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FEICAT ja és membre de la Junta de la Taula 
 

El passat 18 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General de la Taula d’Entitats del Tercer 

Sector Social de Catalunya. Aquesta assemblea es celebrava en condicions excepcionals després 

d’un procés de crisi interna que va forçar la dimissió de l’anterior president i la creació d’una 
comissió gestora fins la celebració d’aquesta assemblea.  

Com és conegut pels nostres socis i amics, FEICAT és la darrera federació que es va incorporar a 

la Taula a finals de l’any passat. Per tal de contribuir a l’enfortiment de la Taula, la junta 

directiva de FEICAT va acordar presentar una candidatura independent desvinculada als 

diversos moviments i candidatures grupals que optaven a la direcció de la Taula. Els candidats 

de FEICAT per a ser membres de Junta varen ser l’Ignasi Parody com a titular i l’Albert Alberich 

com a suplent.  

En l’Assemblea de la Taula es va votar 

primerament el càrrec de president que va 

recaure en la Sra. Francina Alsina, 

candidata per la Federació Catalana de 

Voluntariat Social. En les votacions de 

membres de Junta, FEICAT va ser la 

segona candidatura més votada. Aquesta 

confiança que ens va dipositar l’assemblea 

és un reconeixement vers el model 

integrador de les empreses d’inserció i de 
la bona feina de la nostra federació. 

Des de FEICAT desitgem molta sort a la 

nova junta i els donem la més sincera 
enhorabona. 

Reunió d’Agents Econòmics i Socials 
En motiu de la situació política i social 

extraordinària que estem vivint a Catalunya, 

passat 17 d’octubre, de manera excepcional i 

urgent, l’Alcaldessa de Barcelona Sra. Ada 

Colau, va convocar al Saló de Cròniques, als 

agents econòmics més representatius de la 

ciutat. Entre aquests agents, es va convidar a 

la Sra. Catalina Gonzàlez en tant que 

presidenta de FEICAT. Aquesta invitació és, en 

definitiva un reconeixement a la labor de les 
empreses d’inserció 



“COMPTA-HI” La campanya informativa de 
FEICAT per al foment dels mercats reservats 

Segons el balanç social elaborat pel Departament de Treball de la Generalitat, durant el 2016 les 

empreses d’inserció de Catalunya varen tenir un total d’ingressos de més de 52,4 milions 

d’Euros. D’aquets només 12 (un 22%) provenen de la contractació de serveis per part 

d’administracions públiques. És evident que la relació comercial entre les administracions 

públiques i les empreses d’inserció pot incrementar-se notablement. Sovint el desconeixement, 

per part de les mateixes administracions sobre com aplicar les clàusules socials o la reserva de 

mercat en la contractació pública dificulten aquest procés.  

Per tal de promoure la contractació reservada a empreses d’inserció, FEICAT està realitzant una 

campanya de difusió destinada a les administracions públiques. Aquesta campanya consta d’un 

enviament a tots els alcaldes, secretaris municipals i regidors de serveis socials de tots els 

municipis de més de 3.000 habitants de Catalunya. En aquest enviament s’inclou la informació 

per tal de fer licitacions públiques reservades. És una informació feta en un disseny actual i 

atractiu on consta informació sobre els serveis que ofereixen les empreses d’inserció. 

 

 

Així mateix també s’ha elaborat un vídeo explicatiu que podeu trobar a la web de FEICAT: 

https://www.youtube.com/watch?v=V9j4BA5gIRw 

També estava prevista una jornada destinada a tècnics i representants polítics. 

d’administracions públiques, ajuntaments i diputacions. Aquesta jornada, organitzada amb el 

suport de la Diputació de Barcelona, ha quedat ajornada fins el 2018 degut a que la situació 

d’inestabilitat institucional no permetia l’èxit en la convocatòria. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V9j4BA5gIRw


Nou impuls de la Generalitat a les  

Empreses d’Inserció  

La inestabilitat política va generar incertesa respecte als ajuts a les empreses d’inserció, malgrat 

això, un any més, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha incrementat les partides 

destinades a aquests ajuts. Aquest fet demostra que, fins hi tot en situacions especialment 
complicades, la nostre labor és reconeguda i valorada per l’administració catalana.  

Distribució ingressos totals de les E.I. (2016)                  Total ajuts Generalitat 

                

Cal ressaltar que el Govern, abans de ser destituït en aplicació de l’article 155 de la Constitució, 

va recollir les reivindicacions de FEICAT afegint a la línia1 (acompanyament de les persones en 

risc d'exclusió) i la línia 2 (ajuts a la contractació) dues línies noves que facilitaran la labor social 

de les empreses d’inserció: la línia 3 (increment d'ocupació de persones en procés d’inserció) i la 

línia 4 (complement econòmic per a les empreses que insereixin persones a l'empresa 

ordinària). En tancar aquest Infofeicat encara estava obert el termini de sol·licitud d’aquests 
ajuts. 

 

FEICAT als Instituts 

Des de FEICAT continuem contribuint a la difusió de la 

labor que realitzen les empreses d’inserció de manera 

transversal i arribant a molts àmbits de la societat. Un 

exemple d’aquesta difusió, son les sessions que cada 

curs impartim als alumnes del Cicle Formatiu de Grau 

Superior d’Integrador Social a l’Institut Miquel Taradell 

i, per primer cop, també a l’Institut Can Vilumara de 
l’Hospitalet de Llobregat 

 

Balanç Social 2016 de les empreses d’inserció 
de Catalunya 
Com cada darrer trimestre de l’any, es fan públiques les dades del balanç social de les empreses 

d’inserció de Catalunya, elaborat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ,referides 

a l’any anterior. Les incorporem a aquest Infofeicat. Com podreu comprovar, durant el 2016 es 

va produir un increment molt important tant del número de treballadors d’inserció i com 
d’ingressos totals. L’enhorabona a tots els qui ho heu fet possible! 

 

Amb la 
col·laboració de: 


