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EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
Recta final del 2020, un any per a la majoria molt dolent i per
a d’altres, a nivell professional, no tant. Sensacions estranyes i
mai viscudes que ens deixaran un record inesborrable i un
panorama de futur totalment incert. Toca seguir treballant
adaptant-nos a les noves circumstàncies, amb pas curt,
mirada llarga i molt esforç.
Des de la FECETC estem molt actius en molts fronts que ens
obliguen a dedicar-hi moltes hores per ser presents a tots els
llocs on us representem. Com a entitat, som el referent de la
inclusió laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya.
I això ens porta molta feina que, gràcies al procés de
digitalització d'enguany, ens permet rendibilitzar tots els
recursos que tenim.
De les diferents reunions amb administracions, patronals,
partits polítics (ens espera una campanya electoral calenta) i
entitats, remarco la reunió amb el director general
d’Economia Social, Josep Vidal, i el seu equip, en què es van
presentar les dades de l’InfoCET 2018. Algunes dades: el 64%
dels treballadors que ocupen els CETS són persones amb

"A moltes comarques no existeix cap CET i per
tant per a les persones amb discapacitat trobar
feina a la seva zona és molt més complicat i
discriminatori"

especials dificultats, a moltes comarques no existeix cap CET i, per
tant, per a les persones amb discapacitat trobar feina a la seva zona
és molt més complicat i discriminatori; l’Administració hauria
d’aplicar polítiques d’ajuda per facilitar la creació de CETs arreu del
territori.

En el capítol de formació, les persones amb discapacitat només
disposen del primer grau formatiu. Aquesta última dada és molt
preocupant ja que limita en gran part la contractació per part de les
grans empreses i el compliment de la llei de la Discapacitat. Hem de
treballar i destinar més recursos a la formació superior i a
transformar capacitats, com per exemple un CET que forma a
treballadors amb discapacitat per treballar al món de la
ciberseguretat amb mòduls de dos mesos.
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)
Dit tot això, és estrany tenir dades del 2018 i treure
conclusions, amb la que està caient, i com de
distorsionades poden estar les dades en aquest moment.
Des d’aquí, us demanem que les dades que proporcioneu
a l’Administració siguin el més recents possible.
D’altra banda, exigim a la Generalitat que agilitzi i
actualitzi, com dins les seves prioritats, aquest
informe tan valuós pel sector, que serveix de brúixola per
avançar en la inclusió laboral i per corregir les possibles
desviacions amb polítiques d’ocupació concretes.

Finalment, tot i els canvis recents al Departament de Treball,
seguim treballant pel Pacte Nacional de la Discapacitat
on la FECETC, mitjançant el COCARMI, coordina les diferents
entitats i actors que hi participen en el grup 4 d’inclusió laboral.
Espero que estigueu bé de salut i gaudiu la tardor en un any en
què sembla que les estacions i la natura hagin revifat.
No deixeu de celebrar les festes amb la millor companyia de
l’entorn més proper.
Salut per tothom!!

"Us demanem que les dades que
proporcioneu a l’Administració
siguin el més recents possible"

Josep Roset
President de FECETC
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Reunió del grup d'Inclusió Laboral de la Taula pel Pacte
Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
Es reprenen els treballs nou mesos després de la darrera reunió, celebrada al febrer
En la reunió es va fer una valoració de la jornada divulgativa
online celebrada a finals d’octubre i l’enquesta posterior i es
va encoratjar les entitats a col·laborar i participar tot i saber
les dificultats actuals de treballar en aquest projecte. Les
entitats van sortir de la reunió amb “deures” per presentar
abans de la reunió de 18 de desembre i, així, poder
confeccionar una proposta d’accions consensuades per
presentar a la Taula a la reunió prevista per a mitjans de
gener, sempre que la preparació de les properes eleccions i
el relleu al capdavant de la Secretaria d’Afers Socials i
Famílies ho permetin.

Detall de la reunió del Pacte de juliol del 2019.
Al centre de la imatge, Josep Roset

Nou mesos després de la darrera reunió, el 25 de
novembre es va reunir de nou, de forma telemàtica, el
Grup 4 d’Inclusió Laboral de la Taula pel Pacte Nacional
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, grup
encapçalat per la nostra federació com a entitat més
representativa d’aquest àmbit.
En aquella darrera reunió s’havien presentat els reptes i
mesures i quedaven pendents de lliurar les propostes
d’accions concretes per poder complir les mesures, fer
una aproximació al pressupost i un calendari
d’implementació.

Presentat el darrer estudi InfoCET,
corresponent al 2018
El 64 per cent dels treballadors dels Centres Especials de
Treball (CET) catalans són persones amb especial
dificultats i el 61 per cents es troben a les comarques del
Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Algunes
comarques no tenen cap CET al seu territori. Aquestes són
algunes dades del darrer estudi InfoCET, corresponent a
2018, impulsat pel departament de Treball per conèixer la
situació i evolució dels CET, que el 2018 donaven feina a
13.346 persones. El 17 de novembre vam assistir a la seva
presentació i tan bon punt puguem el compartirem amb
tots els socis.
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Notícies/ Laboral
Reunió amb l'AMB per presentar el
Servei d'Inclusió Laboral
El director de FECETC, Miquel Vidal, i el responsable del
Servei d’Inclusió Laboral, Jordi Pèlach, es van reunir
virtualment el 26 de novembre amb responsables de l’Àrea
de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. El motiu de la trobada era la
presentació dels serveis d’inclusió laboral de la federació i,
alhora, explorar les possibles sinergies i potencialitats de
col·laboració i sumar esforços per a la inclusió laboral de
persones amb discapacitat.

Un moment de la reunió

En la trobada es van tractar temes tan cabdals com la
necessitat de creació de xarxes entre diferents serveis per
tal d’optimitzar recursos. En aquest sentit, la FECETC pot
ser un node especialitzat en el col·lectiu de la discapacitat.

A la reunió van assistir una vintena de professionals
d’inserció d’una dotzena d'ajuntaments que estan
interessats a conèixer els serveis laborals de la federació
i valorar futures vies de col·laboració. Després de la
reunió ja es van establir contactes amb alguns d’ells.

També es va abordar la digitalització del sector com a
factor d’inclusió i de resiliència enfront la crisi sanitària,
econòmica i social causada per la COVID19, i de lluita
contra la bretxa digital; en el col·lectiu de persones amb
discapacitat arriba fins al 40% per motius d’usabilitat i
accessibilitat, segons un estudi de la fundació Ferrer i
Guàrdia d’aquest 2020.

La trobada s'emmarca en el projecte “Mapa digital
d’inclusió
laboral
dels
municipis
de
l’àrea
metropolitana de Barcelona”; busca recollir de manera
exhaustiva la informació sistematitzada, detallada i
geolocalitzada dels serveis especialitzats en la inserció
laboral del col·lectiu a l'AMB.

Notícies/ Laboral

Arrenca el “Club de la feina Sí, i
Millor”, de FECETC
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El dos de novembre arrencà el ‘Club de la feina Sí, i
Amb la col·laboració de l'ajuntament de
millor’, un projecte que compta amb la col·laboració
Barcelona
de l’ajuntament de Barcelona i que va ser valorat
positivament a l’última convocatòria de “Impulsem
el que fas”.
És un espai amb voluntat aglutinadora i apoderadora, i un format
ampliat: a més de ser espai de trobada, d’accés gratuït a la xarxa,
proporcionar informació, treballar eines i canals de recerca, i
acompanyar en la recerca de feina, inclourà un cicle de webinars
dissenyat per afavorir l’acostament entre el món de l’empresa i les
persones amb discapacitat, en col·laboració amb la Fundació CIES.
El projecte amplia les activitats de prospecció i sensibilització a
empreses, pròpies de la metodologia de la Fira ‘Sí, i Millor’, amb
l’objectiu de potenciar aquestes bones pràctiques, i captar ofertes de
feina del mercat ordinari per a les persones inscrites. Per afavorir la
conciliació i la participació, al Club tenen un gran pes les activitats i
propostes online, que es divideixen en dos grans blocs: recerca de feina
i activitats formatives, alineades sota la perspectiva de la necessitat de
treballar per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat
Alhora, el projecte servirà per combatre la bretxa digital, ja que servirà
com a estímul a la pràctica de competències digitals.
En aquest sentit, té la col·laboració de la Xarxa Omnia, que ofereix
formació en aquest àmbit a les persones que tinguin mancances.El
projecte ha arrencat amb molt bona resposta, ja que ja compta amb
més de 60 preinscripcions. Totes aquestes persones rebran atenció
personalitzada, per tal de valorar la idoneïtat de la seva participació; a
més, rebran un pla de treball centrat en la millora d’ocupabilitat segons
el perfil de cada persona.
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Notícies/ Laboral
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Notícies

Visita al CET Font del Ferro, de Rubí

El director de la federació, Miquel Vidal, va visitar el 18 de
novembre el CET Font del Ferro, a Rubí, que depèn de
l'ajuntament d'aquesta localitat. Amb més de 25 anys de
trajectòria, el CET disposa d'un viver, on cultiva diverses
espècies per a la seva comercialització, i realitza tasques de
manteniment de jardineria de places, carrers, urbanitzacions i
polígons industrials. Durant la visita, Miquel Vidal es va
entrevistar amb la directora del centre, Montse Solsona.

Més informació clicant AQUÍ

Relleu a la cúpula de Treball de la Generalitat
El Govern de la Generalitat ha nomenat Oriol Amorós com a nou secretari
general del Departament en substitució de Josep Ginesta. Amorós ha estat
fins ara secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.
Pel que fa a les responsabilitats en l’àmbit laboral que fins ara exercia
Ginesta, passen a Enric Vinaixa, que les assumeix juntament amb les
seves tasques com a director general de Relacions Laborals, Treball
Autònom, Seguretat i Salut Laboral. També s’ha nomenat Marta Cassany
com a nova secretària d’Afers Socials i Famílies, rellevant en el càrrec a
Francesc Iglesies. Cassany era la directora dels Serveis Territorials de
Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.
Josep Ginesta, en una jornada organitzada
per la nostra federació

Més informació i accés a l'informe
Des de FECETC volem agrair a Josep Ginesta i a Cesc
Iglesies
tota la feina
clicant
AQUÍ
feta al departament en relació amb la inclusió laboral de les persones amb
discapacitat. Alhora, posem la nostra experiència i coneixement a
disposició dels nous responsables per col·laborar en tot allò que estigui a
les nostres mans.

legislació / assessoria
Augment de les subvencions als
CET, fins al 55% de l'SMI
El BOE ha publicat l'Ordre que augmenta amb caràcter
extraordinari, durant 2020, les subvencions per al
manteniment de llocs de treball de persones amb
discapacitat en els centres especials de treball.
Els ajuts es fixen en el 55% de l’SMI en el supòsit de
contractacions efectuades amb persones amb
discapacitat severa,
Més informació clicant
AQUÍ

ERTO prorrogats fins el 31 de gener
El Govern, la patronal i els sindicats van arribar a finals de
setembre a un consens per renovar les ajudes per a
empreses i treballadors especialment afectats per la
pandèmia. L’acord preveu la pròrroga, fins a finals de
gener, dels Expedients de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO) per força major.
El Bufete Jurídico Jover, habitual col·laborador de la
federació, ha redactat una circular sobre els requisits que
han de complir les empreses per acollir-se a aquests
expedients i en quines condicions.
Llegiu la circular clicant
AQUÍ
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Certificat d'empresa per
justificar la mobilitat laboral
Els tancaments perimetrals entre municipis el cap
de setmana a Catalunya tenen com a excepcions
els desplaçaments per motius laborals. També el
confinament nocturn té com a excepció la
mobilitat per motius de feina. Per poder justificar
el desplaçament dels vostres treballadors, us
recomanem que duguin el certificat
d’autodeclaració responsable i el certificat
d’empresa.
Sobre aquest últim podeu fer servir el que
considereu oportú: des de FECETC us vàrem
facilitar un certificat que, tenint en compte que va
ser redactat de forma àmplia precisament per
poder contemplar noves restriccions, considerem
que us serveix igualment. El podeu modificar en
funció de les vostes necessitats.

Certificat d'empresa
Certificat d'autoresponsabilitat

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

Visitem el CET Nou Xamfrà

Conveni entre la fundació DKV
Integralia i l'ajuntament de
Sant Just Desvern
La fundació DKV Integralia ha signat aquest
novembre un conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Sant Just Desvern . Dins el programa
muncipal 3+6, 9 persones amb discapacitat podran
millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació i
experiència laboral a la Fundació Integralia!

Més informació AQUÍ
El president de FECET, Josep Roset , la patrona de la fundació Nou Xamfrà,
Ana Guilera, la directora, Anna Clavé, i la presidenta Immaculada Pericas.

El president de la federació, Josep Roset, va visitar
el sis de novembre la fundació Nou Xamfrà i el seu
Centre Especial de Treball (CET). Amb més de 40
anys de trajectòria i amb seu a Sant Feliu de
Llobregat (Barcelona) té com a objectiu la formació́
i la inclusió laboral i social de persones amb
discapacitat intel·lectual.
Compta amb un equip de més de 90 persones,
tècnics i operaris, i les seves principals línies de
treball són els serveis de confecció, jardineria i
serveis forestals, manipulats i enclavament laboral.

Més informació AQUÍ

Productes i serveis dels CET
per fer front a la COVID-19
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
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Informeu-vos clicant
AQUÍ
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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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