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25 anys de Formació i Treball
El passat 19 de febrer, en el solemne Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona i presidit per l’Alcaldessa Senyora
Ada Colau, es va fer la commemoració del 25è aniversari de
Formació i Treball. Va ser un acte breu, emotiu i solemne
tot alhora en que varen intervenir: el President Honorífic de
la Fundació, Manuel Ribas; el President Àngel Cánovas, i el
Director General, Albert Alberich; i Josep Ginesta, Secretari
General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.	
  
Intervenció del Sr. Albert Alberich	
  

Després de l’acte, es va oferir als presents l’oportunitat de
visitar una instal·lació temporal al Saló de Cròniques de
l’Ajuntament que consistia en una exposició sobre els 25
anys de FiT. Una excel·lent iniciativa que, a més, anava
acompanyada d’un aperitiu preparat i servit pel personal de
l’empresa d’inserció. L’enhorabona per l’acte i per molts
anys!!

L’acte al Saló del Cent	
  

	
  

Coorace ens visita
Coorace és una federació que acull a 530 entitats de
l’economia social a França. Entre totes donen feina a
70.000 persones i la seva xifra de negoci arriba al 321 milions d’Euros. Coorace s’organitza en territorials. Vuit representants de la territorial d’Occitània, amb seu a Tolosa, varen ser els qui ens varen visitar interessats en el
funcionament i la labor social de les empreses d’inserció a
Catalunya.
La visita a Engrunes	
  

	
  
	
  Malgrat la poca disponibilitat de temps, varen tenir ocasió

de visitar a les empreses d’inserció Salta, Formació i Treball
i Engrunes. També es va aprofitar la visita per a fer una
reunió sobre la situació d’ENSIE i el paper de les empreses
d’inserció a Europa.

	
  

La comitiva en el menjador de la UPC
gestionat per FITEI

	
  

	
  

Conveni amb la Diputació de Barcelona
L’any 2017 vàrem signar per primera vegada un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per un import de
10.000€ Aquest conveni es pot prorrogar anualment. Cal
reconèixer i agrair a la Diputació la diligència en que hem fet
aquesta prorroga. Una prova més de la confiança que les
administracions públiques tenen amb FEICAT.

	
  

Consell d’Administració d’ENSIE a Lieja
ENSIE celebra dos consells d’administració anuals en
dues ciutats d’Europa. El del primer semestre va ser
a Lieja, Bèlgica. Hi va assistir el coordinador de
FEICAT i secretari de la Federació Europea.

	
  

En aquest consell d’administració es varen prendre importants decisions com ara la
substitució del Tresorer per la seva jubilació i la proposta de FEICAT d’actualitzar les
quotes de socis per tal d’incrementar els ingressos propis d’ENSIE i, així, reafirmar
l’estabilitat econòmica i independència política d’ENSIE. Tots els acords presos s’hauran
de ratificar el la propera Assemblea General que es celebrarà el mes de juny a
Alemanya.

Jornades, reunions i participació
Aquest 2018 és realment intens! En pocs mesos
esdeveniments dels que us en fem un breu resum:

hem

participat

en

molts

Connexió Social al Polígon Pedrosa
La Jornada de Connexió Social promoguda per la Taula del tercer Sector i el Polígon
Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat. Una jornada de foment de la RSC de les empreses
d’aquest Polígon en que vàrem conèixer moltes experiències d’èxit de col·laboració
privada i social. Va ser especialment interesant la intervenció del Sr. Paolo Cesana, de
la Fundació́ Luigi Clerici de Milà. També hi varen intervenir l’Ignasi Parody, representant
FEICAT i l’Albert Alberich de FiT que varen posar en valor la labor social que es realitza
des de les empreses d’inserció.

L’Ignasi Parody en la seva intervenció a la
Jornada “Connexió Social”	
  

	
  

La Sala Barcelona del Hotel Fira Congress
On es va celebrar la Jornada

	
  

Participació en jornades sobre la nova llei de contractació pública.
Organitzada per CEPES i celebrada a la seu del Consell Econòmic i Social de Madrid es va
desenvolupar una jornada per a l’estudi de les possibilitats que ofereix a l’economia
social la nova llei de contractació pública que va ser publicada al BOE el novembre de
l’any passat però que entra en vigència aquest 2018.
Malgrat que la nova llei ofereix oportunitats a les
clàusules socials i als mercats reservats afavoridors
de la contractació a les empreses d’inserció i centres
especials de treball, encara hi ha molts dubtes de
com realment es desen-voluparà la llei a efectes
pràctics.

	
  

Una altra de les jornades al respecte a la que vàrem
participar va ser l’organitzada per l’Associació Catalana de
Municipis a Vilanova i Geltrú. Va ser una jornada d’alt
nivell tècnic en la que va quedar palès que FEICAT i l’ACM
tenim molts àmbits de possibles col·laboracions en pro
d’una contractació pública responsable.	
  
Fira de l’Ocupació Juvenil
Com cada any es celebra a la Fira de Barcelona el
conegut Saló de l’Ensenyament. És una de les grans fires
que convoca a joves d’arreu del país que volen informarse sobre possibilitats de futur respecte els seus estudis.
Enguany coincidint amb aquesta fira, es va celebrar la
primera Fira de l’Ocupació Juvenil. Una Fira promoguda
per Barcelona Activa que de ben segur es consolidarà i
millorarà en properes edicions. Està destinat a joves de
16 a 35 anys i pretén assessorar als visitants de les
peculiaritats, requisits i oportunitats del mercat laboral.

Entre les moltes organitzacions que hi ha participat hi trobem empreses d’inserció membres de
FEICAT.

Participació de FEICAT en organismes consultius
En diverses ocasions hem explicat des de l’Infofeicat l’Ajuntament de Barcelona te
especialment en compte a FEICAT en els seus organismes consultius o participatius.
Volem agrair aquesta consideració i confiar que les aportacions de FEICAT siguin
realment útils per a la feina social que fan les empreses d’inserció.
En els darrers dos mesos hem participat en el Consell Municipal de Benestar Social, en la
comissió permanent de l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona i en la presentació de
l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017 – 2027.

Les reunions de la Junta Directiva de FEICAT
La Junta directiva de FEICAT es reuneix aproximadament cada dos mesos. Les darreres
reunions varen ser el 6 de febrer i el 5 d’abril. La propera reunió es celebrarà a finals de
maig i servirà de preparació de l’Assemblea General Ordinària que, si no hi ha novetat es
celebrarà el 19 de juny.
L’actual Junta Directiva està composada per 9
representants d’empreses d’inserció (més d’un 22% dels
socis) que representen el 42,13% del volum total de les
empreses d’inserció de Catalunya. És un equip molt
heterogeni ja que hi ha representada de l’empresa més
gran a la més petita, de les la més urbana a la més rural
i de les comarques de Barcelona, Tarragona, Lleida i
Girona.
Els temes tractats en les dues darreres
reunions de junta son:
	
  
•
•
•
•
•
•
•
•

Informacions sobre les xarxes en les que FEICAT participa (la Taula del 3er
Sector i ENSIE)
Situació del registre oficial d’empreses d’inserció del Departament de Treball
Informacions sobre la situació dels convenis de FEICAT amb la Fundació “la
Caixa” i les administracions públiques
L’evolució del Programa Làbora
Visites a Catalunya de representants d’empreses d’inserció d’Europa
Jornades en les que participem
Organització de la Jornada de tècnics d’inserció
Seguiment de la gestió del dia a dia de la Federació

Les reunions de la Junta es celebren normalment a la seu de FEICAT. De tant en tant, i
per apropar més la Federació al territori, ens desplacem a Girona, Tarragona o Lleida i
aprofitem l’avinentesa per a celebrar un dinar amb empreses de les territorials.
Recordem que qualsevol empresa sòcia pot enviar propostes i suggeriments a la Junta
Directiva que, en tot cas, tractarà el tema proposat en la següent reunió ordinària que
es celebri. Com sempre, per a qualsevol comunicació amb la Junta o amb el
coordinador es pot utilitzar l’adreça de mail info@feicat.cat

Altres informacions sobre FEICAT
Des de fa molts anys, FEICAT te un conveni de col·laboració amb
Arç Cooperativa, corredoria d’assegurances, per tal que aquesta
pugui oferir productes especialitzats i en condicions molt favorables
als nostres socis. Tenim constància de que moltes de les nostres
empreses sòcies treballen amb Arç amb plena satisfacció per la seva
competència i professionalitat.

	
  

Arç té una trajectòria de 35 anys oferint pòlisses pensades per a cobrir les
necessitats de diversos col·lectius. En especial, han desenvolupat ofertes
d’assegurances com ara, per exemple, la de responsabilitat civil per a persones
administratives i directives d’organitzacions. Una altra de les especialitats d’Arç és la
branca de la consultoria i assessorament per afinar, encara més, els productes
asseguradors als requisits particulars de cada organització. Tenim la seguretat que
oferim als membres de FEICAT el producte més ajustat a les seves necessitats, amb
un preu molt equilibrat.
Si teniu qualsevol dubte o voleu rebre més informació sobre qualsevol cobertura
asseguradora, podeu consultar la web www.arc.coop , o contactar a través del
correu electrònic jgomez@arc.coop o bé trucant al número de telèfon 93 423 46 02,
extensió 223.

	
  
Per tal d’anar consolidant la implicació de FEICAT amb
l’economia social, la Junta Directiva va aprovar fer-se soci de
Som Energia, una cooperativa de més de 45.000 socis que
fomenten l’energia alternativa. El consum elèctric de FEICAT és
molt petit però l’experiència de canviar de companyia ha estat
un èxit. Una tramitació ben senzilla a través d’internet i un
estalvi de costos. Us animem a “fer el salt” des de les vostres
empreses d’inserció.

Amb la
col·laboració de:

