
 

 

Núm 42 – DESEMBRE 2020  

 

Bones notícies en temps difícils 
 

Després de mesos començant “l’Infofeicat” amb 
notícies vinculades amb els efectes del virus  

volem presentar-vos el darrer número de l’any 
amb esperança i optimisme.  

La terrible pandèmia que patim i que incrementa 
les diferències socials ha posat en evidència que 

les empreses d’inserció son un recurs més 
necessari que mai. Avui, la nostra eficiència en la 
integració social i laboral és àmpliament reco-
neguda i valorada. 

Iniciem un nou any convençuts de la labor que 
fem i, amb energia renovada, compartim amb 
vosaltres algunes bones notícies: 

 
Rècord de contractació a les empreses d’inserció de 
Catalunya 

Malgrat la molt difícil situació que estan passant les empreses d’inserció, la resolució 
dels ajuts que concedeix anualment la Direcció General d’Economia Social, ha posat en 
evidència que l’any 2020, les empreses d’inserció de Catalunya han batut el seu propi 

rècord en contractació de persones en procés d’inserció. En aquesta resolució es 
determina que un mòdul és l’equivalent a mes treballat d'un treballador d'inserció. 

Coneixent el numero de mòduls que anualment es subvencionen es pot deduir en 
creixement del volum total de mesos d'inserció treballats: 

 

Any Número de mòduls 

2018 9.348 

2019 11.102 

2020 11.718 

 

 

 



 

 

Si bé és cert que durant les setmanes de confinament domiciliari, moltes de les EI 

varen fer ERTO’s degut a l’aturada completa o parcial de l’activitat, varen ser 
expedients de regulació especialment curts. El resultat és que, en l’any amb més 

dificultats, les empreses d’inserció han augmentat, en nombres absoluts, la 
contractació de persones amb risc d’exclusió.  

Aquest increment produeix un efecte contrari al desitjable: l’import que es subvenciona 

per mòdul disminueix de manera alarmant. Conscient d’això, el director general 
d’Economia Social, Josep Vidal, s’ha compromès a fer, amb la màxima urgència, una 
convocatòria suplementària sobre els ajuts 2020. 

En definitiva, les empreses d’inserció estan a l’alçada de les circumstàncies, per més 

difícils que aquestes siguin. L’enhorabona!! 

 

FEICAT, rècord de representativitat 

Cada cop que s’incorpora un nou soci a FEICAT, ens plau donar-li la benvinguda, 
també, a través de l’Infofeicat. Aquest cop ja ho hem de fer de tres en tres: en els 
darrers dos mesos s’han incorporat a la nostra federació Tac Osona, Integra Pirineus i 
Suara Inserció. 

Amb aquestes incorporacions FEICAT incrementa la seva representativitat malgrat que 
el nombre d’empreses registrades com a empreses d’inserció creix cada any. 

Actualment, el 90,56% de tots els contractes d’inserció estan fets per empreses sòcies 
de FEICAT.  

 

 

Integra Pirineus és una empresa de La Seu d’Urgell amb 
experiència. Es va registrar l’any 2015. Es dedica 
fonamentalment a treballs silvícoles.  

 

Tac Osona, amb seus a Vic i Manlleu, és molt més jove 

(registrada el juliol d’enguany) tot i que compta amb 
l’experiència de l’entitat Sant Tomàs, amb més de 50 anys 

d’història. Ofereix una amplia gama de serveis de neteja, 
manteniment d’espais naturals, serveis industrials... 

 

El grup Suara,  que ja estava representat fins ara a través de 
l’empresa d’inserció Garbet, s’incorpora també a FEICAT després 

d’una remodelació empresarial d’aquestes dues societats. Suara 
Inserció ofereix serveis de neteja, bugaderia, manteniment i 
distribució. 

 

 

A tots, la més calorosa benvinguda! 

 

 

 



 

 

 

FEICAT, novament escollida com a membre de la 
Junta de la Taula del Tercer Sector 
 

 

 

L’assemblea va escollir els membres de la nova 
Junta Directiva en que FEICAT va tornar a ser de les entitats més votades. La 
composició és la següent: 

 Presidenta: Francina Alsina (Federació Catalana de Voluntariat Social) 

 Vicepresident: Enric Morist (Creu Roja Catalunya) 
 Vicepresidenta: Sira Vilardell (ECAS) 
 Secretari: Josep Giralt (Federació ECOM) 

 Tresorer: Jesús Delgado (Fundació Pere Tarrés) 
 Vocal: Anna Roig (Càritas Catalunya) 

 Vocal: Mercè Batlle (COCARMI) 
 Vocal: Carles Campuzano (DINCAT) 

 Vocal: Clara Rosàs (FECEC) 
 Vocal: Elisenda Xifre (FEDAIA) 
 Vocal: Catalina Gonzàlez (FEICAT) 

 Vocal: Rita Grané (FEPA) 
 Vocal: Xavier Trabado (Salut Mental Catalunya) 

 
 
Feta l’assignació de les responsabilitats dels representants, des de FEICAT continuarem 

coordinant el grup de treball d’Inserció Sociolaboral i representarem a la Taula als 
òrgans de participació de l’Ajuntament de Barcelona de l’Estratègia de Ciutat per 

l’Economia Social i al Consell de Turisme i Ciutat. 
 
La reelecció de FEICAT posa en valor tant la feina de les empreses d’inserció com la 

labor feta pels anteriors representants en el si de la Taula. 

 

 

El passat 19 de novembre, via 
telemàtica, es va celebrar l’Assemblea 
general de la Taula d’entitats del 

Tercer Sector Social de Catalunya. 
Aquesta era una assemblea especial: 

s’escollia una nova Junta Directiva. En 
el darrer mandat, la Junta directiva 

sortint amb la presidència de la 
Francina Alsina va contribuir en gran 
mesura en superar etapes anteriors i 

crisi internes. Com es recordarà, els 
representants de FEICAT en aquest 

període varen ser l’Ignasi Parody i 
l’Albert Alberich. 

 



 

 

 

Reunions de Junta Directiva 
Com en cada Infofeicat, informem dels temes tractats en les reunions de Junta. La 
darrera reunió és va celebrar el passat 17 de novembre. A més de comentar l’evolució 
de la pandèmia i l’efecte que està tenint en les empreses d’inserció, en la reunió, que 
novament es va fer de manera virtual es varen tractar els següents temes:  

- Actualització del llistat de socis. 

- Situació del conveni 2020 de FEICAT amb la Generalitat i acord en presentar una 
nova sol·licitud per al 2021. 

- Candidatura de FEICAT a la Junta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya. 

- S’informa que la resolució de la convocatòria ordinària d’ajuts 2020 es preveu que 
surti publicada a primers de desembre. 

- S’informa de la campanya que realitzem de promoció de la Contractació Pública 

Reservada: S’enviaran cartes a tots els alcaldes de Catalunya recordant la web i 
animant la reserva de mercat. Des de la consultora “Tarannà” s’estan fent gestions 

personalitzades per tal de incidir en administracions públiques locals concretes. Les 
empreses sòcies que ho vulguin poden participar.  

- Es valora la jornada per a directius d’empreses d’inserció realitzada per “Tarannà” La 
jornada va ser positiva i és unànime la petició de mantenir aquesta mena de trobades 
amb caràcter anual.  

- Respecte a la proposta de revisió de les Bases dels ajuts ordinaris a les empreses 
d’inserció que va fer-nos la Direcció General, s’ha acordat ajornar-la de tal manera que 
al 2021, la convocatòria es regirà per les mateixes bases. 

- Es comenta sobre l’evolució de la convocatòria Treball i Formació Joves. Segons el 

cas, els perfils dels joves usuaris és molt diferent. Es comparteix que el pagament 
d’aquests ajuts ha estat molt àgil. 

- Sobre el programa Làbora, s’informa que la situació de saturació dels Serveis Socials 

degut a l’increment de la demanda i, per tant, l’increment de derivacions al programa 
Labora, ha forçat a fer reajustaments pressupostaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amb la  

col·laboració de: 


