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BUTLLETÍ 
1. EDITORIAL 

 
El mes de juliol ha estat un mes molt complicat pels deutes als CET, pel model de CET a Catalunya i altres, com be 
coneixeu; però vull manifestar una fita assolida que pot aportar molt.  
Us explico; les entitats del sector CET tenim com objectius principals fomentar i potenciar la creació i desenvolupament 
dels CET, prioritzant la seva sostenibilitat i fomentar la inserció de les persones amb discapacitat en el món laboral, tant 
en CET com en les empreses ordinàries, en llocs de treball adequats.  
Un grup d’entitats hem signat un document consensuat per la millora del nou model de treball protegit en el marc de la 
capacitat executiva que té el Govern català, en la seva intermediació per resoldre la situació actual que provoca 
disfuncions en la inserció laboral de persones amb discapacitat.  Resultat de llargues converses mantingudes durant dies i 
dies, però la realitat és que malgrat l'esforç realitzat per la nostra banda buscant acords en diversos temes i conceptes, 
no existeix per una part d’entitats voluntat d'arribar a resoldre.  
Reiterem la nostra voluntat, com sempre, de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
buscant i trobant la màxima integració en el conjunt, sempre analitzada en funció de les necessitats, realitat d’atur i per 
la millora de la inserció laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya. 
 
Les entitats signants d’aquest document consensuat, demanem al Govern que prengui les següents mesures de mínims 
de forma immediata:  
 
1. Recuperar la subvenció del cost salarial del 50% del SMI i dels USAPS per a tots els treballadors amb un grau de 
discapacitat igual o superior del 33%, de tots els CET existents en l'actualitat. 
 
2.Una subvenció complementària del 20% SMI pel manteniment de llocs de treball de les persones amb discapacitat amb 
major grau de dificultat d’inserció respecte a la subvenció ordinària genèrica d’aplicació pel conjunt de les persones amb 
discapacitat contractades a CET. 
 
3.Convocatòria de subvenció per a inversió en el foment de l’ocupació preferentment de persones amb discapacitat amb 
major grau de dificultat d’inserció. 
 
4.En el futur, supressió dels topalls a les subvencions per als USAP i SMI per al manteniment de llocs de treball de les 
persones amb discapacitat; i en el supòsit de la seva existència  crear una discriminació positiva a favor dels 
col·lectius  amb  major nivell d’atur, sempre relacionat amb la població real del col·lectiu. 
 
5.Creació i desenvolupament de la marca “CETs de Catalunya” mitjançant la dotació a la contractació pública d’una 
reserva mínima per CET de 2%”.  
 
Entitats signants de l’acord: FEACEM Catalunya, FECETC, Federació d’Entitats F.Layret-COCEMFE Catalunya , ACET, ECOM 
i AECEMFO Catalunya. 
 
Bon estiu! 
 
Julio Martínez Alcalde, President 
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya FECETC 
 

     ASSC.CENTRES ESPECIALS DE TREBALL ACET                          
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  AGENDA DE LA FECETC. 

Reunions,   Jornades i Activitats d'interès. 
   - 04 de juliol. Reunió de la Junta Directiva de Foment del Treball, va assistir el Sr. Rafael Ruano. 

- 05 de juliol. Reunió de la Junta Directiva de la  FECETC. 
- 06 de juliol. Reunió amb els membres del PSC de Catalunya al Parlament, va assistir el Sr. Julio Martinez, president. 
- 11 de juliol. Primera trobada de l’Àmbit participat d’Economia Social i Solidària de Barcelona. Va assistir el Sr. Julio 
Martinez, President de FECETC. 
- 14 de juliol. Reunió de Treball Protegit, va assistir el Sr. Julio Martinez, President. 
- 19 de juliol. Trobada  amb als parlamentaris de  “Catalunya Si que es pot “al Parlament, va assistir el Sr. Julio Martinez, 
President i el Sr. Jaume Graus, Secretari. 
Trobada amb als parlamentaris de “Ciutadans”, al Parlament,  va assistir el Sr. Julio Martinez, President i el Sr. Jaume 
Graus, Secretari. 
- 19 de juliol. Reunió en FEACEM- España, va assistir el Sr. Rafael Ruano. 
- 21 de juliol. Taller Experiències del FORO RRHH- Voluntari corporatiu ,va assistir el Sr. Miquel Vidal, Gerent. 
- 26 de juliol.  Reunió ECOM – FEACEM treball   model CET. 

 
 
 
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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Benvolguts associats, 

 
La Federació FECETC treballa segons un Pla de Comunicació digital alineat a la seva estratègia, que millori i 
consolidi el seu posicionament, a partir del projecte "Suport a la Dinamització de Xarxes Socials per a entitats de 
la XESB", que impulsa Barcelona Activa. 

 
Així, tenim un equip que porta les xarxes socials de la FECETC i ens ajuda a impulsar-les. Amb aquest objectiu, 
tenim un perfil a Twitter, hem obert una pàgina a Facebook i hem actualitzat la web, entre altres.   

 
Nosaltres els omplim de continguts però necessitem la vostra ajuda. Us animem a enviar-nos, al correu 
electrònic: fecetc@fecetc.org, informacions de les vostres entitats: notícies, actes, vídeos, material per 
difondre... per disposar d’una difusió més àmplia. 

 
I a crear un compte vostre a les xarxes socials per seguir-nos i si ja el teniu creat, que ens afegiu. Creiem que 
quan més connectats estem més fàcil serà que flueixi la informació entre la federació i els CET, amb l’objectiu  de 
donar un millor servei.  

 
Recordeu seguirnos als perfils:  
 

                www.twitter.com/fecetc 
                www.facebook.com/fecetc 

 https://fecetcblog.wordpress.com/ 
 

 
 

              
 
 

 
A més, formar part del mapa 2.0. ens permet fer-nos més visibles de manera massiva.  

 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració, 
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3. NOTÍCIES. 

 
 

1)Es triplica la taxa d'atur entre les persones amb discapacitat i arriba al 60% 
2)'ON Fologüers', una sèrie animada per promoure la normalització de la discapacitat. 
3) Més de 100.000 persones es mullen per l’ Esclerosi Múltiple. 
4) El 60% dels joves discapacitats catalans se sent discriminat laboralment. 

 
                                             
 

1. ES TRIPLICA LA TAXA D’ATUR ENTRE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I  
ARRIBA AL 60% 
La taxa d'atur entre les persones amb discapacitat s'ha triplicat amb la crisi i ja és del 60 per cent. A Catalunya hi 
ha més de 150 mil persones amb capacitats diferents que podrien treballar però sovint estan estigmatitzades, i 
sense motiu perquè quan aconsegueixen feina presenten més productivitat i menys absentisme. La majoria 
d'empreses amb més de 50 treballadors incompleix l'obligació de reservar el 2 per cent de llocs de treballs a 
aquest col·lectiu. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/triplica-taxa-datur-entre-les-persones-amb-discapacitat-arriba-
60/3670867/ 
 
2. 'ON Fologüers',UNA SERIE ANIMADA PER PROMOURE LA NORMALITZACIO DE LA 
DISCAPACITA T. 
Fundació ONCE ha llançat  la mini sèrie animada ‘ON Fologüers’, que es distribuirà a través d'Internet i xarxes 
socials. El seu objectiu és promoure la normalització de les persones amb discapacitat i mostrar la discapacitat 
sense que es parli d'ella. “La discapacitat no és la protagonista”, segons ho explica José Luis Martínez Donoso, 
director general de Fundació ONZE. “Hem volgut mostrar la discapacitat sense que es parli d'ella, en un to 
desenfadat i distès. Es tracta de mostrar la realitat com és”. 
Els personatges de la sèrie, que consta de vuit capítols, són joves amb i sense discapacitat que desenvolupen la 
seva vida en diferents entorns i protagonitzen trames a través de les quals coneixem les barreres socials i 
arquitectòniques a les quals han de fer front en el seu moment a dia. “Reflectim en cadascun dels capítols el 
concepte del disseny per a tots. Transmetem amb un somriure valoris com la solidaritat, el compromís, la 
companyonia, que portats al nostre dia a dia ens permeten aconseguir la inclusió de les persones amb 
discapacitat”, reitera Martínez Donoso. 
Al llarg de la temporada, coneixerem cada mes a Adolfo i a la resta de la seva colla, María, Laura, Toni i Daniel, 
tots ells amb algun tipus de discapacitat. En cada capítol veurem com cada personatge aconseguirà els seus 
objectius, fent una denúncia constructiva i amb humor de situacions concretes que es troben les persones amb 
discapacitat. 
María és una universitària amb discapacitat que es mou per la ciutat en la seva cadira de rodes. Ella és la 
protagonista del primer capítol en el qual viu el seu desamor amb Carlos, un company de classe de la facultat. 
La sèrie s'emetrà als canals de xarxes socials de Fundació ONZE -Twitter, Facebook i YouTube- i també podrà 
accedir-se a ella a través de la web de Fundació ONZE, en https://www.fundaciononce.es/. 
 
A més, la producció d'un dels capítols compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la d'altres dues, 
amb la del Ministeri d'Afers exteriors i cooperació, en el marc del programa ‘Parlem d'Europa’, per mostrar la 
contribució de la Fundació ONZE a un creixement inclusiu. 
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               3. MÉS DE 100.000 PERSONES ES MULEN PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE. 

Més de 100.000 catalans es van llançar a la piscina en la 23ª edició del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple per a 
solidaritzar-se amb els afectats per la malaltia. En total, més de 625 piscines s’han sumat a aquesta iniciativa, 
impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) amb la finalitat de lluitar contra una malaltia 
neurodegenerativa que afecta 7.000 persones a Catalunya. L’èxit de participació ha permès recaptar 315.000 
euros bruts, una quantitat que es destinarà al programa Joves i Esclerosi Múltiple, atès que a Catalunya hi ha 
1.200 joves que pateixen aquesta malaltia que es diagnostica principalment entre els 20 i els 40 anys. 

El DIR Diagonal va acollir l’acte central del Mulla’t, on diverses personalitats del món polític, social i cultural de 
Catalunya es van llançar a l’aigua per tal de donar el seu suport a la iniciativa. El conseller de Salut, Antoni Comin, 
el Secretari d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, David Elvira,  la síndica de Barcelona, 
Maria Assumpció Vila, Sor Lucia Caram i els actors Roger Berruezo, Lloll Bertran, Juli Fàbregas i Miquel 
Sitjar entre d’altres, s’han mullat per l’esclerosi múltiple. 

A Lleida, l'acte central del Mulla't es va fer per primer cop fora de la ciutat. El municipi triat va ser Raimat on es 
va pintar un mural del Mulla't que quedarà allà permanentment com a record de l'esdeveniment. Durant el dia hi 
va haver actuacions musicals i de ball diverses, un correfoc i un dinar popular que va aplegar a més de 200 
persones. A Girona, la piscina de la Devesa va aplegar l'acte central en el qual 180 persones es van llançar a 
l'aigua simultàniament. A la demarcació de Tarragona, l'acte central es va fer al Club Tennis 
Monterols de Reus on un grup de nadadors i representants municipals van saltar a l'aigua amb banderoles del 
Mulla't. Paral·lelament, les persones que van participar a l'acte però no es van mullar van sostenir una pancarta 
elaborada durant el campus d'estiu celebrat al mateix Club de Tennis. 
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4. EL 60% DELS JOVES DISCAPACITATS CATALANS SE SENT DISCRIMINAT        
LABORAMENT 
 
El 60 % dels joves catalans discapacitats se sent “doblement discriminat” en el seu accés a l'ocupació, segons una 
enquesta a 800 menors de 30 anys amb certificat de discapacitat. Segons un comunicat de la Fundació Adecco, 
encarregada de realitzar aquest estudi, els enquestats afirmen que a les empreses els costa donar-los “una 
primera oportunitat”, i que “segueixen tenint por i prefereixen no arriscar-se”. 
Els enquestats apunten que “pesen més la dubtes sobre el que no podrem fer que els beneficis econòmics que 
rebran per contractar-nos”, i afegeixen que “no tenir experiència però tenir un certificat de discapacitat és una 
mala combinació i et tanca moltes portes”. 
Factors com la sobreprotección familiar, el menor nivell formatiu o els prejudicis empresarials segueixen frenant 
la participació dels joves amb discapacitat al mercat laboral: un 68 % està aturat, enfront del 46 % dels seus 
coetanis que no presenten discapacitat. 
 

               El 72% no té ocupació  
 

Segons l'estudi, donat a conèixer avui, el 28 % dels joves amb discapacitat en edat laboral és actiu, i el 72% no  té 
ocupació ni ho busca a causa dels obstacles ja citats. La taxa d'activitat ascendeix al 37 % entre la resta dels joves 
entre 16 i 24 anys. 
Trobar una ocupació relacionada amb la seva formació, independitzar-se de la llar paterna i formar una família 
són algunes de les dificultats que poden veure's encara més accentuades si els joves, a més, tenen un certificat 
de discapacitat. 
Aquest informe assegura que l'inferior nivell formatiu dels joves amb discapacitat també es converteix en un 
desavantatge perquè accedeixin al mercat laboral en igualtat de condicions: en l'actualitat, solament el 8,2% dels 
menors de 25 anys amb discapacitat és universitari, enfront del 17,2% de la mitjana general. 
Tot això, i segons el mateix informe, porta al fet que l'atur entre els joves amb discapacitat pugui cronificarse: 6 
de cada 10 és aturat de llarga durada, enfront del 41 % de la resta de joves. 
  
Reivindicacions  

 
Dels enquestats, un 86 % reclama més suports perquè els joves amb discapacitat puguin accedir a una primera 
ocupació: més orientació laboral, assessorament i incentius per a les empreses o una major formació de la 
societat quant a la discapacitat. 
D'altra banda, un 28 % no considera que la seva discapacitat sigui “un factor influent a l'hora d'accedir a 
l'ocupació”, seguits d'un 12 % que considera que la discapacitat és “un valor afegit”. 
Divendres que ve, 12 d'agost, ha estat declarat per les Nacions Unides com el Dia Internacional de la Joventut, 
commemoració que busca posicionar a les noves generacions com a motor indiscutible per al futur de la nostra 
societat i economia. 
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