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Les empreses d’inserció es tornen a reunir de manera
presencial a l’Assemblea General Ordinària de FEICAT
Com cada mes de juny, hem celebrat l’Assemblea
General Ordinària de FEICAT. Enguany ho hem fet
de manera més especial, ja que després de dos
anys en els quals la situació sociosanitària ho ha
impedit, hem pogut reunir-nos de manera
presencial al Palau Macaya de Barcelona.

En la seva intervenció, la Sra. García va ratificar el
seu compromís i disposició a les empreses
d’inserció i va posar en valor el paper d’aquestes.
“Valorem la tasca de les empreses d'inserció com
un dels ponts per facilitar l'accés al mercat ordinari
a les persones amb més dificultats”.
Respecte a les votacions celebrades a l’Assemblea,
ressaltem que la memòria de gestió 2021, el
tancament econòmic, així com el pla d’acció i el
pressupost del 2022 es varen aprovar sense cap
vot en contra.
Durant l’Assemblea, a més, es va donar espai i veu a
les empreses d’inserció que s’han incorporat a
FEICAT recentment, les quals van tenir l’oportunitat
de presentar el seu projecte a la resta d’assistents.
Aquestes són Diomcoop, Es-Imperfect Food, Arada i
Xavier Paules. Benvingudes!

La Sra. Isabel García en la seva intervenció a
l'Assemblea General Ordinària de FEICAT.

La jornada va començar amb una reunió de la
Junta Directiva i després es va convocar als
representants de totes les empreses d’inserció
sòcies de FEICAT, dels quals finalment van
participar un total de 28. Com ja és tradició,
l’assemblea va ser inaugurada per un representant
de la Direcció General d'Economia Social. En
aquest cas, va participar la Sra. Isabel García,
Subdirectora General de Treball en la Diversitat i el
Tercer Sector.
L'Assemblea General Ordinària de FEICAT al Palau
Macaya. el 27 de juny del 2022

Les empreses d’inserció de les comarques de Lleida es
reuneixen a Tàrrega
El passat dimarts 17 de maig, la Junta Directiva de FEICAT va celebrar a Tàrrega una reunió interna
ordinària i una posterior trobada amb les empreses d’inserció de les comarques de Lleida.
La trobada es va celebrar a la seu de l’empresa
d’inserció Cartaes. En ella participaren, a més de la
Junta Directiva de FEICAT, representants de 10
empreses d’inserció de les comarques de Lleida.
A més, es va comptar amb la presència de
l’alcaldessa de Tàrrega i vicepresidenta de la
Federació de Municipis de Catalunya, Maria Alba
Pijuan Vallverdú, qui va tindre l’oportunitat de
intercanviar opinions amb els representants de les
empreses participants i acostar-se a la realitat del
sector social lleidatà.
A la reunió es va debatre principalment al voltant de
la necessitat d’una contractació pública reservada
d’empreses d’inserció efectiva per part de
l’administració i es va fer incidència en el retorn
social que implica la feina que fan les empreses
d’inserció en benefici del territori i les
administracions locals. En aquest sentit, es va
mostrar Tàrrega com un exemple de bona
col·laboració i complicitat entre l’administració i les
empreses d’inserció del municipi. La Federació de
Municipis de Catalunya contribuirà a promocionar la
contractació pública reservada a través de
formacions dirigides a l’administració pública.

La'alcaldessa de Tàrrega en la seva intervenció
a la trobada d'empreses d'inserció

FEICAT va escollir la localitat de Tàrrega per a
l’ocasió donat que les comarques de Lleida han
presentat un important creixement en la creació
d’empreses d’inserció en els últims anys. Enguany es
celebraran altres trobades amb empreses d’inserció
en diferents punts de Catalunya.
Aquesta noticia ha aparegut als mitjans
comunicació Nova Tàrrega i Ràdio Tàrrega.

de

Participants de la trobada d'empreses d'inserció
a la seu de Cartaes
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Celebrem la Trobada Anual de Tècnics
amb un taller de mesurament i gestió
de l’impacte social
Com cada any, FEICAT organitza
una trobada anual de tècnics amb
l’objectiu de teixir relació entre les
empreses d’inserció i oferir una
formació feta a mida per als
tècnics d’acompanyament de les
empreses d'inserció.
Enguany, la temàtica a tractar va
ser el Mesurament i Gestió de
l’impacte social i va consistir en un
taller impartit per Bernardo Garcia
Izquierdo, Doctor en Ciències
Econòmiques
i
Empresarials,
especialitzat en la gestió entitats
no lucratives i membre fundador i
vicepresident
de
l'Associació
espanyola per al mesurament i la
gestió
de
l'impacte
social
(ESIMPACT).
L'’objectiu del taller era que cada
participant adquirís fonaments
per a prendre decisions en la seua
organització al voltant de quan és
el moment oportú per a mesurar

l’impacte social, com mesurar-lo i
com utilitzar de manera més
eficaç aquestes mètriques.
La formació va consistir en un
taller pràctic en el qual es va
utilitzar
l’eina
de
treball
col·laboratiu online MURAL, amb
la qual cada participant va poder
fer una simulació simplificada de
mesura de l’impacte social.
A la trobada van participar un
total de 32 tècnics d’empreses
d’inserció, que es van organitzar
en dos torns per tal de facilitar el
dinamisme de les sessions.
Tant la participació com el nivell
de satisfacció dels participants
van ser un èxit. Aquesta última es
va poder mesurar gràcies a una
enquesta de satisfacció que es va
fer arribar als participants una
vegada finalitzada la formació.

El professor Bernardo
García impartint el taller
"Mesurament i Gestió de
l'impacte social".

Les empreses d’inserció es reuneixen amb el SOC
FEICAT va organitzar el passat 30 de maig una reunió informativa amb la Sra. Marta Massagué, Responsable
de Serveis d’Atenció i Suport als joves del SOC, i representants de 27 empreses d’inserció. L’objectiu de la
reunió era informar als participants sobre la propera convocatòria pública del Programa Treball i Formació per
a joves tutelats i extutelats i sobre la formació Dual del SOC.
La Sra. Massagué va poder comentar amb les empreses d’inserció els canvis i novetats en la convocatòria
d’enguany del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats, un programa que pretén facilitar la
transició de un sector especialment vulnerable de la població jove al mercat laboral a través de programes
d’ocupació i treball. Cada any s’obri una convocatòria a la qual es poden presentar les empreses d’inserció. Per
altra banda, la Sra. Massagué explicà als participants el Programa Formació Professional Ocupacional Dual del
SOC, dirigit a facilitar a les persones joves amb un nivell baix de formació l’accés al mercat de treball.
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7è Congrés del Tercer Sector Social de
Catalunya

Representatnts de les entitats membres de la Taula del Tercer Sector i de l'Administració Pública el
15 de juny al Petit Palau de la Música.

Amb el lema “El repte de la
reconstrucció
social:
noves
respostes des del Tercer Sector
Social', la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya
va celebrar els passats 15 i 16 de
juny el 7è Congrés del Tercer
Sector Social, al Petit Palau del
Palau de la Música Catalana.
La Taula de manera bianual
organitzar aquest congrés amb
l’objectiu de reunir les entitats del
tercer sector catalanes, veus
expertes i institucions, per tal de
debatre al voltant de les
problemàtiques socials i el seu
paper a l’hora de fer-les front. En
l’edició d’enguany es va comptar
amb la presència de més de 130
autoritats i representants de
l’administració pública, entre les
quals el M.H. president de la
Generalitat, la M.H. presidenta del
Parlament i l’alcaldessa de
Barcelona.

A la inauguració del Congrés, la
Taula advertí que la resposta a la
greu crisi social està sent massa
lenta i que falta concreció,
rapidesa i planificació en les
polítiques públiques que han
d’assegurar-ne la sortida.
Després
d’aquesta
primera
intervenció, es va donar pas a
conferències,
ponències,
entrevistes i taules d’experiències,
en les quals s’incorporaren els
punts de vista de ponents de
reconegut prestigi de l'àmbit
social, econòmic, el sector
empresarial, els moviments de
defensa dels drets humans, de
cooperació i desenvolupament o
de l’economia social i solidària,
entre altres.

Solidança
compleix 25
anys
Solidança compleix enguany
25 anys des de la seva creació
i,
amb
motiu
d’aquest
aniversari, va organitzar una
festa el 18 de juny a la Nau de
Sant Joan Despí. La jornada va
ser una commemoració a més
de dos dècades dedicades a la
inserció laboral i ho van
celebrar
amb
tallers,
paradetes d’artesania, servei
de barra amb beguda i
menjar, a més de diverses
actuacions
musicals
en
directe.
Solidança va nàixer l’any 1997
amb l’objectiu de promoure la
inserció sociolaboral i les
accions
formatives
de
col·lectius en risc d’exclusió
social a través d’activitats
vinculades a la gestió integral
de residus i a l’economia
circular. 25 anys després,
continua compromesa amb
aquest objectiu i continua
creixent.
Companys de Solidança, per
molts anys!

