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Inserció en temps de pandèmia
Fa poques setmanes que ningú preveia una situació com la que estem vivint. Que la
gran majoria d’empreses d’inserció de Catalunya es veiessin abocades a fer expedients
de regulació de l’ocupació no estava en cap pronòstic. Però la realitat s’imposa i cal
superar amb èxit aquesta crisi originada per la pandèmia.
Durant anys hem estat reivindicant el valor de la labor social de
les empreses d’inserció destacant que el 82% dels nostres
ingressos provenen de la facturació de les vendes i serveis que
produïm. Aquest tret diferencial, respecte altres recursos
socials, representa una gran fortalesa en gairebé totes les
situacions. Ara, haurem de demostrar que, en aquesta situació,
tenim capacitat d’adaptació i iniciativa per a sobreviure i
continuar treballant per a la justícia social en un mon postcovid.

Des de FEICAT continuem treballant intensament en les següents línies:
-

Contacte habitual amb el Departament de Treball: La bona sintonia que sempre
hem mantingut mai ens ha privat de ser tan reivindicatius com calgui. Durant els
mesos de març i abril hem fet públic el posicionament de FEICAT i les peticions
que considerem justes per a compensar les dificultats generades per l’estat de
pandèmia. Hores d’ara, malgrat els més de 200 milions de retallades en
polítiques actives, per part del Govern central a la Generalitat, podem confiar en
que les empreses d’inserció seran de les entitats menys afectades. Tot i que en
temps d’incerteses és difícil assegurar res, confiem en que línies 1 i 2 dels ajuts
ordinaris a les empreses d’inserció es mantindran en línies generals.

-

Reivindiquem que, a partir del 2021, s’estableixi una línia d’ajuts especialment
potent per a inversions en infraestructures per tal que les empreses d’inserció
s’adaptin a les noves realitats de mercat.

-

FEICAT continua estant a prop dels seu socis i en poques setmanes hem
mantingut contactes directes amb la majoria de socis, aclarint dubtes i recollint
peticions i neguits.

-

L’any 2008 es va acordar que la quota de FEICAT seria de 50€ al mes. En tots
aquests anys no s’ha actualitzat mai la quota. Enguany, fent un esforç i malgrat
sigui un gest simbòlic, no es cobrarà la quota ni d’abril ni de maig.

-

FEICAT continua ocupant la secretaria de la federació europea ENSIE. Hem
participat en diverses reunions on line a nivell europeu i hem fet arribar a la
Comissió Europea una sol·licitud de suport extraordinari a l’economia social.

-

Som molt conscients que superar amb èxit aquesta situació depèn,
fonamentalment, de que s’incrementi la contractació pública reservada per a
empreses d’inserció. Aquesta, ha estat una de les prioritats de FEICAT des de fa
temps i ara intensificarem en la mesura del possible. En aquest aspecte qui més
ha de millorar i ha de ser exemple és la mateixa Generalitat de Catalunya. Els
serveis i productes que servim habitualment a les administracions locals els hem
de servir també a l’administració catalana. En aquest cas, no fem una
reivindicació econòmica que representi un cost al contribuent: fent una
reivindicació de bona gestió en pro de la justícia social.

Gràcies a totes les empreses d’inserció per la feina que feu. D’aquesta, també... ens en
sortirem!

Reunió de la presidència de FEICAT
amb el Director Josep Vidal

Reunió de la presidència d’ENSIE per
tal d’organitzar “on line” la propera
assemblea general.

Benvinguts companys d’Insermap Ripollès
i de l’empresa d’inserció Volem Feina!
En la darrera reunió de Junta Directiva es va aprovar la sol·licitud d’incorporació de
dues noves empreses d’inserció a FEICAT
Es tracta d’Insermap Ripollès, una empresa d’inserció amb seu a Ripoll que es dedica
principalment a feines forestals i l’Empresa d’Inserció Volem Feina, amb seu a Solsona,
nascuda de la fundació amb el mateix nom.
Les sol·licituds d’adhesió a FEICAT
varen arribar just abans de l’estat
d’alarma. Els donem la més
calorosa benvinguda!

Altres notícies breus
En cada Infofeicat, us fem un resum de les inauguracions, jornades, conferències i
esdeveniments en que participem. Lamentablement, l’estat d’emergència ho ha
condicionat tot i els esdeveniments previstos es varen convertir en una llista d’actes
ajornats o cancel·lats.
Tot i així, just abans de l’inici del confinament, vàrem participar juntament
sòcies a la jornada: Workshop: Com
podem incidir en el context legislatiu actual que afecta als joves
migrants no acompanyats? celebrada
a la Pedrera. Entre els assistents hi havia representants d’Ecosol, de Solidança, de la Xarxa Agrosocial i de Formació i Treball.
Agraïm la iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera que posa en evidència que les
empreses d’inserció cada cop estem més sol·licitades per a atendre el col·lectiu de
joves migrants.

Reunions de la Junta Directiva de FEICAT
tractats varen ser
Com en cada Infofeicat, informem dels temes
tractats en les reunions de Junta. En els
darrers dos mesos la Junta es va reunir el 17
de març, de manera virtual.

Reunió de Junta online
Els temes temes tractats varen ser:
-

S’aprova la incorporació. d’Insermap Ripollès, i de l’Empresa d’Inserció Volem
Feina.
Es presenten els comptes anuals i l’informe de gestió 2019 i s’aprova presentarlos a l’assemblea general de socis.
S’aprova la convocatòria de l’assemblea general ordinària per dia 16 de juny a
les 12 hores.
Es comenta els efectes que esta tenint el coronavirus a les empreses d’inserció i
les mesures que, com a FEICAT, cal prendre.

Amb la
col·laboració de:

