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EDITORIAL
Julio Martínez Alcalde
President de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya

Portem més de tres mesos reunint-nos tots els divendres, les organitzacions que representem els interessos del que ara venim a
nomenar “Treball Protegit”, abans Centres Especials de Treball (CET).

L'objectiu d'aquestes reunions és el de definir el nou model de CET per a Catalunya, en general i en concret, el definir les bases
que justificarà, per a l'any 2017, la convocatòria de subvencions per tots els CETs.

A dia d'avui hem definit quines variables intervenen en la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat, dificultant el
seu accés a l'ocupació i, com a compensació, quins conceptes hauran de tenir-se en compte a l'hora de valorar possibles ajudes
per facilitar la inserció en el Treball Protegit (CETs) de les persones amb discapacitat.

Aquests són:
Dificultat de la persona en l'accés al mercat de treball per: manca o menor productivitat; per dificultat en l'accés al mercat
laboral; i per acompanyament i suport en el dia a dia. Tenint en compte la tasca social de l'entitat, el benefici social i econòmic
de la mateixa en contractar d'una manera estable a les persones amb discapacitat.

Al seu torn, s'han tingut en compte, a l'hora de valorar les situacions que dificulten, en concret, l'accés al treball per a cadascuna
de les variables condicionants com: nivell de formació, evolució de la discapacitat, vida laboral, gènere, estigma i exclusió,
territori, entorn i adaptació de les empreses, pluridiscapacitats, competències, entorn econòmic i social i alteracions
conductuals.

Segueix a la pàgina següent >>>
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EDITORIAL
Julio Martínez Alcalde
President de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya

I per a la compensació de la tasca social de l'entitat, s'ha tingut en compte el nombre de treballadors amb discapacitats com a
plantilla mitjana, la seva evolució i increment, la reinversió en l'objecte social dels excedents, la inserció en l'empresa no
protegida, la dificultat de determinats sectors de persones amb discapacitat per accedir a l'ocupació, així com l'impacte soci-
econòmic que està produint l'entitat (CET).

Tots aquests elements, es combinen, a més, amb els graus de discapacitat reconeguts per a la persona en concret, així com es
tindrà en compte l'edat d'aquesta persona.

És el nostre desig que, una vegada acabat aquest treball, ens puguem posar a resoldre aquells problemes que, realment,
dificulten la sostenibilitat de les nostres empreses socials com són: l'atomització de les nostres entitats, la competència entre
nosaltres mateixos, la falta de col•laboració col•lectiva, les dificultats d'accés al finançament, l'accés a les licitacions públiques, la
formació contínua de tots els treballadors i la transparència i professionalització de la governança.

Julio Martínez
President

>>> Ve de la pàgina anterior
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AGENDA
Reunions, jornades i activitats d'interès

5 de setembre del 2016
· Reunió de serveis d'Economia, Cooperativa, Social i Solidària i
Consum de l'Ajuntament de Barcelona, per contemplar línies
de col•laboració conjunta. Va assistir el Sr. Miquel Vidal,
Director.
· Reunió de la Junta Directiva de Foment del Treball, va assistir
el Sr. Rafael Ruano.

16 de setembre del 2016
· Reunió de Treball Protegit, va assistir el Sr. Julio Martinez,
President.

23 de setembre del 2016
· Reunió de Treball Protegit, va assistir el Sr. Julio Martinez,
President.

28 de setembre del 2016
· Reunió Departament de Treball Model CET, Van assistir els Sr.
Julio Martinez, President i el Sr. Miquel Vidal, Director.
· Reunió en FEACEM- España, Model de CEE, va assistir el Sr.
Rafael Ruano.

30 de setembre del 2016
· Reunió de Treball Protegit, va assistir el Sr. Julio Martinez,
President.

7 de setembre del 2016
· Reunió del Projecte Tractor “Una Economia més Social” de
l’Acord Ciutadà, va assistir el Sr. Julio Martinez, President.

9 de setembre del 2016
· Reunió de Treball Protegit, nou model de CET, va assistir el Sr.
Julio Martinez, President.

14 de setembre del 2016
· Reunió de la Junta Directiva de la FECETC.
· Reunió Mesa de Conveni Col•lectiu dels Centres Especials de
Treball.

15 de setembre del 2016
· Reunió del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i
Solidària i Consum, va assistir el Sr. Miquel Vidal, Director.
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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
"Mou-te per les persones amb discapacitat" 

La campanya "Mou-te per les persones amb discapacitat", que realitzem conjuntament amb TMB i amb COCARMI, es
presentarà el dimarts, 4 d'octubre, a l'estació de metro Mundet (L3).

Participa! T'hi esperem.
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NOTÍCIES
"Mou-te per les persones amb discapacitat" 

8



NOTÍCIES
Premis ASPID

La cerimònia de lliurament dels Premis ASPID ha reunit a unes 200 persones en el marc incomparable de la Seu Vella
de Lleida.

"Amb els Premis ASPID ja no només busquem la normalització dels drets individuals de les persones amb
discapacitat sinó que busquem la transformació social en la seva globalitat, és a dir, que tota la societat integri el
concepte de discapacitat en el seu moment a dia" . Bibiana Bendicho, presidenta de ASPID, considera que els
guardons han anat evolucionant paral•lelament als canvis socials i que ara les exigències de les entitats del sector són
molt més ambicioses que fa dues dècades.

Bendicho ha mostrat molt satisfeta de poder aconseguir la 19 edició del guardó, una iniciativa totalment consolidada.

"Les empreses premiades realment fan una labor molt important i tenen una trajectòria i una experiència
encomiable al món de la discapacitat, no parlem d'accions anecdòtiques. Cal reconèixer, malgrat el camí que encara
ens queda per recórrer, que tenim una societat molt altruista amb moltes empreses que dediquen esforços a aquest
àmbit ", ha explicat.

La presidenta de ASPID ha fet aquestes declaracions en el transcurs de la cerimònia de lliurament dels Premis ASPID
2016 en la integració social de persones amb discapacitat, celebrat aquesta tarda en la Seu Vella de Lleida. Els
guanyadors d'aquesta 19ª edició del guardó -l'únic guardó d'aquestes característiques convocat a l'Estat- han estat La
Fundació La Marató de TV3 (Premi a la Solidaritat), el Centre de Recerca en Discapacitat Física de la Fundació
ASPAYM de Castella i Lleó (Premi a la Innovació), la periodista Hilaria León (Premi a la Comunicació) i Punt RESSÒ
(Premi a l'Empresa).

Segueix a la pàgina següent >>>
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NOTÍCIES
Premis ASPID

A més dels premiats, en el transcurs de l'acte s'ha fet un
esment especial a la exvicepresidenta de ASPID, Teresa
Teixidó, actualment jubilada, per la seva llarga trajectòria al
servei de l'entitat i la seva valuosa dedicació dins de l'àmbit
de la integració de les persones amb discapacitat física.

Per la seva banda Luis Bernabé, director de la Fundació
Marató TV3, va comentar que el premi de Aspid "és un
reconeixement a tots: ciutadans, associacions,
col•laboradors, investigadors, etc., que durant aquests 25
anys han fet possible La Marató de TV3. Han estat 25 anys de
solidaritat que, traduïts a xifres, representen 151 milions
d'euros recaptats, 723 projectes de recerca en marxa, 6.500
investigadors que participen en recerca, un milió de
persones que han participat en activitats i 240.000 alumnes
de secundària implicats en les conferències ". Bernabé va
assegurar que La Marató és sinònim de solidaritat, recerca i
sensibilització.

>>> Ve de la pàgina anterior

Segueix a la pàgina següent >>>
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NOTÍCIES
Premis ASPID

El lliurament del guardó, presidit per Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, i organitzat per
l'Associació de Parapléjicos i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) ha reunit en la nau central de la Seu Vella de Lleida
unes 200 persones. Entre els assistents cal destacar Àngel Ros, alcalde de Lleida, i Ramon Farré, delegat a Lleida del
Govern de la Generalitat de Catalunya, a més de Bibiana Bendicho, presidenta de ASPID. En l'acte han estat presents
representants de tot el teixit social lleidatà, com institucions públiques, partits polítics, sindicats, representants
d'organitzacions patronals, organitzacions no governamentals, socis i empresaris.

L'objectiu dels Premis ASPID és el de recolzar i fer visible la labor d'entitats, institucions o persones físiques que
s'hagin distingit per la labor desenvolupada en favor de la normalització social de les persones amb discapacitat.

Notícia sobre els premis a Lleida Televisió: https://www.youtube.com/watch?v=Zx5ltUwYwm4&feature=youtu.be

>>> Ve de la pàgina anterior
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NOTÍCIES
MANSOL posa en marxa un obrador per produir conserves
vegetals al Monestir de Santa Clara

Les obres d’acondicionament d’una antiga cuina de les monges
clarisses de Fortià ja estan a punt d’acabar-se i aviat es podrà iniciar
l’activitat de producció de patés i confitures vegetals amb hortalisses
de l’Horta de Santa Clara.

Donar sortida a part de la producció de verdures i hortalisses de l’Horta
de Santa Clara; afegir una activitat nova al Monestir de Fortià (en línia
amb la voluntat de l’entitat i de la comunitat de monges clarisses
perquè hi creixin projectes socials); generar llocs de treball i donar a
conèixer la marca de productes ecològics i de proximitat de l’Horta de
Santa Clara. Tots aquests objectius són els que guien la posada en
marxa d’un obrador per a l’elaboració de conserves fetes amb verdures
i hortalisses conreades a l’Horta de Santa Clara.

El projecte ja ha començat a caminar i part de les obres ja estan
enllestides. S’ha pogut aprofitar l’espai de l’antiga cuina de les
germanes, així com algunes de les infraestructures: la cuina industrial
de gas, els armaris i part de la distribució d’espais. De moment ja s’ha
contractat la persona que s’encarregarà de l’elaboració del producte i
també d’altres aspectes fonamentals per tirar endavant el projecte,

com són la gestió de la matèria prima, la conservació dels patés i
confitures i l’obertura de nous canals de distribució  i punts de venda.

Està previst que cap a finals d’any l’obrador ja treballi a ple rendiment.
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NOTÍCIES
C’s alerta que el retard en el pagament de subvencions als
Centres Especials de Treball fa perillar la seva viabilitat 

La diputada de C’s, Noemí de la Calle, i el diputat al Congrés per Tarragona, Sergio del Campo, han visitat els CET
Factoria del Mar a Campredó i DKV Integralia a El Prat per conèixer de prop la realitat i la situació del sector. En
aquest sentit, ha apuntat que “la Factoria del Mar és un Centre Especial de Treball que dóna ocupació a més de 60
discapacitats en Terres de l’Ebre, el 95%  de les quals tenen algun tipus de discapacitat -intel•lectual o física-,

generant riquesa econòmica i social pel territori”.  En el cas de DKV Integralia, dóna ocupació directe a 482 persones
en diferents centres i pràcticament el 100% són persones amb discapacitat.

“La demora en els pagaments de les subvencions als Centres Especials de Treball (CET) posa en risc la viabilitat dels
llocs de treball de les persones amb discapacitat”. Així ho ha manifestat la diputada de Ciutadans (C’s), Noemí de la
Calle, davant les retallades del govern d'Espanya i els retards en els pagaments de les subvencions als CET per part de
la Generalitat. 

Segueix a la pàgina següent >>>

Factoria del Mar, Tortosa (Tarragona)
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NOTÍCIES
C’s alerta que el retard en el pagament de subvencions als
Centres Especials de Treball fa perillar la seva viabilitat 

Sergio del Campo ha traslladat que una de les principals reivindicacions del sector és “la falta de flexibilitat en les
normatives sobre enclavaments laborals per facilitar la inserció de discapacitats en empreses externes”. Per això, ha
apostat per que “les Administracions des de tots els nivells es posin al costat de les empreses i no al davant per
eliminar qualsevol tipus de trava administrativa per promoure la creació d'ocupació de qualitat”, aplicant la
normativa legal.

>>> Ve de la pàgina anterior

DKV Integralia, El Prat (Barcelona)
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NOTÍCIES
Fundació ONCE agraeix a l'equip paralímpic espanyol el seu
esforç i reitera la seva aposta per l'esport

L'Equip Paralímpic Espanyol ha acudit aquest dimecres a la seu de Fundació ONCE, on ha estat rebut pels
treballadors i directius de l'entitat, els qui els ha mostrat el seu afecte i agraïment per l'esforç realitzat durant els Jocs
de Rio 2016. La delegació va estar presidida per José Alberto Álvarez, vicepresident del Comitè Paralímpic Espanyol, i
la integraven més d'un centenar d'esportistes que van ser rebuts per Alberto Durán, vicepresident executiu de
Fundació ONCE; Jose Luis Martínez Donoso, director general de la Fundació; Alejandro Oñoro, conseller delegat de
ILUNION, i Angel Sanchez, director general de l'ONCE, així com Luis Cayo Pérez Bueno, president del Cermi, entre uns
altres.

Alberto Durán va reiterar que l'ONCE i la seva Fundació creuen en l'esport com una de les vies a través de la qual es
pot aconseguir la plena inclusió i integració sociolaboral de les persones amb discapacitat. A més, va posar de
manifest que l'esforç realitzat pels esportistes, mostrat a través dels mitjans de comunicació, ajuda a trencar les
múltiples barreres amb les quals les persones amb discapacitat han d'enfrontar-se en el seu moment a dia. El
vicepresident executiu de Fundació ONCE també va animar a la resta de patrocinadors perquè continuïn recolzant a
l'esport paralímpic, de manera que es pugui arribar als Jocs de Tòquio 2020 en òptimes condicions per aconseguir
èxits esportius.