Festa del 25 aniversari de
Solidança a la Nau de Joan
despí el dissabte 18 de juny.
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El Programa Làbora és un programa liderat per l’Ajuntament de Barcelona ,
juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Creu Roja i la FEICAT.
Durant l’any 2021, va atendre un total de 7.192 persones (un 7,9% més que l’any
anterior), de les quals el 67% van ser dones i el 44,7% tenien més de 45 anys, unes
xifres que superen els objectius marcats pel programa i que se situen en nivells
similars als d’abans de la pandèmia.

Es celebra la VII edició de l’Espai Làbora al Born
El Programa Làbora celebra anualment l’Espai Làbora, una jornada que compta amb un espai de networking i
amb l’entrega del Segell Làbora, un reconeixement dirigit a les empreses col·laboradores. Enguany, després
de cancel·lar la jornada del 2020 i veure’s obligats a realitzar la del 2021 de forma telemàtica, es va celebrar la
setena edició el passat dilluns 2 de maig al Born, Barcelona. Varen participar un total de 275 persones
candidates i 149 empreses, entre elles sis empreses d’inserció.
La jornada es va iniciar amb una inauguració a càrrec de la comissionada d’Acció Social, Sonia Fuertes; la
comissionada de Promoció d’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral, Raquel Gil, i Albert Alberich,
president de FEICAT, que va intervenir en nom de Creu Roja, Ecas i FEICAT. Després, es va procedir a fer
l’entrega del Segell Làbora, un reconeixement dirigit a les empreses col·laboradores que han generat
contractacions sota criteris de bones praxis i qualitat. A l’edició del 2022 es va entregar a un total de 90
empreses.
Després de l’acte de presentació, es va donar pas a la
Jornada de Networking, que es celebra en cada edició
amb l’objectiu d’afavorir l’ocupabilitat dels col·lectius més
vulnerables de la ciutat de Barcelona.
Es tracta d’un espai dissenyat en un format d'entrevistes
individuals i grupals, i seguint criteris d'ocupació per
competències, que pretén aconseguir el major nombre
d'insercions possible i contribuir a millorar l'ocupabilitat
dels col·lectius en risc.
Intervenció de l'Albert Alberich a l'acte
d'inauguració del VII Espai Làbora.
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Novetats d'ENSIE
ENSIE participa en la Conferència Europea “L’economia social, el futur d’Europa”
El passats 5 i 6 de maig va tenir lloc a Estrasburg la
Conferència Europea "L'economia social, el futur
d'Europa”. Un dels objectius de l'esdeveniment era
mobilitzar a actors de l'economia social de tota
Europa i així crear aliances, intercanviar idees i, a
més, comprometre's amb l'aplicació del Pla d’Acció
per a l’Economia Social (PAES), una política pública
impulsada per la Comissió Europea que pretén
potenciar el desenvolupament de models
d'economia social.

A la reunió acudiren més de 1.000 persones de
diferents països, sent la primera vegada que es
comptava amb tants participants per a abordar
temes referents a l'economia social.

Assemblea General
Ordinària d'ENSIE a Polònia

Això demostra que el sector està cada vegada
més present en l'agenda de la UE i que té un
gran poder de convocatòria. Destaquem també
la implicació d’emprenedors joves en
l’economia social, que va quedar demostrada
en aquest esdeveniment.
A més de la conferència, durant les dues jornades
s’organitzaren més de 60 tallers al voltant de
l’economia social i es va aprofitar l’ocasió per a
celebrar la reunió del Consell d’Administració
d’ENSIE.

Intervenció de la presidenta d'ENSIE, Patrizia Bussi,
en la Conferència sobre el futur de l'Economia
Social" a Katowice, Polònia.

Els passats 8, 9 i 10 de juny 19 membres d’ENSIE
es reuniren a Katowice, Polònia, per tal de
celebrar l’Assemblea General Ordinària. Durant
aquesta, es va debatre sobre la situació de les
empreses d’inserció als diferents països
europeus, les actuacions que s’estan portant a
terme, així com els reptes als quals s'enfronten i
les necessitats de suport.
La representant de la Future Development
Agency d’Ucraïna, Alina Bocharkinova, va
participar en l’Assemblea i compartir amb la resta
de membres la situació actual dels ciutadabs ucraïnesos i del sector social del país, en concret de les
empreses d'inserció.
A més de l’Assemblea, els membres d’ENSIE acudiren a la “Conferència sobre el futur de l’Economia Social”
que es va celebrar el dia 9 a Katowice, en la qual participaren representants del govern polonès i actors
implicats en l’entramat social del país. Patrizia Bussi, directora d’ENSIE, va intervenir i remarcar la necessitat
de polítiques europees que recolzen les empreses d’inserció per tal de ser actors clau en la transició digital
i ecològica.
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Reunions
Reunions de
de la
la Junta Directiva
Junta Directiva

La junta directiva de FEICAT es reuneix periòdicament per tal de tractar tots els temes que afecten a
les empreses
d’inserció. informem dels temes tractats en
Com
en cada Infofeicat,
L’última
reunió
de la Junta
va celebrar
el Aquestes
passat 18es
de gener de manera virtual.
les
darreres
reunions
de laes
Junta
Directiva.
En la reunió
es el
van
tractar
els següents
varen
celebrar
passat
17principalment
de maig a Tàrrega
i el 27 detemes:
juny a Barcelona.
-Ambdues
Incorporació
d’una
tècnica
comunicació:
L’Anna
Adrià, nova tècnica de comunicació de FEICAT,
es varen
poder
fer de
de manera
presencial
i en
es
vaes
presentar
personalment
a la temes:
Junta Directiva.
elles
varen tractar
els següents
-Canvis
Normatius:
- Modificació
de la Llei Estatal d’Empreses d’Inserció: es va aprovar la participació
de FEICAT en la Consulta Pública prèvia a la elaboració del projecte de Llei per
l’actualització
la Llei Es
44/2007
d’empreses
del Govern
d’Espanya,que
a havia de generar la nova
Reforma de
Laboral:
va informar
que lad’inserció
problemàtica
que semblava
partir
d’unes propostes
l’equipen
tècnic
de FEICAT.
Reforma
Laboral elaborades
va quedar per
resolta,
bona
part gràcies a les gestions fetes per FEICAT al

Ministeri.

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

Modificació de la Llei d’Empreses d’Inserció: Es va debatre sobre la modificació de la Llei 44/2007
de regulació del regim de les empreses d’inserció i es comenta que aquesta modificació pot ser
- Confederació i FEICAT: la Junta considera la possibilitat d’incorporar FEICAT a la
una gran S’acorda
oportunitat
perlaaldecisió.
sector.
Confederació.
ajornar
Revisió de ACOL
les bases
ajuts adelesla Empreses
Es va informar
- Convocatòria
Joves:dels
s’informa
reunió ambd’Inserció:
la Marta Massagué
del que la Direcció General
SOC,d’Economia
en la qual es
va confirmar
quea en
breuasortirà
la nova de
convocatòria
Social
ha convidat
FEICAT
una comissió
treball perdea la revisió de les Bases que
Treball
i
Formació
ACOL
Joves.
regulen els ajuts ordinaris de la Generalitat de Catalunya a les empreses d’inserció.
-- Programa
Làbora:
Junta aprova
la signatura
agrupació
entre ECAS, Creu
Informació
sobrelareunions
realitzades
ambd’una
el SOC
i DinCat.
Rija i FEICAT per tal de presentar-nos a la concurrència no competitiva per al
desenvolupament del projecte AMUNT! d’atenció als perceptors de l’IMV.
- En compliment dels acords presos en la reunió de Junta anterior, es van concretar les formacions
S’anuncia que s’obrirà en breu l’oferta laboral per a una gerència estratègica pel
previstes
per aquest 2022.
programa Làbora. S’aprova que l’entitat contractant sigui FEICAT.
- Federació estatal FAEDEI: s’acorda elevar a l’Assemblea el debat sobre una
possible incorporació
i demanar
Reunió de lamenys
Junta Directiva
el 18 que
de l’Assemblea autoritzi a la Junta de
de 2022
Feicat prendre la decisió d’una gener
possible
incorporació que hauria de ser ratificada
en una Assemblea general posterior.
- S’actualitza el llistat de socis
- S’aprova el calendari de properes reunions.

Amb la col·laboració de:

