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BUTLLETÍ 
 
 
 

1. EDITORIAL 
 

Acabem de conèixer els resultats de dos consultes que han remogut l'espai de tranquil·litat en la qual estem instal·lats, la 
sortida de Gran Bretanya de la Unió Europea i les eleccions generals al Congrés dels Diputats. Cap dels dos resultats ens 
han resolt els problemes en els quals està immers el sector dels centres especials de treball (CET) a Catalunya. És tal el 
nivell de indeterminació dels resultats que més aviat ens col·loquen en una situació encara més invisible.  
 
Hem hagut de posicionar-nos d'una manera visible perquè es conegui la situació de greu risc econòmic en què es troben 
més de 209 entitats, Centres Especials de Treball, que donen ocupació a més de 14.000 persones amb discapacitat i que 
des de la seva creació, en els anys 70, són la principal solució laboral per a aquest col·lectiu. En els 209 CET de Catalunya, 
en 2015, s'han contractat més persones amb discapacitat que entre totes les empreses de Catalunya. 
Segons la Convenció de les Nacions Unides per a les persones amb discapacitat, se subratlla que la discapacitat resulta de 
la interacció d'una condició individual amb l'entorn, exigint-se l'acreditació d'un grau del 33% per accedir a la condició de 
persona amb discapacitat. Si els factors socials no es tenen suficientment en compte en els procediments pels quals 
s'arriba a la determinació del grau de discapacitat, podrien quedar fora d'aquesta mesura persones que tinguessin 
reconegut un grau inferior al 33%, però que s'enfrontessin a barreres especialment difícils de salvar per accedir a 
l'ocupació ordinària. Per a la determinació d'aquest grau els factors socials han de tenir un pes adequat en la baremació 
reflectint així un concepte de discapacitat com a interacció de condicions individuals i barreres de l'entorn. 

 
Al conjunt d'aquestes persones que, pel reconeixement tradicional, sumen més de 540.000 a Catalunya, els és molt difícil 
accedeix a una ocupació en condicions dignes i sostenibles. És aquí on nostres entitats compleixen una labor social i 
econòmica 

 
Sabem també que una persona en una situació assistencial, té un cost net, en el nostre estat del benestar, i aquesta 
mateixa persona en un règim laboral, produeix una tornada econòmica i un benefici social que, quantificat mitjançant les 
tècniques del SROI (retorn econòmic- social) suposa que per cada 1 € invertit en ells Centres Especials de Treball, s'obté 
un retorn de 4,12 €; 2,52 € en retorn directe i 1,60 € en retorn indirecte. 

 
Tenint en compte aquestes dades, totalment contrastats amb diferents anàlisis, no podem entendre com seguim en una 
situació de congelació en inversions des de l’any 2011, en el sentit de quantificació neta en creació d'ocupació. Hem 
d'indicar que, malgrat estar passant per aquest estrangulament, estem no solament aguantant sinó augmentant. 

 
Manifestem la nostra perplexitat en veure com fins al moment d’avui 1 de juliol 2016, no s'ha produït cap transferència 
econòmica. Per aquest motiu és pel qual ens hem hagut de significar. També cal assenyalar que s'estan donant les 
instruccions oportunes perquè es produeixin els primers abonaments de nòmines en els primers dies de juliol. 

 
Si les persones amb discapacitat actives, segons el SEPE, estan 40 punts per sota de la resta, si els CET han demostrat la 
seva viabilitat i contribució a l'ocupació estable d'aquest col·lectiu, si es produeix un retorn en estalvi econòmic i social 
per 1 € aportat equivalent a 4,12 €, a què s'està esperant per definir a aquestes empreses de l'Economia Social com a 
entitats de primera importància i dedicar-los l'atenció política necessària per acabar de consolidar aquest sector 
profundament beneficiós per a les persones amb discapacitat i per la societat? 

 
Bon estiu, 

Julio Martínez Alcalde, 
President, Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya FECETC 
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2. AGENDA DE LA FECETC. 
Reunions,  Jornades i Activitats d'interès. 

 
- 01 de juny de 2016.La FECETC participa en la jornada BIZ Barcelona. 
- 01 de juny de 2016 La FECETC signa un acord amb LUNET per fer prospecció d’empresa. 
- 02 de juny de 2016. Reunió FEACEM Espanya va assistir el Sr. Rafael Ruano. 
- 03 de juny de 2016. Reunió amb el Ajuntament Barcelona. Pla Ocupació Joves amb Discapacitat, va  assistir el Sr. Miquel 
Vidal, Gerent. 
- 03 de juny de 2016. Reunió amb COCARMI campanya de TMB, va assistir el Sr. Oriol Ballester, periodista de FECETC. 
- 06 de juny de 2016. Espai Làbora Mercat Laboral Reservat, va assistir la Sra. Maria Mateo, Psicologa i col·laboradora. 
- 08 de juny de 2016. Reunió de la Junta Directiva a la seu de FECETC. 

- 13 de juny de 2016. Assemblea de Foment del Treball amb la intervenció del Molt Hble. Sr. Carles Puigdemont, 
President de la Generalitat de Catalunya, va assistir el Sr. Rafael Ruano i el Sr. Miquel Vidal, Gerent. 
- 15 de juny de 2016. Assemblea General Extraordinària de la FECETC. 
- 15 de juny de 2016. Randstad Fundació i Fundació Atresmedia presentació  informe “Joves , discapacitat i ocupació”, va 
assistir la Sra. Maria Mateo, Psicologa i col·laboradora. 
- 16 i 17 de juny de 2016. Reunió FEACEM Espanya, va assistir el Sr. Rafael Ruano. 
- 23 de juny de 2016. Assemblea i Junta Directiva de FEACEM Espanya. 
- 27 de juny de 2016. Sessió Seguiment de Subvencions Ajut. Barcelona, va assistir el Sr. Miquel Vidal, Gerent . 
- 28 de juny de 2016. I Jornades Tècniques d’Orientació Professional de Barcelona, va assistir la Sra. Dolores Garcia, 
Tècnica Inserció. 
-29 de juny de 2016. Reunió Mesa Conveni Col·lectiu dels Centres Especials de Treball, va assistir el Sr. Julio Martinez, 
President i el Sr. Miquel Vidal, Gerent. 

 
 

També: Programa Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat 
i/o malaltia mental (SIOAS 2015) 

El programa de Serveis Integrals d’Orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat facilita itineraris personalitzats per afavorir la seva ocupabilitat. Aquest servei ofereix les següents 
accions: 

1. Tutories per l'orientació i disseny de l'itinerari d'inserció. 
2. Tutories per a la recerca activa envers l'ocupació. 
3. Tutories d'inserció i acompanyament en el procés. 
4. Tutories de seguiment de l'itinerari d'inserció. 
5. Accions formatives. 

Formació bàsica i/o instrumental. 
Formació en habilitats socials o 
transversals. Formació tècnic- 
professional. 
Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en el coneixement de noves TIC. 

 
Complementàriament  es  realitza  un  treball  en  xarxa  amb  els  agents 
implicats: 
1. Borsa de treball. 
2. Prospecció i sensibilització d’empresa. 

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i pel Fons Social Europeu. 
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3. NOTÍCIES. 
 

1)Èxit de participació i públic al Biz Barcelona Economia Social. 
2)La FECETC envia un ultimàtum a la Generalitat pels impagaments. 
3)Fundació Randstad Presentació de l'Informe Joves,Discapacitat i Ocupació  
4)Acta de clausura de l’assemblea General de Foment del Treball. 
5)Participació de la FECETC en la campanya de TMB “Mou-te per les persones amb   
discapacitat” 
6)El propè 10 de juliol Mulla’t – Mojate por la Esclerosis Múltiple 

 

1.- ÈXIT DE PARTICIPACIÓ I PÚBLIC AL BIZ BARCELONA ECONOMIA SOCIAL. 
 

L’1 de juny vam tenir el nostre espai al Bizbarcelona Fòrum Economia Social-CET amb un gran èxit de participació i públic. 
Segons expliquen els mateixos organitzadors de Bizbarcelona, un cop tancada la sisena edició al recinte de Montjuïc, 
s’ha confirmat com l'esdeveniment de referència per a la dinamització del teixit empresarial i de l'activitat emprenedora  
a la ciutat i a Catalunya. En aquesta edició, que per primera vegada s'ha obert al món de l'economia social, s'han registrat 
13.890 visitants, un 12% més que el 2015. 

 
La FECETC va estar inclosa en el programa de networking, programa que va ser àmpliament difós,  i va assistir un públic 
nombrós i molt interessat en saber què som i què fem els CETs i la federació que els aglutina. A més va visitar al nostre 
estand Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb l’alcaldessa de 
Barcelona Ada Colau. Totes dues van escoltar les explicacions del nostre gerent el Sr. Miquel Vidal. 

 

 
 

D’altra banda vam utilitzar l’oportunitat de gravar un vídeo per donar a conèixer la FECETC al servei Vídeo pitch amb el 
president de la FECETC Sr. Julio Martínez, vídeo que es pot veure a Youtube. Pel que fa als debats vam comptar amb la 
participació del Sr. Francesc Sistach, director general de Specialisterne, i del Sr. Avi Mashiah, emprenedor. El logo de la 
FECETC es va veure destacat dins de l’stand, que va ser molt visitat les dues hores que vam ser de cara al púbic. Vam 
dissenyar, editar i imprimir per a l’ocasió 500 flyers i 300 tríptics. Al llarg de la jornada vam emetre una vintena de 
tweets i vam augmentar en un 20% els nostres seguidors. Vam interactuar durant la jornada i durant tota la setmana 
abans amb el Twitter dels organitzadors, @bizbarcelona ,  que ens van retuitejar tots els nostres missatges. Val a dir que 
ells  a data de 7 de juny tenien un total de 9.327 seguidors. 

 
Abans de començar el saló el departament de premsa i comunicació de bizbarcelona va fer una extensa campanya en els 
mitjans de comunicació destacant que aquesta edició estava marcada per l’impuls en l’economia social. El certamen va 
tenir una àmplia cobertura mediàtica abans, durant i després de la seva celebració. Aquest any Bizbarcelona -que s'ha 
dividit en les àrees Bizemprèn per a emprenedors, Bizpimes per a empreses, Bizeconomía social per promoure iniciatives 
i negocis amb impacte social, i Bizfranquicias amb ensenyes que busquen expandir la seva xarxa comercial a Catalunya -, 
va comptar amb un total de 200 conferències, 366 ponents, 25 activitats de networking, i 85 expositors. 
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La inclusió d'un eix dedicat a l'economia social, va tenir una excel·lent acollida per part del públic. Es van celebrar 
conferències, activitats de networking -les organitzades per la FECETC entre les més destacades- i entrevistes 
d'assessorament específiques sobre aquesta temàtica per les quals van passar més de 1.300 persones. En aquest sentit, 
el regidor d'Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona i president del saló, Agustí Colom, va destacar l'encert i 
valor afegit que va suposar incorporar al Bizbarcelona nous continguts relacionats amb l'economia social. "Amb això 
volem fomentar i projectar un model econòmic més plural i inclusiu que integri l'emprenedoria, les pimes, les grans 
empreses innovadores i també l'economia cooperativa, social i solidària", va assegurar Colom. 

 
De la mateixa manera, el director de Bizbarcelona, Aleix Planas, es va mostrar satisfet amb l'interès que van despertat  
les iniciatives de les economies transformadores presentades al saló. El saló Bizbarcelona by Barcelona Activa, organitzat 
per Fira de Barcelona, està promogut per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, la Diputació 
de Barcelona, PIMEC i la Cambra de Comerç de Barcelona. També hi col·laboren aportant continguts i promocionant 
l'esdeveniment més d'un centenar d'entitats que formen part de la Bizcommunity. 

 
 
 
2) LA FECETC ENVIA UN ULTIMÀTUM  A LA GENERALITAT PELS IMPAGAMENTS. 
 

En la darrera assemblea general extraordinària de la Federació de Centres Especials de treball de Catalunya (FECETC) 
celebrada dimecres 15 de juny es va decidir donar un ultimàtum a la Generalitat de Catalunya pels impagaments que te 
amb les seves empreses. La notícia va ser radiada el mateix dia pel matí per Ràdio Barcelona de la cadena SER en el seu 
programa “Hora 14 Catalunya”. El periodista i locutor Sergi López va explicar als oients que “els impagaments sumen un 
total de 40 milions d’euros, diners que servirien per pagar a Catalunya a 14.000 persones amb algun tipus de discapacitat, 
persones que lògicament tenen molt difícil trobar feina a les empreses ordinàries. Són impagaments de tot el que portem 
d’any, sis mesos de gener a juny, als quals se suma la paga doble d’estiu i previsiblement els mesos de juliol i agost. Aquest 
impagaments fan que aquests treballadors no hagin cobrat”. 

 
La mateixa emissora va afegir que “al marge d’aquest any la FECETC recorda que els deutes es remunten a l’any 2011, 
quan l’administració va decidir posar un límit -11.500 treballadors amb discapacitat- als que dona suport. Hi ha més de 
14.000 persones amb discapacitat treballant en els 209 centres especials de treball que hi ha a Catalunya -67 dels quals 
formen part de la FECETC-, això fa que hi hagi 2.500 treballadors als quals no passa cap prestació des de fa anys”. 

 
L’enllaç per escoltar la notícia radiada és http://play.cadenaser.com/programa/hora_14_catalunya/ 

 
 

El mateix dia 15 a la tarda el president de la FECETC Julio Martinez va matisar la noticia donada a la mateixa emissora i 
davant del mateix periodista. El dia després, dijous 16 de juny, el Sr. Josep Vidal Fàbrega, Direcció General d'Economia 
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa es va comprometre davant dels micròfons de la mateixa 
emissora, Ràdio Barcelona de la cadena SER –i el mateix periodista, Sergi López-, a efectuar els pagaments pendents a 
partir del 30 de juny. 
En el número 96 del butlletí de la FECETC, de maig del 2016, i que es pot descarregar a la web www.fecetc.com 
el president de l’entitat Julio Martinez ja havia advertit de la delicada situació per la qual passen els CETs. Aleshores va 
escriure que “mai s'havia produït la situació en la qual alguns CETs no podran pagar les nòmines dels seus treballadors 
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d'aquest mes de maig com a conseqüència de no haver pogut presentar les sol·licituds des del mes de gener de 2016 de la 
subvenció del 50% del SMI mensual fins a la publicació de les convocatòries i fins a l'entrada de totes les subvencions 
presentades, són cinc mesos de retard”. Afegia que “a dia d'avui, encara no ha sortit un euro del Departament de Treball 
cap al finançament de CET. Creiem que estem sent molt prudents”. 

 
 
 
3) FUNDACIÓ RANDSTAD PRESENTACIÓ DE L’INFORME: JOVES, DISCAPACITAT I OCUPACIÓ 
 

Fundació Randstad i Fundació Atresmedia, dues entitats compromeses amb la discapacitat i preocupades per la inserció 
laboral juvenil, han engegat una iniciativa que té com a objectiu potenciar l'ocupació entre joves amb discapacitat. Per a 
això, han dut a terme una campanya de conscienciació dirigida tant a empreses com a la societat en el seu conjunt, sobre 
la importància d'oferir una oportunitat laboral a aquest col·lectiu. Dins d'aquest marc, i al costat de Randstad Research 
(centre d'estudis i anàlisis sobre mercat laboral de Randstad), han generat un informe anomenat Joves, discapacitat i 
ocupació, en el qual analitzen les principals dades relatives a aquest col·lectiu al mercat laboral. Les dades que es 
desprenen de l'informe revelen la necessitat i conveniència de millorar la inserció laboral dels joves amb discapacitat. 

 

 
 
 
 
4) ACTA DE CLAUSURA DE L’ ASSEMBLEA GENERAL DE FOMENT DEL TREBALL 
 
El president de la Generalitat, Molt Hble. Sr. Carles Puigdemont, ha defensat en la clausura de l'Assemblea General de 
Foment del Treball que “qualsevol economia madura i avançada” sol fixar-se en “aquells països i societats que són 
dinàmics, que estan mobilitzats, que expressen alt respecte per si mateixos, i que no abaixen el cap davant dels abusos, 
sinó que mostren ambició i ganes d’anar endavant”. “Aquest és el cas de Catalunya i de la seva societat”, ha remarcat el 
cap de l’Executiu, que avui “té projecte de país, una narrativa compartida i, sobretot, una àmplia base democràtica que 
sustenta el Govern”. Una situació que el cap de l’Executiu ha destacat que no té res a veure amb la que actualment es viu a 
Espanya, que, per contra, “crea desconcert” a nivell internacional perquè “no s’endevina un projecte clar de país 
compartit” i no té “un govern d’àmplia base d’elecció democràtica”. “En aquestes condicions és difícil ser atractiu a ulls 
dels inversors estrangers”, ha subratllat el president, perquè assegura que “no hi ha res més desincentivador per a 
qualsevol inversor que un país que no sap on va o que no sap donar resposta als desafiaments que té damunt de la taula. 
A aquest escenari, el president Puigdemont hi ha sumat el fet que el Govern espanyol “continua generant una constant 
inseguretat jurídica” quan limita la capacitat dels governs autonòmics “a través de la seva constants lluita al TC” per anar 
bloquejant totes les iniciatives que fan els diferents governs autonòmics “per desplegar les competències que la 
Constitució els té assignades”. Una situació, ha dit, que està provocant que hi hagi “una reclamació cada cop més estesa 
en el conjunt de l’Estat espanyol sobre la sostenibilitat i l’obsolescència del model”. En el seu discurs el president 
Puigdemont ha subratllat que les dades de l’economia catalana mostren que el país “va bé” i que cal celebrar “amb 
moderat entusiasme, però amb confiança en el futur” que tot indica que alguna cosa ha canviat. Catalunya millora a nivell 
d’inversió estrangera, de reducció d’atur, de creació de llocs de treball i d’exportacions, ha explicat Puigdemont, i, quan 
això passa “és evident que el mèrit principal és de la gent que ha arriscat, que ha resistit i 
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que no ha tirat la tovallola, que ha defensat els llocs de treball que existien i que ha intentat créixer i innovar”. Per tant, “el 
primer mèrit és pel teixit social i econòmic del país”, ha declarat el cap del Govern, que ha afegit que també n’és 
corresponsable el conjunt del país, en la mesura que “està fent enormes esforços per mantenir el pols vital que ha fet que 
Catalunya sempre hagi superat amb nota qualsevol dels entrebancs que ha hagut d’afrontar”. Puigdemont també ha 
volgut destacar el mèrit que tenen els governs anteriors que han gestionat el país, ja que, en una situació econòmicament 
critica, “en lloc de defugir la responsabilitat, van agafar el toro per les banyes i van decidir que aquest país no podia 
decaure”. “Van fer molts ajustos, molts difícils d’explicar i alguns difícils d’acceptar, però sabien que, si ens hi posàvem 
abans, abans en sortiríem”, ha reblat. El president ha volgut acabar el seu discurs agraint la feina que fa Foment del 
Treball: “Us demano que no us rendiu mai, que contribuïu a tirar endavant el país i ens ajudeu a generar el principal 
instrument de progrés i cohesió d’una societat: la feina”. “En aquest propòsit ens hi trobareu al costat”, ha assegurat el 
cap de l’Executiu. 

 
 
 
5) PARTICIPACIÓ DE LA FECETC EN LA CAMPANYA DE TMB  
“ MOU-TE PER LES PERSONES AMB DISCAPACITAT”.  

 
La FECETC participa activament junt amb les entitats que formen part del COCARMI en el disseny de la campanya que sota 
el tema “Mou-te per les persones amb discapacitat” es farà el darrer trimestre de l'any amb TMB. Aquesta campanya 
tindrà una orientació de visibilitat de la situació de les persones amb discapacitat en els diferents àmbits de la vida, des de 
la perspectiva de normalització i inclusió. Es desenvoluparà durant el darrer trimestre de l’any i a efectes de comunicació, 
es dividirà en els següents blocs temàtics: Octubre: Esport; Novembre: Dona; Desembre: Drets Humans i Convenció 
Nacions Unides. 

 

 
Està previst iniciar la campanya amb un acte de presentació, amb presencia i participació institucional dels màxims 
representants i responsables de les entitats. TMB ofereix espais a les dependències de metro i als propis autobusos (inclòs 
el bus turístic) pel desenvolupament d’accions de sensibilització i conscienciació. Els elements de difusió de la campanya 
seran: vídeo de campanya per a xarxes socials i acte de presentació, spot per MouTV, opis de metro, publicitat interior 
busos, distribució de fulletons a metro i bus, notes i convocatòries de premsa, microsite específic al web de TMB, 
mencions a xarxes socials, aparicions a la revista corporativa de TMB “Hora Punta”, articles i publicacions a la intranet de 
TMB, cartelleria interna i samarreta de campanya. El disseny i producció de materials va a càrrec de TMB, així com les 
despeses derivades de l’organització i desenvolupament d’esdeveniments. 
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6) EL PROPE 10 DE JULIOL MULLA’T –MOJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE,  
 

El Mulla't-Mulla't per l'esclerosi múltiple 2016 serà més solidari que mai. La imatge de la jornada, que aquest any se 
celebrarà el diumenge 10 de juliol, ha estat dissenyada per persones amb discapacitat intel·lectual que treballen en 
l'estudi La Casa de Carlota. Es tracta d'un estudi de disseny professional amb un equip de treball molt especial format per 
dissenyadors amb autisme i síndrome de Down, estudiants d'escoles de disseny i professionals de la il·lustració i la 
creativitat. La combinació de talents tan diferents i alhora complementaris permet oferir solucions de disseny 
innovadores, fresques i diferents. 

 
Les persones amb discapacitat intel·lectual solen desenvolupar de forma inconscient, enfocaments menys obvis en 
qualsevol plantejament creatiu el que permet disposar d'un gran nombre d'idees i noves formes de veure les coses. I aquí 
teniu, doncs, com han vist el Mulla't-Mulla't: un peix de colors que simbolitzarà la jornada lúdica i reivindicativa de 
l'esclerosi múltiple. 
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