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EDITORIAL

Benvolguts associats, 

Vivim en una societat on els canvis es produeixen a una velocitat que té dues marxes més que les nostres organitzacions. En
aquesta línia, ens tenim que anar adaptant a les novetats tecnològiques, als canvis legislatius, als canvis de models i a la nova
competitivitat que ens demana el consumidor. Per això, tenim que estar preparats per tenir models d’organització líquida on
puguem reaccionar a qualsevol canvi estructural o de model sense que ens afecti al nostre desenvolupament de la nostra
activitat. Hem de ser flexibles, adaptatius, treballar amb variables i sense por a afrontar el futur. Vénen canvis amb el nou model
de Centre Especial de Treball amb Iniciativa Social i no ens quedarà més remei que adaptar-nos. L’Administració Pública
(Ajuntament de Barcelona), per obligació legislativa, ja comença a treure els concursos públics per centres especials de treball
amb iniciativa social. En breu la seguiran altres administracions. En l’àmbit privat ho veig més difícil, o més lluny, l’aplicació del
nou model però tot arribarà. 

Aquest any 2018, malgrat la situació tan complicada políticament, el nivell de funcionariat no ha estat afectat per la crisis i amb
tota celeritat ha aconseguit que la màquina administrativa no s’aturi. Les Ordres de convocatòria per les subvencions han estat
publicades, fins i tot, amb anterioritat a altres anys, per tan agraïm aquest fet que de ben segur ens ajudarà perquè aquest any
sigui més portable per les nostres organitzacions. 

Des de la FECETC seguim remant per prevenir, anticipar i adaptar-nos als nous temps. 

Josep Roset 
President FECETC 
ASSOCIA'T Representem, Defensem, Potenciem i Avancem amb els CET 
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AGENDA
REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS

-09 d'abril de 2018. 

Reunió Contractació pública Cet Ajuntament Barcelona 

Participació  "Estratègia Inclusió" Ajuntament Barcelona, Alcaldessa 

-11 d'abril de 2018. 

Subvenció ESS Ajuntament Barcelona 

- 16 d'abril 2018. 

Visita CET i Empreses 

 -17 d'abril de 2018. 

Reunió Junta Directiva FECETC 

Cocarmi-Fecetc, reunió Parlament ERC David Rodriguez Gonzalez 

-19 d'abril de 2018 

Jornada "Innovació PIME i Contractació Pública" Generalitat de Catalunya 

Reunió amb el Secretari General de Treball Josep Ginesta 

-20 d'abril de 2018 

DOGC Subv. CET SMI i USAP 2018 

-21 d'abril de 2018 

Inauguració "La Pionera" Ajunt. Barceloba Comissionat Economia Social i Solidaria 

-24 d'abril de 2018 

Cocarmi-Fecetc, reunió Parlament PSC i En Comú 

-25 d'abril de 2018 

Jornada Universitat Barcelona-Adecco. Campanya "Si, i millor". 
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SIOAS 2017
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
SPECIALISTERNE, TMB, SIEMENS, ARCASA APETITO… EXPERIÈNCIES DE 
 COMPROMÍS  AMB EL TALENT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Diverses empreses compromeses amb el talent de les persones amb discapacitat van passar per la fira Discapacitat i Ocupació,
celebrada els dies 13 i 14 de març a les Drassanes, per explicar la seva experiència i inspirar/engrescar altres empreses a fer el
mateix. És el cas, per exemple, d'Specialisterne, un projecte nascut a Dinamarca l'any 2004 arran l'experiència personal del seu
fundador, pare d'un nen amb síndrome d'Asperger molt preocupat pel seu futur. 
   
En  una taula rodona moderada pel president de FECETC, Josep Roset, el màxim responsable a Espanya i l'Amèrica Llatina
d'Specialisterne, Francesc Sistach, l'empresa prepara persones amb asperger o autisme d'alt funcionament per accedir al mercat
laboral en tasques per a les quals, en general, tenen habilitats, com ara els testejos i detecció d'errors de programes informàtics,
jocs i bases de dades que requereixen una elevada capacitat de concentració, memòria i càlcul, fer tasques repetitives i rutinàries,
anàlisi de dades, ordre... L'any 2013 va arribar a Barcelona; ara ja és a 14 ciutats i ha participat en diverses ocasions a l'acte anual de
l'ONU sobre l'autisme. 
bona experiència tant des del punt de vista econòmic com social". 

Una experiència diferent, però també positiva, és la de la col·laboració de la multinacional Siemens amb el grup Metrópolis a
través de la figura de l'enclavament laboral a la seva planta de Cornellà. Així, un grup de cinc treballadores de Metrópolis són des
de l'1 de març treballadores de Siemens. Amb aqueta experiència "teníem clara la nostra voluntat d'incorporar  persones amb
discapacitat a la plantilla, és bàsic per a una empresa que es vol considerar part de la societat", explicava Claudi Manso, director
d'administració de la planta. Alhora, s'ha aconseguit desmuntar els prejudicis "que si tens una discapacitat no pots fer res perquè
pots tenir una discapacitat per fer algunes coses però no per a unes altres". Per al responsable de Siemens "qualsevol treballador
degudament seleccionat i format pot arribar a tenir el seu lloc en una fàbrica moderna, no importa la seva discapacitat". I afegí:
"Metrópolis ens ha ajudat a aconseguir-ho" com a empresa "facilitadora", especialment al principi del procés, amb tota la
formació necessària. Per tot plegat "Siemens està ara més  capacitada per  tenir diversitat i ser part de la societat", com a empresa
que no pensa només en els seus beneficis  sinó que integra les persones".  
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NOTÍCIES
ENFORTIMENT DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA .

El Comissionat Economia Social i Solidària va presntar la convocatòria de Subvencions 2018. 

Fins els 9 de maig hi ha temps per a presentar les sol.licituds. 
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NOTÍCIES
CET LABOREM DERTUSA-LA FACTORIA DEL MAR DESTACA PER LA INSERCIÓ 
LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Xavi Benet Sànchez, director i gerent de Laborem Dertusa-La Factoria del Mar ens parla d’una empresa del sector alimentari,
fundada l’any 2000, dedicada a la manufactura de semiconserves de peix, salaons i fumats. Des dels seus principis, es va
especialitzar en la manipulació de l’anxova, que era comercialitzada per tot l’Estat espanyol mitjançant l’ajuda de petits
distribuïdors, però més endavant es va especialitzar en la producció de salmó i bacallà de gran qualitat. 

Què és el que us fa especials?  
Som l’únic CET que es dedica a la manufactura de productes del mar en tot l’estat espanyol, i un dels pocs centres que no s’ha
deslocalitzat, elaborant tots els seus productes dins del territori nacional. 

Teniu clients de gran prestigi nacional.  
Sí, hem aconseguit establir relacions comercials amb grans superfícies com per exemple: Bon Preu, Fragadis, Caprabo, Miquel
Alimentació, Gestió d’Hipermercats Eroski i Supermercats Pujol... 

Quins són els plans de futur?  
L’afany d’aquest Centre Especial de Treball és el de ser una clara alternativa estable i sòlida per al col·lectiu de les persones amb
discapacitat, amb l’objectiu que tots ells puguin desenvolupar un treball productiu i remunerat dins d’un context protegit i
adequat a les necessitats de les persones que en ell treballen. 
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NOTÍCIES
CET LABOREM DERTUSA-LA FACTORIA DEL MAR DESTACA PER LA INSERCIÓ 
LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
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Em pot explicar en què consisteix La Factoria del Mar?  

La Factoria del Mar és una marca pròpia que hem creat realitzant una notable ampliació de la nostra gamma de productes
apostant amb unes fermes reformes per la contractació de nous representants, invertint en nous dissenys en les etiquetes, nous
acords logístics, reforçant la botiga en línia, continuant la tasca que realitza la botiga del carrer Mallorca, un dels punts forts del
CET, a Barcelona, per a seguir impulsant i reforçant la venda i el tracte directe amb el client, sense intermediaris. 

Per últim, quin paper juga BBVA en la vostra empresa?  

Verdaderament, estem molt agraïts a BBVA pel suport econòmic que sempre ens dona i això ens permet estar en ple
creixement. 



NOTÍCIES
MOU-TE PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE

29 d'abril al Circuit Barcelona Catalunya. 
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NOTÍCIES
MOU-TE PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE

El #Moute no és només una cursa solidària és també una cursa familiar, amb proves esportives, activitats i tallers per a totes les
edats i nivells. Vine a moure't per l'esclerosi múltiple en família! � http://moute.fem.es  

Prop de 1.700 persones han participat al Mou-te per l’Esclerosi Múltiple, la cursa solidaria que la  Fundació Esclerosi Múltiple
organitza al Circuit de Barcelona-Catalunya. L’objectiu del Mou-te és conscienciar a la població sobre aquesta malaltia, que
afecta actualment 7.500 persones a Catalunya. 

En aquesta edició els fons recaptats es destinaran a l’esclerosi múltiple infantil perquè, tot i que l’EM normalment es diagnostica
en persones d’entre 20 i 40 anys, una part reduïda de persones, entre un 3 i un 10%,  es diagnostiquen durant la infància. “Estem
molt contents de la resposta que hem tingut un any més. El Mou-te és la cursa solidaria més antiga de Catalunya, un
esdeveniment esportiu que ha aconseguit mobilitzar gent de totes les edats competint juntes per aquesta causa amb l’objectiu
de millorar les condicions de vida dels afectats”, ha explicat Rosa Masriera, directora executiva de la Fundació. 
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NOTÍCIES
SI I MILLOR, 2% DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT

Continuem aquest 2018 amb 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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NOTÍCIES
ASSOCIA'T A LA FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIAL DE TREBALL (FECETC) 

CET Associa't!  

Dintre de les accions del 25 Aniversari es desenvolupa, una Campanya per incorporar nous Associats a la FECETC. 

La situació actual, en la que estem immersos, fa encara més important la necessitat de 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 
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