu
16 de juny Junta Directiva de FECETC.

7. Socis: Fundació Dkv Integralia /CET proveïdors de
materials i serveis relacionats amb la COVID-19 /
Fundació Esclerosi Múltiple / Ilunion
9. Laboral: L'Àrea laboral fa balanç del temps de
pandèmia
11. SIOAS . Campanyes .
14. La contra. Ràdio Estel entrevista Josep Roset

17 de juny Reunió de les patronals de CET de Catalunya amb
la Generalitat.
18 de juny Entrevista del president de FECETC a Radio Estel.
30 de juny Acaba el programa SIOAS 2019. L'1 de juliol comença
el 2020.

Notícies

Nova tramesa de mascaretes per als
associats
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Entre el 15 i el 17 de juny va tenir lloc una segona tramesa de
mascaretes del Ministeri de Sanitat als Centres Especials de
Treball (CET). En aquesta segona ocasió van ser 15.000 unitats
que, de nou, van arribar a Catalunya a través de la Delegació
del govern central a Catalunya i el COCARMI.

Un cop van arribar a Barcelona es van dur a les instal·lacions
del CET Miton, a Abrera i de seguida van ser sol·licitades per
diferents CETs per distribuir-les als treballadors en la lluita
contra la propagació del coronavirus. En la primera tramesa
de mascaretes, al maig, es van repartir 7.500 unitats. Agraïm a
Miton la seva col·laboració en les feines de distribució.

Rebeca Adamuz Garcia, psicòloga del departament de
RRHH de Miton, va rebre les mascaretes de mans de Jordi
Pèlach per al seu posterior lliurament entre els CET que les
van sol·licitar.

El subdelegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, la
secretària tècnica del Cocarmi, Meritxell Caralt, i el
responsable d'intermediació laboral de FECETC, Jordi Pèlach,
durant la recollida de mascaretes.
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Notícies

Els CET van fer el 70'8% de contractes a
persones amb discapacitat el 2019
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Els Centre Especials de Treball (CET) són el
principal pilar d’ocupació de les persones
amb discapacitat. Així, segons el darrer
informe d’ODISMET, l’Observatori sobre
mercat de treball i discapacitat a Espanya,
els CET van ser els responsables del 70,8
per cent dels més de 117.000
contractacions especifiques que es van fer
al col·lectiu al llarg del 2019.
D’aquestes, un 12,9 per cent del total es van
fer a Catalunya, per sota del 18,8 per cent
d’Andalusia i del 16,5 per cent de la
comunitat de Madrid. Per sector d’activitat,
la que concentra un major nombre de
contractacions, amb l’11,9 per cent, és el de
serveis a edificis i jardineria, mentre que les
principals ocupacions dels contractes
corresponen a neteja, operaris d’indústria,
conserges i venedors de joc i apostes.

Més informació i accés a l'informe
clicant AQUÍ
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legislació

Què es pot fer i què no durant
l'etapa de represa?

Productes sanitaris sense IVA fins el
31 de juliol
Fins el proper 31 de juliol, les entitats no lucratives de caràcter
social estan exemptes de pagar l’IVA de determinat material
sanitari que comprin i que estigui relacionat amb la lluita
contra la pandèmia. És a dir, els proveïdors/es no poden
carregar IVA a aquestes compres , que afecten a
Mascaretes (quirúrgiques, FFP2 i FFP3). guants, sabó per a
mans, dispensadors de desinfectant per a mans,
ulleres protectores, bates impermeables, termòmetres,
dispositius mèdics, cascs.

Més informació clicant
AQUÍ

El 18 de juny va entrar en vigor a Catalunya l'etapa
de "Represa", que comporta la lliure mobilitat per
tot el país, aixi com poder realitzar totes les
activitats sense que cap estigui prohibida, però
amb algunes condicions. Aquestes condicions
estan recollides a la pàgina web del departament
d'Interior, on també es pot trobar informació sobre
plans de desconfinament, aforaments en espais
públics, reunions i trobades, protecció de població
vulnerable, etcètera

Acord per prorrogar els ERTO
Després de molts dies de negociacions, el Govern Central, les
patronals CEOE i Cepyme i els sindicats UGT i CCOO van
arribar la setmana passada a un important acord per, entre
altres mesures, prorrogar els Exedients de Regulació
Temporal d'Ocupació (ERTO) fins el 30 de setembe. Es tracta
del II Acord Social en defensa de l'ocupació. El podeu
consultar clicant

Aquí

Tota la informació clicant AQUí

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

Socis
Premi Alares a la fundació
DKV Integralia
La fundació DKV Integralia va rebre fa uns dies el
premi Alares 2020 en la categoria de Centre
Especial de Treball. Els Alares són uns guardons
que concedeix la fundació del mateix nom i que
reconeixen l'excel·lència en la inclusió laboral i la
prevenció de riscos laborals en les persones amb
discapacitat. Va recollir el premi, de forma
virtual, el seu director de desenvolupament,
Javier de Oña.
Moltes felicitats, companys!!!

Productes i serveis dels CET per
fer front a la COVID-19
Com ja hem explicat a butlletins anteriors,
l'emergència sanitària ha posat en valor la gran tasca de
molts treballadors de CET associats, i que durant l'estat
d'alarma han estat considerades essencials. Però ha estat, a
més, un revulsiu per demosrtar la capacitat d'adaptació i
d'innovació de moltes empreses, que han sabut reconvertirse i, fent de la necessitat virtut, han llançat nous productes
i/o serveis, o bé els hna transformat, per poder respondre a
les noves necessitats derivades de la pandèmia.
Per això, us facilitem enllaços a aquests nous productes i
serveis perquè els tingueu en compte si els necessiteu. I si el
vostre CET té productes o serveis que poden enriquir la llista,
feu-nos ho saber a fecetc@fecetc.org, els afegirem al llistat i
en farem difusió. Si ens podem ajudar i donar negoci a altres
CET, farem més forta la xarxa.

Catàleg de Botiquín Sans (mascaretes, pantalles,
gels, guants...)
Mampares de separació de Multicopy Gràfics
Mascaretes de roba reutilitzables d'Estel Tapia
Serveis de desinfecció d'Emiser Facility Services
Mascareta reutilitzable de roba de Minusval

Socis

La fundació Esclerosi Múltiple et
repta a superar els 9 milions de
metres nedats el 2019
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Segell d'Excel·lència per a Ilunion

La Fundació Esclerosi Múltiple, associada a través de
Femcet, té enguany el repte de superar els metres que es
van nedar durant el Mulla't de l'any passat, quan a les 650
piscines que van celebrar la campanya es van nedar
9.000.000 de metres, 1.000 metres per a cadascuna de
les persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya.
Per superar el repte cal la implicació dels amants d e
l’aigua: nedadors/es, waterpolistes, triatletes igent del
món de la vela! Participar és molt senzill. Només t'has
d'inscriure fent un donatiu i sumant els metres que
nedaràs per l’esclerosi múltiple.
I si això de nedar no és el teu fort, pots col·laborar amb la
compra d'algun dels productes de la botiga del Mulla't.

Informació i inscripcions AQUÍ

Ilunion, el grup empresarial del grup ONCE, amb les
empreses Ilunion Reciclados, Ilunion Lavanderías i
Ilunion Hotels. ha rebut el segell d'Excel·lència
Europea EFQM 500+, el màxim reconeixement que a
Espanya lliura el Club Excelencia en Gestión. Amb
aquest segell se certifica que la companyia és un
referent en la creació de llocs de treball de qualitat
per a les persones amb discapacitat. Ilunion està
associat a FECETC a través de diversos centres
especials de treball amb seu a Catalunya.

Laboral

L'Àrea Laboral fa balanç del temps de pandèmia
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El 30 de juny acaba el període d’execució del programa SIOAS
2019-20. Tot i que fins a l’octubre seguirà donant suport a la
inserció laboral de les persones participants, amb especial
esment a la fira ‘Sí, i Millor’ del setembre, és moment de fer un
petit balanç i resum del que ha passat durant aquest any de
projecte.
És inevitable referir-se a la crisi sanitària causada per la
COVID-19, pel fort impacte que ha tingut sobre la societat
en general, i sobre l’activitat de l’àrea laboral de la FECETC i les
seves accions d’intermediació laboral, com a agència de
col·locació reconeguda pel Servicio de Empleo.
Aquest fet, a banda de truncar el pla de treball i d’inserció
establert per a cada persona, va impactar negativanebt en
l’estat d’ànim de la majoria de participants de programes de
la FECETC, ja que veien limitat per un fet extern, incert i
incontrolable, la possibilitat d’assolir la integració ociolaboral
que tots necessitem.
El confinament també va afectar negativament a les persones
amb problemes de salut mental, mostrant importants
retrocessos en la seva condició clínica en alguns casos, i
augmentant la dificultat de les famílies per a la conciliació i la
convivència amb família i entorn.
En aquest context, els i les professionals de l’àrea laboral de la
FECETC, es van esforçar a multiplicar el suport emocional i
psicològic per mitjans telemàtics, coordinant-se amb famílies,
serveis de salut mental, i altres recursos, en molts casos.

L’expertesa de la FECETC va facilitar donar una atenció
personalitzada en cada cas, el que creiem que és un
factor clau a l’hora d’acompanyar amb èxit cada situació
personal, laboral i familiar.
Alhora la crisi també va generar moviments al mercat
laboral, posant en primer pla la feina de CETs i empreses
ordinàries en els anomenats serveis essencials, com la
neteja i desinfecció, les feines de cures, els call
center, la logística, i les empreses amb producció
alimentària, sanitària o altres béns de primera necessitat.
Les persones amb discapacitat també van participar
d’aquest augment d’activitat i d’ofertes de feina, ja que
en molts casos treballen en aquestes ocupacions, que
s’han demostrat importantíssimes pel funcionament de
la societat.

Laboral

L'Àrea Laboral fa balanç del temps de pandèmia
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En concret, durant els mesos de març, abril i maig es van registrar les següents dades, que
ofereixen una bona visualització de la situació si les comparem amb les del
mateix període de l’any anterior:

247% d’increment d’ofertes laborals externes gestionades, la majoria provinents del sector
sanitari i/o de la neteja, tot i que també d’altres com la logística.
950% d’increment d’atenció telemàtica; la majoria de casos, sobre acompanyament psicològic i
emocional de les persones inscrites a la borsa de treball.
450% d’increment en la coordinació amb la família
210% d’increment en la coordinació amb serveis de salut mental o altres recursos
En aquest període, i tot i les dificultats, es van aconseguir els següents resultats:

15 persones han obtingut capacitació professional en neteja a través de la primera formació online
organitzada per la FECETC, amb la col·laboració del campus virtual de Sinèrgia TT.
14 persones han aconseguit inserir-se en ofertes de feina gestionades de manera directa o indirecta
per la FECETC
Aquest augment de l’activitat en intermediació laboral i de la importància social del treball de les
persones amb discapacitat es farà encara més visible en la propera Fira 'Sí, i Millor', que s’organitzarà
el 29 i 30 de setembre de 2020, i en la qual tindrà un major pes la vessant online.
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
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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
Josep Roset, entrevistat al programa
Plusvàlua de Ràdio Estel
El president de FECETC, Josep Roset, va ser entrevistat el 18
de juny al programa setmanal Plusvàlua de Ràdio Estel, a
les 20:00 hores,que presenta i dirigeix el veterà periodista
Salvador Aragonés.
En l'entrevista, Roset va explicar què és un CET, quin és el
seu paper com a motor d'inserció laboral de les persones
amb discapacitat i quins són els problemes a què han
hagut de fer front arran de l'emergència sanitària de la
COVID- 19.

Escolteu l'entrevista clicant AQUÍ
(minut 12)

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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www.fecetc.org
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