
BUTLLETÍ 102

Hotel d'Entitats "La Pau"
C. Pere Vergés, 1, planta 11, despatx 14
08020 Barcelona

Tel. 93 313 48 95
Fax. 93 314 00 56
NIF: G-60122751

www.fecetc.org
fecetc@fecetc.org

@fecetc
/fecetc

DESEMBRE 2016



ÍNDEX

EDITORIAL3
AGENDA5
SIOAS 20166

NOTÍCIES   FEACEM, CELEBRÓ EL PASADO MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE SU ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

7

NOTÍCIES  EL COCARMI DEMANA ELS NÚMEROS DELS PRESSUPOSTOS 'SOCIALS' DE LA GENERALITAT

9

NOTÍCIES UN NADAL MÉS LA PLAÇA DE CATALUNYA ES CONVERTEIX EN L’ESCENARI DE LA FIRA DE
CONSUM RESPONSABLE (ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA)..

11

NOTÍCIES FUNDACIÓ ONCE EXPOSA A BARCELONA UNA CASA INTEL·LIGENT, SOSTENIBLE I
ACCESSIBLE

12

NOTÍCIES EL 31% DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT ESTÀ EN ATUR

15

2

FUNDACIÓ MIFAS PREMIADA EN ELS ‘PROYECTOS IMPULSO’ DE BANC POPULAR

17



EDITORIAL
BIBIANA BENDICHO LATRE
VICEPRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DE CATALUNYA
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Segueix a la pàgina següent >>>

En dates com aquesta és el moment per fer balanç per aquest motiu la FECETC ha encarregat un anàlisi i
mesures de satisfacció dels seus associats a una entitat externa, a nivell de resum us presentem algunes
dades.

ESTUDI DE SATISFACCIÓ DELS ASSOCIATS DE LA FECETC

Durant el mes de desembre la FECETC ha realitzat un estudi per conèixer el nivell de satisfacció dels
associats amb una mostra del 73% dels CETts.
D’aquestes enquestes s’extreu les següents conclusions:
A nivell general, el servei de la federació i l’activitat que es realitza ha estat ben valorada, cal destacar que la
majoria dels enquestats, no han fet cap aportació complementaria a les necessitats que tenen actualment
i pels serveis que ells coneixen o han fet us, la seva valoració es molt positiva i estan contents amb les
respostes donades.



EDITORIAL

>>> Ve de la pàgina anterior
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De les qüestions que hem plantejat destaquem:

1.- pel que fa al nivell de coneixement que tenen els socis dels serveis que presta l’associació, es destaca un
83% dels enquestats que si que els coneixen i d’aquest serveis destaquen sobretot l’assessorament i el
servei d’intermediació laboral, que entre els dos sumen més del 40% dels serveis que més coneixen.

2.- en quan parlem de la valoració dels diferents serveis i activitats que ofereix la federació, cal destacar
que:
Puntuacions mitjana per cada criteri  del  1 al 10:
- Jornades i seminaris: 8
- Assemblea: 7
- Butlletí i comunicació: 8
- Negociació conveni: 7
- Interlocució política: 7
- Intermediació laboral:7

La valoració de la federació en general es de 8, es a dir, notable. Els associats en general estan contents
amb la feina que s’està fent.

Bona entra de any 2017.

Bibiana Bendicho
Vicepresidenta

BIBIANA BENDICHO LATRE
VICEPRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DE CATALUNYA



AGENDA
REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS

- 05 de desembre 2016.
Reunió amb la Fundació Quiero Trabajar, va assistir el Sr. Miquel Vidal, Gerent.

- 09 de desembre 2016.
 Reunió amb AMICA, va assistir el Sr. Miquel Vidal, Gerent.

- 12 de desembre 2016.
Reunió amb la Fira di-Capacitas , va assitir el Sr. Miquel Vidal, Gerent.

Assamblea  General  Ordinaria i Junta Directiva de Foment del Treball, van assitir el Sr. Rafael Ruano,
representan Fecetc i  Sr. Miquel Vidal, Gerent .

 Junta el Cocarmi, va assitir el Sr. Julio Martinez, President.

- 13 de desembre 2016.
Reunió al Parlament de Catalunya  amb els parlamentaris.

- 14 de desembre  2016.
Assemblea General Extraordinària de  Feacem España, va assitir el Sr. Rafael Ruano President de Feacem
Catalunya..

 Reunió de Codiscat, va assitir el Sr. Julio Martinez, President.

- 15 de desembre 2016.
Reunió Junta Directiva de Fecetc.

- 21 de desembre 2016.  
 Reunió  amb  Foment de Treball, van assistir el Sr, Julio Martinez, President i ,,Sr. Miquel Vidal, Gerent.

-Reunió Comité Seguiment RMI. Va assistir el Sr. Julio Martinez, President.
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SIOAS 2016
SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA
INSERCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL 

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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NOTÍCIES
7

FUNDACIÓ MIFAS PREMIADA EN ELS ‘PROYECTOS IMPULSO’ DE BANC
POPULAR

La Fundació MIFAS ha estat una de les tres organitzacions premiades dins la convocatòria dels
‘Proyectos Impulso’ de Banc Popular, iniciativa que té com a objectiu potenciar la integració
laboral de les persones amb discapacitat.

El passat 28 de novembre, Albert Carbonell, president de Grup MIFAS, va recollir el premi
atorgat per Banc Popular dins dels ‘Proyectos Impulso’, una iniciativa que s’engloba dins de la
política de Responsabilitat Corporativa de Banc Popular i que en aquest cas estaven dedicats a
projectes que potenciïn la integració laboral de persones amb discapacitat.

Segueix a la pàgina següent >>>



NOTÍCIES
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FUNDACIÓ MIFAS PREMIADA EN ELS ‘PROYECTOS IMPULSO’ DE BANC
POPULAR

La Fundació MIFAS va presentar el projecte “Forma & Inserta” que beneficiarà 60 persones amb
discapacitat física o risc d’exclusió  a qui se’ls oferirà formació per actuar com a agents cívics,
encarregats de promoure hàbits de civisme i convivència a l’espai públic a través de tasques de
sensibilització i informació sobre les ordenances y tasques vàries per millorar el funcionament
del municipi.  La proposta del projecte inclou també la sensibilització viària per a la prevenció
d’accidents de trànsit i la sensibilització general de la diversitat funcional.

>>> Ve de la pàgina anterior



NOTÍCIES
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FEACEM ha triat per unanimitat a la seva nova Junta Directiva que estarà presidida novament per Emilio
Sáez Cruz. A més, s'han reelegit els càrrecs de Vicepresident 1º  José Luis Martínez Donoso i  Vicepresident 2º
Francesc Durá i Vila així com la resta de membres de la Junta Directiva de la Federació.

D'altra banda, aquesta Assemblea va servir de punt de trobada per abordar les principals línies
estratègiques així com els futurs reptes i compromisos als quals s'enfrontarà la Federació, sense perdre de
vista el seu objectiu principal que és la inclusió laboral de les persones amb discapacitat a través d'una
ocupació de qualitat.

FEACEM, VA CELEBRAR EL  DIMECRES 14 DE DESEMBRE LA SEVA ASSEMBLEA
GENERAL EXTRAORDINÀRIA



NOTÍCIES
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FEACEM continuarà treballant com la màxima institució representativa i vertebradora dels Centres
Especials d'Ocupació d'iniciativa social com la principal entitat d'interlocució, de representació i de
reivindicació dialogant.

A més, continuarà vetllant pels interessos de les associacions empresarials que la conformar darrere
d'impulsar la imatge positiva dels CEE com a fórmula essencial a l'hora d'aconseguir la inclusió social de les
persones amb discapacitat a través d'un model d'ocupació de qualitat i inclusiu tenint en compte el seu
important impacte social i la seva contribució al creixement sostenible.

FEACEM, VA CELEBRAR EL  DIMECRES 14 DE DESEMBRE LA SEVA
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

>>> Ve de la pàgina anterior



NOTÍCIES
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El 15 de desembe de 2016.- El Comitè Català de Representants de persones amb Discapacitat
(COCARMI), principal plataforma del moviment associatiu català de la discapacitat, ha
demanat al Govern de la Generalitat informació detallada (per departaments i programes)
sobre l’import i el percentatge de pressupost que es destinarà l'any 2017 a polítiques
públiques per a la inclusió social de les persones amb discapacitat i la millora de la qualitat de
vida del col·lectiu.

Trobareu més informació en la nota de premsa adjunta

http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/np_1a_reunio_codiscat_def.pdf

EL COCARMI DEMANA ELS NÚMEROS DELS PRESSUPOSTOS 'SOCIALS'
DE LA GENERALITAT



NOTÍCIES
UN NADAL MÉS LA PLAÇA DE CATALUNYA ES CONVERTEIX EN L’ESCENARI DE LA FIRA DE
CONSUM RESPONSABLE (ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA).

Segueix a la pàgina següent >>>

La segona edició d’aquesta fira, que organitza el comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària
i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, torna a presentar els productes, els serveis i les activitats
d’empreses i entitats que promouen un model de consum responsable i de proximitat.

Hi trobareu projectes, entitats i empreses que impulsen l’economia de proximitat arrelada als barris,
un model d’activitat econòmica que no es deslocalitza i que està orientada a donar resposta a les
necessitats de les persones.
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NOTÍCIES 13

Hi trobareu projectes, entitats i empreses que impulsen l’economia de proximitat arrelada als barris,
un model d’activitat econòmica que no es deslocalitza i que està orientada a donar resposta a les
necessitats de les persones.
En aquesta fira estan participant algun s CETs com Arapdis, Estel Tapia, Mansol  i Can Cet amb els
seus productes.

 Can Cet torna a la fira i oferirà productes d’artesania nadalenca feta a mà. En la nostre línia de
cooperació aquest any tornem a col·laborar amb els amics de Amisol de Solsona.

>>> Ve de la pàgina anterior

Segueix a la pàgina següent >>>

UN NADAL MÉS LA PLAÇA DE CATALUNYA ES CONVERTEIX EN L’ESCENARI DE LA FIRA DE
CONSUM RESPONSABLE (ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA).
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Mansol Projectes tambe participa a La Fira de Consum Responsable amb un estand amb productes
de l’Horta de Santa Clara i amb artesania de la Fundació

>>> Ve de la pàgina anterior

Segueix a la pàgina següent >>>

UN NADAL MÉS LA PLAÇA DE CATALUNYA ES CONVERTEIX EN L’ESCENARI DE LA FIRA DE
CONSUM RESPONSABLE (ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA).



NOTÍCIES
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FUNDACIÓ ONCE EXPOSA A BARCELONA UNA CASA INTEL·LIGENT, SOSTENIBLE I
ACCESSIBLE

Fundació ONCE va presentar  a Barcelona una casa intel·ligent, sostenible i accessible, per demostrar
a la societat que l'accessibilitat és positiva per tots i que, a més, no està renyida amb el bon gust.

Després de deixar Barcelona el divendres 23 de desembre, l'estada, que ha passat per Madrid,
Pamplona, Logronyo, Bilbao, Santander, Gijón, la Corunya, Valladolid, Badajoz, Sevilla, Murcia,
Albacete, València i Zaragoza, i que s'allotja en un tráiler, haurà finalitzat el seu recorregut per
Espanya amb prop de 30.000 visites.

Entre els avanços que poden gaudir els usuaris que s'acostin a veure-la figuren catifes amb detecció
de presència; balises Beepcons, desenvolupades per ILUNION, que estan especialment dissenyades
per facilitar a les persones amb discapacitat visual la identificació i localització dels objectes propers;
la nova Smart TV de Samsung, que ha rebut el premi CES 2016 Best of Innovation en la categoria de
tecnologia accessible; un assecador corporal; un armari de magatzematge motoritzat; una cuina
amb fogons regulables, o un espiell digital.

Segueix a la pàgina següent >>>
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"

L'estada està pensada perquè la visitin professionals del sector de l'edificació, escoles de disseny
industrial, empreses relacionades amb la construcció, l'urbanisme, l'accessibilitat i la domòtica,
administracions públiques, associacions de persones amb discapacitat i societat en general.

La casa, que compta amb més d'un centenar de solucions tecnològiques, és una iniciativa de
Fundació ONCE engegada en el marc d'un conveni subscrit amb el Real Patronat sobre Discapacitat
per mostrar als seus visitants les possibilitats de construcció i dotació de mobiliari en un habitatge
intel·ligent, accessible i sostenible, al mateix temps que oferir solucions tècniques i tecnològiques a
problemes d'accessibilitat.

Dotada de saló, cuina/menjador, dormitori, bany i hall d'entrada, la casa s'ha concebut sota els
criteris de confort, adaptació a les necessitats dels seus habitants, facilitat d'ús, seguretat,
sostenibilitat i estètica.

>>> Ve de la pàgina anterior

FUNDACIÓ ONCE EXPOSA A BARCELONA UNA CASA INTEL·LIGENT, SOSTENIBLE I
ACCESSIBLE
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Segueix a la pàgina següent >>>

EL 31% DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT ESTÀ EN ATUR

L'última estadística sobre l'ocupació de les persones amb discapacitat publicada per l'Institut
Nacional d'Estadística (INE) evidencia la situació de desavantatge en la qual es troben les
persones amb discapacitat en el panorama laboral.

Segons aquesta enquesta, amb dades de l'any 2015, el col·lectiu registra una taxa d'atur del 31
% (414.800 persones) enfront del 21,9 % de la població sense discapacitat, la seva taxa
d'activitat (percentatge de persones que treballen o volen fer-ho en relació amb el total de la
població en edat legal de treballar) és del 33,9 %, la qual cosa suposa 44,2 punts menys que la
població que no té discapacitat (78,1 %); i la taxa d'ocupació (proporció de persones
emprades respecte a la població en edat de treballar) de les persones amb discapacitat és del
23,4 %, més de 37 punts més baixa que la de les persones sense discapacitat (60,9 %).



NOTÍCIES
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>>> Ve de la pàgina anterior

A més, les dades reflecteixen que solament el 13,0% de les persones amb discapacitat
(231.600) en 2015 tenien reconeguda oficialment la situació de dependència i, d'elles, 19.900
(menys del 10% de les persones amb discapacitat depenents) van romandre laboralment
actives.

Igual que en la població general, les dones amb discapacitat té menys presència activa al
mercat laboral, encara que la seva taxa d'activitat està més propera a la masculina que en la
població sense discapacitat. Les dades també mostren una major incidència de la
desocupació en la població més jove, encara que han descendit les taxes d'activitat i d'atur
respecte a 2014.

EL 31% DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT ESTÀ EN ATUR
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