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Mantenir l’activitat en temps de pandèmia
Just abans de l’estiu ens plantejàvem com seria
la realitat Post-COVID per a les empreses
d’inserció. Hores d’ara veiem que aquest “Post-“
no acaba d’arribar i que encara s’està en plena
batalla contra un virus que s’adapta amb més
facilitat a nosaltres que nosaltres a ell.
Tot i així, la lluita contra l’exclusió continua més
viva i necessària que mai. La situació de
pandèmia incrementa les diferències socials i el
risc d’exclusió s’accentua.
Des de FEICAT mantenim, amb les màximes precaucions sanitàries, un ritme elevat
d’activitats. Us en detallem les més destacades:

1a. Trobada de directius d’Empreses d’Inserció
Els dies 15 i 22 de setembre i 6 d’octubre es va celebrar la primera Trobada de
Directius d’Empreses d’Inserció. Realment va ser una pena que aquesta trobada
s’hagués de celebrar de manera virtual. Varen participar 33 directius de 26 empreses
d’inserció diferents, tot un èxit de convocatòria!
Si bé la trobada no va tenir un caràcter
eminentment
formatiu
-fet
que
es
potenciarà en les properes edicions- si que
va ser una oportunitat per a que molts
directius que no es coneixien o que feia
temps
que
no
coincidien
tinguessin
l’oportunitat de retrobar-se i compartir
informacions útils sobre la situació de les
seves respectives empreses. Gràcies a
tothom que hi va participar.
Imatge parcial de la primera sessió
de la Trobada de directius

Continuem promocionant les empreses d’inserció i la
contractació pública socialment responsable...
Una de les activitats que realitzem en la campanya de promoció de la contractació
pública reservada son formacions per a treballadors de les administracions públiques
locals. Aquest cop, organitzada per la Diputació de Barcelona, la vice-presidenta de
FEICAT, Sra. Anna Güell i el coordinador, Sr. Esteve Ferrer varen impartir una formació
de quatre hores a 29 tècnics de 18 administracions públiques locals. En aquesta
formació es va aprofundir en la història, el funcionament i la labor social de les
empreses d’inserció. Així mateix en la contractació pública reservada com a eina que
consolidi la viabilitat de les empreses d’inserció.
La participació, la implicació i interès de
tots els assistents va ser especialment
intensa. La valoració feta pels assistents
va ser, també, molt positiva. Hores
d’ara estem fent gestions per a repetir
aquesta formació conjuntament amb
altres diputacions de Catalunya.
Imatge parcial de la formació:
“les empreses d’inserció i
l’economia social”

...i continuem defensant la contractació pública
reservada per a empreses d’inserció
Els grups parlamentaris del PP, Ciutadans i Vox al Congrés de Diputats varen presentar
unes esmenes al Projecte de Llei de mesures urgents pel qual s’incorporen a
l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la
contractació pública en determinats sectors. Aquestes esmenes van amb la intenció
orientada a diluir o, directament, fer desaparèixer la previsió de l’acció concertada.
FEICAT, conjuntament amb DINCAT i AMMFEINA vàrem fer un escrit de rebuig a
aquestes esmenes ja que vulnerarien l’esperit de les directives europees i comportarien
un retrocés per al sector de les empreses d’inserció i els centres especials de treball.

Un BWSV diferent
Com cada any, us informem del Business With Social
Value, una iniciativa anual que promou la trobada
entre empreses i entitats socials per tal de facilitar
relacions comercials. Una excel·lent iniciativa en la
que participen moltes empreses sòcies de FEICAT.
Enguany ha estat diferent, molt diferent! Es va celebrar el dia 8 de setembre (en lloc de l’habitual mes
de desembre) i no al Palau de Congressos de Catalunya sinó a l’aire lliure en els jardins de l’Hotel Rey
Juan Carlos I. Unes mesures originals i exemplars en
prevenció de la COVID i una nombrosa participació
malgrat les circumstàncies.

Reunions institucionals
Com és habitual mantenim un bon ritme de contactes formals i no tan formals amb les
principals administracions públiques de Catalunya per a vetllar pels interessos del
sector.
El passat mes de setembre vàrem tenir ocasió d’entrevistar-nos amb el Sr. Carlos
Prieto Gómez, Subdelegat del Govern a Barcelona qui es va mostrar interessat pels
efectes de la COVID 19 a les empreses d’inserció.
Aquest mes d’octubre ens vàrem entrevistar novament amb el director general
d’economia social, Sr. Josep Vidal qui, a més de presentar-nos la nova sub-directora
general de Treball en la Diversitat, Sra. Isabel Garcia Hernández, vàrem iniciar les
converses per tal de contemplar la possibilitat de reformar les bases de la convocatòria
anual d’ajuts a les empreses d’inserció.

Consell d’administració d’ENSIE

Tot estava previst per a que es celebrés a Brussel·les però a darrera hora es va
desconvocar i, finalment, es va fer “on line” . La pandèmia afecta a tot Europa.
Continuem fent seguiment del dia a dia de la Federació Europea ENSIE participant en
els seus consells d’administració. El tema principal és l’efecte de la COVID a les
empreses d’inserció i les mesures que cal prendre a nivell europeu.

Benvinguts companys de DIKAIA!
S’ha incorporat a FEICAT l’empresa DiKaia, promoguda per la
Fundació Eveho amb seu a Sabadell. La Fundació Eveho te una
gran experiència en la integració social i laboral de joves en risc
d’exclusió social. DiKaia està desenvolupant una excel·lent labor
capacitant joves per tal d’oferir-los possibilitats i itineraris
d’incorporació al mercat laboral ordinari. L’enhorabona i
benvinguts!

Reunions de Junta Directiva
Com en cada Infofeicat, informem dels temes tractats en les reunions de Junta. En els
darrers mesos la Junta es va reunir el 21 de juliol i el 21 de setembre. Evidentment les
reunions varen estar condicionades per l’evolució de la pandèmia tant de manera
formal –novament varen ser virtuals a través d’internet- com de continguts. Els temes
tractats varen ser:
- Es comenta els efectes que esta tenint el coronavirus a les empreses d’inserció.
- Seguiment de la convocatòria ordinària d’ajuts a les empreses d’inserció i la
convocatòria Treball i Formació JOVES
- Seguiment dels projectes previstos per al segon semestre de l’any: Formació per a
directius i campanya per a la promoció de la contractació pública reservada.
- S’acorda renovar la candidatura de FEICAT a la Junta de la Taula del Tercer Sector.
- Es fa efectiva la presència de FEICAT al patronat de la Fundació Habitat 3
- S’informa sobre les Xarxes en les que FEICAT participa activament: ENSIE i la Taula
del Tercer Sector. També sobre el Programa Làbora.
- S’acorda i es recullen aportacions per a presentar com a FEICAT al Pla Estratègic de
millora de la compra pública de la Generalitat
- S’actualitza el llistat de socis

Amb la
col·laboració de:

