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Nou catàleg d’empreses d’inserció de 

FEICAT 
FEICAT ofereix informació actualitzada de les seves empreses sòcies a la web feicat.cat  

Tot i així la nostra presencia en tota mena d’esdeveniments nacionals o internacionals 
va aconsellar que també disposéssim d’un catàleg de les empreses sòcies en format 

paper. Aquest catàleg s’ha anat actualitzant al llarg del temps però ara calia una nova 
edició completament renovada i amb una imatge més actual. 

Durant el darrer semestre del 2019, ens vàrem posar en contacte amb les empreses 
sòcies i els vàrem demanar una revisió de dades. Gràcies al conveni amb la Direcció 

General d’Economia Social del Departament de Treball s’ha pogut publicar una nova 
edició del catàleg. La primera edició és exclusivament en català però tenim previst fer-

la també en Castellà i Anglès. El catàleg està a disposició de tothom que el demani i 
se’n faran arribar uns exemplars a les empreses sòcies. 

En definitiva, disposem d’una nova eina per a la promoció, en qualsevol àmbit, de les 
empreses d’inserció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la carpeta del catàleg 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior de la carpeta del catàleg 

 

 

Visita a les empreses d’inserció de Lyon 

En el marc de la secretaria general d’ENSIE, ocupada per FEICAT, s’estableixen 
relacions amb entitats i federacions que ens sentim més properes, tant per territori 

com pel model de treball en la inclusió social. Un d’aquests casos és amb els companys 
de Coorace amb els que mantenim una estreta relació. En aquest àmbit, vàrem tenir 

l’oportunitat de visitar a diverses empreses d’inserció de la ciutat de Lyon, França. 

Cal ressaltar que el model francès és molt més variat i que ells disposen de 5 tipologies 
diferents d’empreses d’inserció. Així mateix va sorprendre el vincle estret que 

mantenen amb el sector industrial. Sens dubte que la relació amb aquesta Federació 
Coorace es pot incrementar i és una possibilitat molt gran d’aprenentatge mutu. 

 

 

 

 

 

 



Formació a Cádiz 

Des de FEICAT mantenim també una estreta relació amb empreses i federacions 
d’arreu de l’estat. Fruit d’això, la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz ens 

va convidar a fer una formació per a tècnics municipals per tal de fomentar la 
contractació pública reservada per a empreses d’inserció. La intervenció del 

coordinador de FEICAT, Esteve Ferrer, va ser molt ben valorada en l’enquesta que es 
va passar als assistents. 

 
 

 

Benvinguts companys d’Alba Inserció! 

 

 

 

 

 

El grup Alba te una llarga experiència en la integració social i laboral de persones amb 

discapacitat. La creació d’una empresa d’inserció dedicada a la neteja i la bugaderia 
incrementa la seva oferta en pro de la inserció. L’enhorabona i benvinguts! 

 

 

A primers d’any s’ha incorporat a 

FEICAT l’empresa ALBA Inserció que 
pertany al grup Alba amb seu a 
Tàrrega. 



Altres notícies breus 

Com en cada Infofeicat, us fem un resum de les inauguracions, jornades, conferències i 

esdeveniments en que participem i notícies que genereu les empreses d’inserció. 
D’aquest darrers mesos en destaquem: 

Reunió de la Comissió Permanent de l'Estratègia per l'Ocupació a 

Barcelona 

 

En aquesta reunió es va presentar l’informe sobre l’Estat d’execució del Pla 

d’Actualització per l’Ocupació 2019 i un esborrany del Pla 2020. Respecte aquest 
darrer, FEICAT, juntament amb la Taula del Tercer Sector en varen fer aportacions de 

millora. 

Presentació d’un estudi sobre l’Economia Social 

FEICAT participa en el Consell Assessor de l'Observatori de l'Economia Social 
(OES21).La representant de la nostra Federació és la Secretària Catalina González. El 

passat 7 de febrer es va presentar l'estudi anomenat Economia Social a Catalunya: 
Fonaments i Perspectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les empreses d’inserció a les escoles 

Des de FEICAT volem contribuir 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. 

 

 

Consell d’administració d’ENSIE a Amsterdam 

FEICAT continua participant activament en el Consell d’Administració d’ENSIE, la 
Federació Europea d’Empreses d’Inserció. La darrera reunió es va celebrar el 20 de 

febrer a Amsterdam. En la reunió, es va aprovar el pressupost 2020, es varen repassar 
els projectes que estan en marxa i es va aprovar la incorporació de dues noves xarxes 
membres: Letònia i Txèquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En record de Maria Vidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunions de la Junta Directiva de FEICAT 

Com en cada Infofeicat, informem dels temes tractats en les reunions de Junta. En els 
darrers dos mesos la Junta es va reunir el 21 de gener, a la seu de la Federació. Els 
temes tractats varen ser: 

- S’aprova la incorporació d’Alba Inserció com a nova empresa sòcia. 
- S’informa sobre la reunió mantinguda amb el Director General, Josep Vidal. Els 

temes tractats foren la valoració dels ajuts a les empreses d’inserció 2019 i 
perspectives per al 2020, la problemàtica de la competència deslleial al sector, el 
conveni 2020 de la Direcció General amb FEICAT i la possibilitat promoguda pel 

SOC d’establir incentius a la contractació laboral de joves extutelats per part de 
les empreses d’inserció. 

- S’acorda iniciar el procés d’estudi d’actualització dels Estatuts de FEICAT 
- S’informa sobre la situació del programa Làbora 
- S’informa de les formacions i actes diversos en que participa FEICAT 

- S’informa sobre les xarxes en que participa FEICAT, especialment ENSIE i la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

- S’aprova acceptar l’oferiment de que FEICAT s’incorpori al patronat de la 
fundació Habitat 3. Aquest acord s’elevarà, per a la seva ratificació, en la propera 
Assemblea de FEICAT. 

- S’informa de l’oferiment de Barcelona Activa d’arribar a un acord amb FEICAT 
per a la contractació d’un col·lectiu especialment sensible. 

Les reunions de Junta Directiva acostumen a ser d’unes dues hores i s’intenta que 
siguin el més operatives possibles.  

 

 
 

Amb la  
col·laboració de: 

El passat 12 de febrer ens va deixar la 
presidenta de l’empresa d’inserció Nou 

Set, Maria Vidal. 

Des de FEICAT volem retre homenatge i 
reconeixement a qui va ser una gran 

persona i excel·lent professional en la 
lluita contra l’exclusió. 

Descansi en pau i una abraçada ben forta 
a tots els companys de Nou Set, Nou 

Verd i Entrem –hi. 

 


