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Assemblea General de FEICAT 
 

Com cada mes de juny, hem celebrat 

la nostra Assemblea General Ordinària. 
Enguany, novament, la situació de 

pandèmia ens ha obligat a realitzar-la 
de manera virtual i amb un nou record 
de participació: 33 empreses represen-

tades sobre un total de 47. Com en els 
darrers anys, l’Assemblea va ser 

inaugurada pel director general d’eco-
nomia social, Sr. Josep Vidal, a qui 
vàrem agrair la seva participació i el 

vàrem felicitar per la seva confirmació 
en el càrrec dins del nou Govern de la 
Generalitat.  

 
 

En la seva intervenció, el Sr. Vidal, va agrair l’esforç i la capacitat de resiliència de les 

empreses d’inserció en una època de pandèmia. Així mateix va informar que durant 
aquest mandat es vol revisar la llei d’EI i els sistemes de finançament. D’altra banda els 
ajuts d’enguany seran de 12,9 milions d’Euros import superior que l’any anterior i que 

la convocatòria Treball i Formació JOVES també sortirà en breu i les empreses 
d’inserció s’hi podran acollir. 

Respecte a les votacions celebrades a l’Assemblea, ressaltem que la memòria de gestió 

2020, el tancament econòmic, així com el pla d’acció i el pressupost del 2021 es varen 
aprovar sense cap vot en contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge parcial de l’Assemblea de FEICAT  

 

Intervenció del director general 

d’economia social, Sr. Josep Vidal, 
en l’Assemblea de FEICAT 

Dos aspectes més a destacar varen ser la 

incorporació de FEICAT a la Cooperativa Opcions 
i la dimissió del Sr. Xavier Villarejo com a tre-

sorer de FEICAT, persona molt valorada i de 
llarga tradició en el mon de les empreses d’in-
serció, que ha deixat la seva relació laboral amb 

Salta, l’empresa d’inserció que representava i, 
per tant, no pot continuar a la Junta. L’assem-

blea li va fer un gran agraïment, per la feina fe-
ta i li va desitjar molta sort en els nous reptes 
professionals. La nova representant de Salta a la 

Junta és la Sra. Pepa Morató i la nova tresorera 
és la Sra. Alba Coma. 



 

 
 

FEICAT, continua creixent! 

 

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 tres mesos s’han incorporat a la nostra federació l’Empresa d’inserció Topromi, 
Es Im-perfect Food i Diomcoop SCCL. 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tots, la més calorosa benvinguda! 

 

 

FEICAT s’incorpora a “La Zona” una iniciativa 

de la cooperativa Opcions 
 

 

La cooperativa Opcions te una amplia trajectòria de foment del 
consum responsable per a la contribució a la justícia, al 

benestar social i personal i a la sostenibilitat mediambiental. 
L’assemblea general de FEICAT va aprovar la incorporació a la 
cooperativa Opcions gràcies a un acord bilateral que permet a 

totes les empreses sòcies a participar el la seva iniciativa “la 
Zona”. 

 
“La Zona” és una plataforma de comercialització de productes i serveis de l’economia 
social i solidària Fins el mes de juny de 2022, les empreses d’inserció sòcies de FEICAT 

podran oferir els seus productes i serveis en condicions especials. Confiem que aquesta 
nou recurs sigui un èxit per a tots els agents implicats i per a l’economia social i 

solidaria! 

Topromi és una nova empresa d’inserció de La Canonja, 
Tarragona. L’entitat promotora és la Fundació Topromi vinculada a 
la Fundació Catalunya - La Pedrera. Hores d’ara la seva activitat 

principal és l’envasat de fruits secs ecològics. 

Es Im-perfect Food és l’empresa d’inserció promoguda per la 

Fundació Espigoladors. Treballen per a donar resposta a tres 
necessitat socials: la lluita contra el malbaratament alimentari, 
fomentar el Dret a una alimentació saludable i generar 
oportunitats laborals per persones en situació vulnerable.  

 

DIOMCOOP SCCL és una cooperativa d’inserció fundada el març 
del 2017. Vol donar resposta de manera integral a les necessitats 
d’ocupació, formació, regularització i drets de la comunitat 
subsahariana en situació de vulnerabilitat.  



 

 

Convocatòria d’ajuts a les empreses d’ inserció 

 

Tot ha anat molt de pressa! Després de diversos anys, ja ens havíem acostumat a que 

les bases dels ajuts ordinaris a les empreses d’inserció es publiquessin el mes de juliol i 
el termini de presentació comencés l’1 d’octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aquesta convocatòria va motivar que FEICAT organitzes, el passat 23 de juny, una 

reunió “on line” per a atendre dubtes i preguntes sobre el procediment i documentació 
a aportar. Gràcies a la intervenció de les tècniques de la Direcció General d’Economia 
Social, es varen atendre tots els aclariments sol·licitats. Volem agrair molt sincerament 

a tot el personal de la Direcció General la seva predisposició per a participar en aquesta 
reunió i facilitar la feina a les empreses d’inserció. Destaquem que en aquesta reunió 

informativa hi varen participar més de 60 representants d’empreses d’inserció. 

 

Nova convocatòria ACOL JOVES  

Tal com va anunciar el director general Sr. Josep Vidal, en l’Assemblea de FEICAT, esta 
previst una nova convocatòria d’ajuts per al foment de la contractació de joves 
extutelats per a empreses d’inserció a través del programa Treball i Formació.  

Ens consta que el SOC fa una valoració molt positiva dels resultats obtinguts en 

inserció sobre els joves atesos per les empreses d’inserció sobre la convocatòria 
realitzada l’any anterior. Sens dubte que aquestes convocatòries son una oportunitat 

per a desenes de joves que difícilment trobaran altres recursos per a la seva formació i 
inserció social.  

Tot i que, hores d’ara, encara disposem de poca informació, si que podem avançar que 
l’import destinat a empreses d’inserció serà de 2.125.243 € i que a les bases s’afegirà 

un nou criteri: la distribució territorial. A mesura que disposem de més informació, la 
farem arribar al tots els socis.  

 

Trobada anual de tècnics d’acompanyament 

Per segon any, va comptar amb la formadora Sra. Noemí Blanch, amb amplia 

experiència en formacions en que el joc esdevé l’eina protagonista. La Sra. Blanch 
havia impartit, anteriorment, formacions similars a empreses d’inserció i és, per tant, 
bona coneixedora del nostre sector. El lema escollit va ser “El poder del Joc”. 

 

Enguany ha calgut córrer. El termini de 
presentació és entre l’1 de juliol i el 15 de 

juliol a les 15h. L’import màxim d’aquesta 
convocatòria, com va anunciar el director 

general a l’Assemblea de FEICAT, és de 
12.900.000€. Sens dubte que és un import 

important però el sistema d’aquest ajuts 
que no permet conèixer prèviament l’im-
port de mòdul que es concedirà. Aquest fet 

posa en evidència que cal revisar aquest 
sistema per a facilitar i millorar la gestió de 

les EI. 

 



 

 

 

Malgrat que la sessió estava prevista 
fer-la presencial la pandèmia, nova-

ment, ens ho va impedir. L’adaptació 
al format virtual va fer que dividíssim 
la sessió en dues jornades de 2hores i 

mitja cada una. Ho vàrem celebrar els 
dies 3 i 10 de juny. Tot i els condicio-

nants tècnics, la valoració per part dels 
43 inscrits de 29 empreses d’inserció 
diferents, ha estat molt alta. Un desig 

compartit per tots: Confiem en que la 
propera sigui presencial! 

 

 

Espai Làbora, una experiència virtual 

 

Cada any, en el si del Programa Làbora, es celebra una Jornada de Networking on 

desenes d’empreses es troben amb l’objectiu de contractar els centenars de candidats, 
usuaris del programa. Així mateix també es realitza l’acte institucional de 
reconeixement a totes les empreses que participen en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest esdeveniment s’ha celebrat sempre al 
Espai El Born de Barcelona. L’any 2020, a 
darrera hora, degut a la pandèmia es va 
cancel·lar l’Espai Làbora. Enguany vàrem voler 

ser previsors i es va acordar celebrar l’acte de 
manera virtual a través d’un programa informà-

tic específic.  

Cada participant havia de crear el seu propi 
“avatar” per tal de participar a l’acte o als 
processos de selecció de personal. 

 
La vicepresidenta de FEICAT, 
Sra. Anna Güell, en la seva 
intervenció. 

 

Si bé tècnicament es varen produir més 
problemes que els que desitjàvem, la valoració 
per part dels participants és molt positiva. A la 

sessió de Networking hi varen participar 347 
persones i l’acte institucional 156. 

Confiem poder recuperar el format presencial el 

proper any. 

Imatge de la sala d’actes uns 
minuts abans de començar l’acte. 

 



 

 

 

Arç, ofereix un nou servei a les EI 

Com és sabut, FEICAT disposa d’un conveni amb la cooperativa d’assegurances Arç per 
tal que s’ofereixin els seus productes a les empreses sòcies en condicions preferents. 

Arç s’ha posat en contacte amb nosaltres per tal de oferir un nou servei, per si aquest 
fos del vostre interès: “La ciberseguretat a les empreses d’inserció”. 

Cada vegada és més habitual l'ús de les xarxes informàtiques en el 

dia a dia de les empreses d’inserció. Això ens obliga a adoptar noves 
mesures de gestió dels riscos associats a la seguretat dels programes 
que utilitzem i de les dades personals que gestionem. La pandèmia 

ha accelerat l’ús d’eines de tele-treball. Això fa que sigui encara més 
necessari anticipar-nos i tenir cobertes les conseqüències d’un accés 
no autoritzat als nostres recursos. 

Les assegurances de ciberseguretat s’han adaptat i donen resposta a les necessitats de 

qualsevol empresa, sigui quin sigui el seu volum o activitat econòmica. Les 
assegurances de ciberseguretat ofereixen un servei de protecció que cobreix les 

pèrdues derivades d’errades o atacs informàtics. A més a més, es poden personalitzar i 
ampliar segons les necessitats de cada empresa. 

Des d’Arç s’ofereixen el Servei de prevenció i reducció del risc cibernètic, formació a les 
persones treballadores. Incorpora el tele-treball el Servei d’assistència immediat i 

professionals 24 h, gestió d’extorsions i recuperació de dades i equip i el Servei jurídic: 
reclamacions a terceres persones, sancions i pèrdua de beneficis. 

Per amés informació, podeu contactar amb en Faust Pagès fpages@arc.coop Tel. 934 
234 602 · Extensió 2030 

 

20è aniversari d’ENSIE 
 

El 16 de juny es va celebrar “on line” l’Asse-

mblea General Ordinària de ENSIE, la federació 
Europea d’Empreses d’Inserció.  

Tot i que l’assemblea era de caràcter ordinari, 

la coincidència amb el 20è aniversari d’ENSIE va 
fer que l’esdeveniment tingués especial 
significació. Abans d’iniciar l’assemblea es va 

celebrar una jornada on line sobre « L’economia 
circular a la cadena de valor de les organitza-

cions d’economia social: Les empreses d’inserció 
per a un consum més responsable». 

En aquesta jornada es va convidar al representant de FEICAT a fer una de les ponèn-
cies que va tractar sobre la promoció de la contractació pública socialment responsable. 

Hi varen participar 70 representants de federacions representants d’empreses d’inserció 
d’arreu d’Europa. 

Posteriorment, en l’assemblea, a part d’aprovar l’informe de gestió, el balanç i el pres-
supost 2021, es va procedir a una reforma dels estatuts. Aquesta reforma consistia en 

una adaptació a la nova legislació belga (la seu d’ENSIE és a Brussel·les) i a modifica-
cions més de calada com ara que cada soci disposarà de dret a vot i no com fins ara 

que cada país representat disposava d’un sol vot. Aquesta modificació donarà més pes 
a les federacions regionals com ara FEICAT. ENSIE, per molts anys! 

mailto:fpages@arc.coop


 
 

Reunions de Junta Directiva 

 

Com en cada Infofeicat, informem dels temes tractats en les reunions de Junta. En la 
reunió que es va celebrar el passat 18 de maig, que malauradament també va caler 
fer-la de manera virtual, a més de comentar l’evolució de la pandèmia i l’efecte que 
està tenint en les empreses d’inserció, es varen tractar els següents temes:  

- S’aprova la modificació de la composició de la Junta per tal d’elevar-ho a la ratificació 
de l’Assemblea. 

- S’aproven els documents (balanç, informe de gestió, pressupost...) que s’elevaran a 
l’assemblea. 

- S’informa sobre el resultat de la convocatòria extraordinària d’ajuts 2020, sobre el 

conveni 2021 amb la Fundació bancària “la Caixa” i sobre les novetats del Programa 
Làbora. 

- Es fa seguiment dels projectes prioritaris de FEICAT per al 2021. 

- S’aprova l’actualització del llistat de socis. 

- Informar sobre les xarxes en que FEICAT participa: Taula del Tercer Sector i ENSIE. 

D’altra banda, de manera excepcional, el 15 de juny, es va convocar una reunió 
extraordinària de Junta just abans de l’inici de l’assemblea. Els punts a tractar eren 

l’actualització del llistat de socis i la incorporació de FEICAT a la cooperativa Opcions 
per tal que els nostres socis es puguin beneficiar de la plataforma de comercialització 
“la Zona”. Ambdós punts es varen aprovar per tal d’elevar-los a l’assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Amb la  
col·laboració de: 


