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Nou rècord de contractació a les empreses
d’inserció de Catalunya
Tot i la difícil situació de l’economia generada per la pandèmia, la resolució dels ajuts
que concedeix anualment la Direcció General d’Economia Social, ha posat en evidència
que l’any 2021, 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

2021

14.024

Cal ressaltar que aquesta xifra de mòduls es refereix exclusivament als subvencionats
per la línia 2 dels ajuts ordinaris de la direcció general i no recull, per exemple, els
mòduls de les convocatòries Treball i Formació del SOC, per tant la xifra dels anys 2020
i 2021 s’incrementaria si ens referíssim a mòduls totals.
Aquest és una excel·lent noticia que posa en evidència la labor social que desenvolupen
les empreses d’inserció quan son més necessàries que mai.
I les bones notícies no venen soles! Cal ressaltar també l’increment d’empreses
d’inserció sol·licitants que si el 2019 eren 54 i el 2020 eren 56, enguany arriben a ser
62!
Volem destacar, també, l’esforç fet per la Direcció General d’Economia Social ja que
l’increment de mòduls no ha afectat negativament a l’import adjudicat per mòdul. Si el
2020, tenint en compte la convocatòria extraordinària que es va fer posteriorment,
l’import per mòdul va ser de 616,45€ enguany arriba als 712,5€
Volem agrair a tota la Direcció General d’Economia Social, tan tècnics com polítics, la
seva implicació en el suport a les empreses d’inserció i, sobre tot, agrair a les empreses
sòcies que continuïn incansables en la seva labor social.

Coorace acull l’Assemblea General d’ENSIE
El passats 25 i 26 de novembre es va celebrar a Lille, França, el 19è congrés de
Coorace, una important xarxa d’economia social i solidaria que acull a 557 empreses
declarades d’utilitat social que donen feina a més de 53.000 persones. Coorace és
membre d’ENSIE i des de FEICAT hi tenim una especial relació bilateral.
El congrés va posar en evidència el potencial de l’economia social: centenars de
participants d’arreu de França i Europa, participació de representants de totes les
administracions públiques.-inclosa la ministra de Treball de la República- participació de
representants de molts altres sectors econòmics i, sobre tot, demostració d’una gran
creativitat i impuls de noves i originals iniciatives de l’economia social. Es va fer palès,
per tots els presents, l’especial fortalesa de l’economia social en situacions greus com
la que vivim en la pandèmia i, per tant, la necessitat de reforçar, des de tos els agents
econòmics públics i privats, models com el de les empreses d’inserció. Es va fer palès,
per tots els presents, l’especial fortalesa de l’economia social en situacions greus com
la que vivim en la pandèmia i, per tant, la necessitat de reforçar, des de tos els agents
econòmics públics i privats, models com el de les empreses d’inserció.

Plenari del 19è Congrés Coorace

En el marc del congrés de Coorace, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària
d’ENSIE. Aquest cop, a part de les funcions habituals de l’assemblea com ara el
seguiment econòmic, aprovació de pressupostos, seguiments de l’oficina tècnica i de la
gestió de projectes... hi havia renovació de la Junta Directiva. La fins ara presidenta
Sra. Corine Van de Burgt, representant d’una xarxa holandesa d’empreses d’inserció,
va sortir escollida novament. El representant de FEICAT, continuarà com a vocal dins
de la Junta directiva. D’altra banda, en el marc de les accions promogudes per ENSIE,
el passat 13 de desembre es va celebrar, de manera telemàtica, una formació per a la
presentació de projectes europeus. Destaquem l’amplia representació d’empreses
catalanes.

La nova Junta Directiva d’ENSIE

Noticies breus de FEICAT
Promoció de noves empreses d’inserció
Una de les funcions de la federació és l’acompanyament a iniciatives que pretén
esdevenir empreses d’inserció. La casuística és molt variada: no totes poden complir
amb els requisits mínims, sovint hi ha un desconeixement del sector o de quins son els
ajuts públics als que es poden optar...
Tot i així, aquesta feina va generant els seus fruits encara que sigui a llarg termini. A
punt d’acabar el 2021, enguany hem atès i assessorat a 15 iniciatives de les quals, com
a mínim quatre esdevindran probablement, en poc temps, noves empreses d’inserció.
El resultat d’aquest acompanyament és ben visible: el número total d’empreses
d’inserció registrades oficialment no para de créixer i la representativitat de FEICAT es
manté: Un 92,7% de tots els contractes d’inserció que es fan a Catalunya, el realitzen
empreses d’inserció afiliades a FEICAT.

Promoció de la contractació pública reservada
Aquesta promoció és una constant en el dia a dia de FEICAT i, malgrat que, per ara, els
resultats obtinguts no son els desitjables, si que considerem que una labor de promoció
constant acabarà donant els seus fruits. D’aquests dos darrers mesos destaquem:
-

Formació a l’Ajuntament de Terrassa: Sessió promoguda per l’Ajuntament
realitzada el passat 17 de novembre. Vàrem presentar el model de les empreses
d’inserció i la importància de la contractació pública reservada.

-

Reunió amb l’Ajuntament de Castell Platja d’Aro: reunió de caràcter tècnic per a
estudiar la possibilitat d’una contractació reservada.

-

Enviament de trameses a tots els ajuntaments i administracions públiques locals
de Catalunya: De manera periòdica (cada 3 setmanes aproximadament) anem
recordant a les administracions publiques catalanes l’obligatorietat i la
conveniència de contractar a les empreses d’inserció.

Visita dels companys de “De Biehal”
En el marc d’un projecte europeu d’intercanvi, 15 companys de l’empresa d’inserció
“De Biehal”, de la ciutat de Lommel, a
Bèlgica, varen visitar FEICAT i alguna de les
empreses d’inserció sòcies. El dimecres 1
de desembre es varen reunir durant
gairebé tres hores amb el coordinador de
FEICAT amb qui varen compartir el model
d’empreses d’inserció. Els dies 2 i 3 varen
tenir l’oportunitat de conèixer personalment
diverses instal·lacions d’empreses sòcies.

La comitiva de De Biehal

Presentació de “Midue”
Midue és un conjunt d'eines informàtiques per a la gestió del tercer sector. Coneixedors
de que algunes de les empreses sòcies l’utilitzen amb èxit, des de FEICAT vàrem
organitzar una sessió informativa on line. Per qualsevol informació al respecte, podeu
contactar amb https://www.midue.com/

La Nit d’Ared - Salta

La Nit d’Ared

La Nit ARED - Salta va ser una vetllada
molt especial que es va celebrar el
passat dijous 28 d’octubre als jardins de
la Fundació Palo Alto de Barcelona. 254
persones es varen trobar acollides per la
fantàstica organització de l’esdeveniment i fent reconeixement a la labor
que la fundació ARED realitza. El sopar,
servit per la empresa d’inserció SALTA,
va ser excel·lent. Des de FEICAT donem
l’enhorabona a ARED perla iniciativa.

Reunions de Junta Directiva
Com en cada Infofeicat, informem dels temes tractats en les reunions de Junta. La
reunió que es va celebrar el passat 23 de novembre, 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’informa sobre la convocatòria ACOL JOVES. Es fa palès el malestar que ha generat
entre les empreses sòcies els procediments d’aquesta convocatòria. S’informa que s’ha
sol·licitat una reunió amb el nou director del SOC per tal de presentar-li FEICAT i la
labor que realitzen les empreses d’inserció i contemplar possibles noves vies de
col·laboració.
- S’informa dels contactes que s’han mantingut amb la xarxa estatal FAEDEI.
- Es debat sobre un document de propostes sobre el marc legal de les empreses
d’inserció. S’acorda iniciar un procés de treball conjunt d’aquest tema amb la Direcció
General d’Economia Social.
- S’informa sobre les xarxes en que FEICAT participa: Taula del Tercer Sector i ENSIE.
- Es repassen les accions puntuals que s’estan realitzant des de l’oficina tècnica de
FEICAT.
- S’acorda que les properes reunions de Junta siguin presencials i es realitzin arreu del
territori per tal d’incrementar els vincles entre la Junta Directiva i les empreses sòcies.
Es recorda l’increment de socis dels darrers anys i que, en molts casos, les noves
empreses encara no han participat personalment en cap reunió presencial amb la
Junta.

Amb la
col·laboració de:

