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Una convocatòria suplementària 
 

És tant excepcional que fins i tot el nom sona estrany: “Convocatòria Suplementària”. 
Però si, es confirma a tots els efectes, tal com vàrem informar en el darrer Infofeicat, la 

Direcció General d’Economia Social del Departament de Treball, ha estat preparant 
durant els mesos de gener i febrer una convocatòria suplementària als ajuts 2020 de la 

Línia 2 a les empreses d’inserció.  

Una aportació extraordinària per a les em-

preses d’inserció d’aproximadament un milió 
d’Euros que, per una banda, agraïm però per 

l’altra, ens en considerem ben mereixedors. 
El 2020, l’any de la pandèmia, dels ERTOs i 

del gran descens de la facturació, les em-
preses d’inserció han tingut més treballa-

dors d’inserció que mai. No hagués estat 
just que aquest esforç hagués estat acom-

panyat d’una retallada sense precedents. 
 

La convocatòria suplementaria és 
l’efecte corrector just que reconeix el paper social que exerceixen les empreses 

d’inserció. Així mateix, tenim el compromís de la Direcció General que la tramitació 
serà especialment senzilla per a no duplicar la feina administrativa. Confiem que, en 
pocs dies, surti publicada. 

 

FEICAT a ple rendiment 
 
La complicada situació sanitària, social i econòmica que estem vivint obliga a fer 

esforços excepcionals per tal d’evitar, en la mesura del possible, que s’incrementin les 
desigualtats socials. Que les empreses d’inserció estiguin preparades per a aquest nou 

repte és un factor important. Us expliquem algunes de les mesures adoptades: 
 

Formació per a directius d’empreses d’inserció a 

l’escola de negocis EADA 

Una de les conclusions que es varen extreure any passat, en la primera trobada de 
Directius d’Empreses d’Inserció, era la necessitat d’incrementar les trobades de 

caràcter formatiu.  

 

El director general Sr. Josep Vidal en 

la darrera assemblea de FEICAT  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mascaretes gratuïtes per a les empreses sòcies 

 

La subdelegació del Govern a Catalunya ha 
estat oferint a les entitats de segon grau, 

com ara FEICAT; mascaretes quirúrgiques 
per tal de que les facin arribar llurs 

entitats membres. En concret a FEICAT 
ens varen oferir 13 caixes de 2.000 

mascaretes. Agraïm públicament aquesta 
aportació. 

 

Des de l’oficina de FEICAT vàrem preguntar quines empreses estarien interessades en 
rebre una d’aquestes caixes i la resposta va ser molt gran: 34 empreses. Faltaven, 

doncs, 21 caixes. Finalment, la Junta va acordar comprar amb recursos propis de 
FEICAT aquestes 21 caixes que faltaven.  

La primera setmana de febrer, totes les empreses sòcies que ho varen demanar varen 
rebre una caixa de mascaretes. Un total de 48.000 mascaretes distribuïdes. 

 

Projecte Europeu PRACTISE 

 

 

 

 

El projecte te l’objectiu de fomentar i compartir experiències d’èxit en la integració 
social i laboral de joves no acompanyats en les empreses d’inserció d’Europa. Confiem 

tenir en breu resposta de si ha estat concedit i ja us anirem informant.  

 

 

 

Per primera vegada FEICAT ha liderat una iniciativa 
per a presentar un projecte europeu. Dins de la 

convocatòria AMIF 06, el projecte anomenat 
PRACTISE, està participat per federacions d’empreses 

d’inserció de França, Itàlia i Lituània a més de la 
participació i assessorament d’ENSIE. 

Per tal de cobrir aquesta demanda, FEICAT ofereix a tots el 
seu socis una formació anomenada “LIDERATGE PER LA 

DIRECCIÓ D’EMPRESES D’INSERCIÓ” impartit per l’escola 
de negocis EADA. Aquesta formació de 27 hores lectives 

s’impartirà on line per als directius d’empreses sòcies de 
FEICAT. Es tracta d’una formació d’alt nivell feta a mida per 

a les empreses d’inserció. 

El curs s’impartirà entre els mesos de març i juny. Aquesta 

formació representa un important esforç econòmic per a 
FEICAT però és gratuïta per a tots els participants 

 



 

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 26 de gener. 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:  

- L’Albert Alberich informa que malgrat ha deixat la direcció general de Formació i 

Treball, continua vinculat a aquesta i, per tant, això no afecta a la presidència de 
FEICAT. 

- Informar sobre el projecte europeu PRACTISE que FEICAT lidera i que ens presentem 
conjuntament amb ENSIE i amb federacions d’empreses d’inserció de França, Itàlia i 

Lituània. 

- S’acorda la distribució de mascaretes quirúrgiques a les empreses sòcies. 

- S’informa sobre el resultat de les eleccions a la Junta de la Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya. 

- S’informa de la situació econòmica de FEICAT respecte el tancament de l’exercici 
2020 i primera aproximació del pressupost 2021. 

- S’acorden les principals línies d’actuació del 2021. Aquestes es presentaran i 
referendaran en la propera assemblea general. 

- S’informa que es confirma la convocatòria suplementària d’ajuts 2020 a les empreses 
d’inserció. Es preveu que surti publicada a primers de març. 

 

 

 

 
 

 
Amb la  

col·laboració de: 


	Núm 43 – FEBRER 2021
	Núm 43 – FEBRER 2021
	Una convocatòria suplementària
	Mascaretes gratuïtes per a les empreses sòcies
	Reunions de Junta Directiva