Segueix a la pàgina següent >>>
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NOTÍCIES
Fundació ONCE agraeix a l'equip paralímpic espanyol el seu
esforç i reitera la seva aposta per l'esport

Per la seva banda Jose Luis Martínez Donoso va insistir en l'aposta de Fundació ONCE per l'esport paralímpic, tant
d'elit com de base, amb el desenvolupament de diferents iniciatives com són els 'Trainer Paralímpics' que ofereixen
una sortida laboral a esportistes d'elit, el suport a escoles de bàsquet en cadira de rodes en diferents parts d'Espanya i
l'equip de bàsquet en cadira de rodes CD ILUNION, que ha estat campió de la lliga espanyola i de la Copa d'Europa en
la seva última edició. En aquest sentit Martínez Donoso va posar de manifest la necessitat de treballar amb els joves,
amb l'objectiu que en el futur puguin repetir-se els èxits presents que estan aconseguint els esportistes paralímpics.

José Alberto Álvarez va agrair l'esforç realitzat per Fundació ONCE com un dels principals patrocinadors de l'esport
paralímpic des que se celebressin a Barcelona els jocs de 1992 i va animar a la resta d'empreses al fet que continuïn
per aquest camí. Finalment, en representació dels esportistes va parlar la nedadora Teresa Perales, que va agrair la
labor que juguen els patrocinadors.

>>> Ve de la pàgina anterior
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NOTÍCIES
Xarxes socials: factor d'inclusió social a l'hora de buscar una
ocupació

Un 40% dels aturats amb discapacitat i un 26% dels majors de 45 anys utilitzen les Xarxes Socials per buscar
ocupació, segons es desprèn de les conclusions d'un estudi realitzat per Adecco i Infoempleo, en el qual es constata
que aquests percentatges són molt inferiors a la mitjana general, que se situa en el 83%.

L'informe subratlla que, encara que molt importants, a l'hora de buscar ocupació, ja no són suficients els canals
tradicionals com els portals online o la xarxa de contacte.

Llegir més: http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-redes-sociales-factor-inclusion-social-hora-

buscar-empleo-20160926131922.html
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NOTÍCIES
COCEMFE renova el seu Consell Estatal

Dissabte passat, 24 de setembre, va tenir lloc una reunió del Consell Estatal de COCEMFE en la qual es va procedir al
nomenament dels nous consellers de l'entitat i els representants de la Confederació en altres plataformes del sector,
es van presentar les línies de treball de AECEMCO i es van abordar diferents qüestions d'actualitat que afecten a les
persones amb discapacitat física i orgànica.

Després de la renovació de la Comissió Executiva de COCEMFE el passat mes de juny, amb Anxo Queiruga al
capdavant, en aquesta reunió es va configurar el nou Consell Estatal de l'entitat amb el nomenament de sis nous
consellers, els qui durant el període 2016-2020 formaran part d'aquest òrgan, el més representatiu de l'organització
entre Assemblees i compost per 33 persones. Així mateix, es va procedir al nomenament dels patrons de COCEMFE
en Fundació ONCE, així com en altres plataformes i organitzacions de discapacitat i del tercer sector.

Segueix a la pàgina següent >>>
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NOTÍCIES
COCEMFE renova el seu Consell Estatal

L'acte va comptar amb la participació del president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb
Discapacitat (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, qui va debatre amb el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, i la resta
de consellers sobre la situació actual i futura dels drets socials i la realitat de les persones amb discapacitat.

Durant la trobada Anxo Queiruga va assegurar que “des de COCEMFE anem a treballar amb totes les nostres forces
per recuperar els drets de les persones amb discapacitat que ens han estat arrabassats durant els anys de crisi
econòmica i que han deixat al nostre col•lectiu, en molts casos, fora del suport institucional”.

En aquest sentit, Queiruga va afirmar que “la falta de Govern al nostre país està provocant gran incertesa en les
entitats de discapacitat i és imprescindible que es formi un Executiu per poder dirigir-li nostres reivindicacions,
abordar les polítiques socials i sanitàries més urgents i tractar de complir amb el nostre compromís amb les persones
amb discapacitat física i orgànica”.

Per la seva banda, Luis Cayo Pérez Bueno va acudir per vegada primera a la reunió del Consell Estatal de l'entitat, sent
a més la primera celebrada des de la renovació de l'Executiva, a invitació d’Anxo Queiruga. Durant la seva intervenció
va reconèixer “l'enorme contribució de COCEMFE al moviment social de la discapacitat i al tercer sector d'acció
social, en les seves més de 35 anys d'història. Solament pot qualificar-se la seva aportació com d'imprescindible, en
aquesta marxa massa deixa anar darrere dels drets, la inclusió i el benestar de les persones amb discapacitat. Sense
COCEMFE, no seria concebible la maduresa, el valor d'articulació i la capacitat transformadora d'aquest sector social”.

>>> Ve de la pàgina anterior
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