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El tercer sector català es reuneix amb les institucions
europees a  Brussel·les 
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Representants del tercer sector social català a l Parlament Europeu

El 26 i 27 de setembre, representants del tercer
sector social català es reuniren amb representants
de les principals institucions de la Unió Europea a
Brussel·les en una missió organitzada per la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
L’objectiu del viatge era identificar processos clau
en l’agenda social europea i crear aliances amb el
sector arreu d’Europa. En total, 25 entitats socials
catalanes, entre elles FEICAT, han enviat els seus
respectius representants a aquesta missió.

Durant les dues jornades es celebraren múltiples
reunions al Parlament Europeu en les quals s’ha
debatut al voltant dels reptes i prioritats en
l’agenda social europea i catalana, com ara la
situació socioeconòmica i la 

inflació, la salut i les discapacitats o l’impacte social
de la transició verda i digital. La delegació també
ha celebrat reunions amb diverses unitats de la
Direcció General de Treball i Assumptes Socials de
la Comissió Europea sobre processos clau com
l’Estratègia Europea de les Cures, la Garantia
Infantil i diverses iniciatives d’inserció sociolaboral
emparades sota el FSE+. Finalment, la delegació
de la Taula ha pogut conèixer la tasca del Comitè
Econòmic i Social i del Comitè de les Regions.

La missió ha sigut una fantàstica oportunitat per a
construir xarxa entre les diferents entitats del
sector social europeu, així com amb institucions
de la Unió Europea.
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Portar la gerència o direcció d’una empresa
d’inserció comporta prendre decisions de manera
conscient, liderar un equip i gestionar el conflicte
constantment. Fer-ho de manera conscient, amb
l’estrès i la pressió de la feina del dia a dia, pot
resultar complicat. Amb l’objectiu d’ajudar als
gerents i directors d’empreses d’inserció a millorar la
seva presa de decisions, FEICAT va organitzar, junt a
l’escola de negocis EADA, una formació gratuïta al
respecte. 

Amb una combinació de teoria, casos pràctics i
exercicis en grup, els participants tingueren
l'oportunitat de reflexionar, debatre i adquirir
habilitats per tal d'enfortir el pensament crític i la
presa de decisions. 

Es va reflexionar al voltant de la manera com
prenem decisions a nivell cognitiu, com gestionar el
conflicte per a optimitzar aquesta presa de
decisions, entendre els diferents nivells de
participació de l'equip i el moment adequat en la
presa de decisions i aprendre estratègies per
minimitzar els biaixos cognitius propis de decisions
en equip.
 
La formació es va dur a terme el 11 de juliol a la seu
d’EADA en una sola jornada de vuit hores. Tant
l’assistència com la participació van ser tot un èxit, ja
que un total de 22 directius i gerents d’empreses
d’inserció van realitzar la formació i després van
manifestar la seva satisfacció respecte a la formació.

Directius d’empreses d’inserció realitzen una formació a
EADA

Directiusd'empreses d'inserció a la formació sobre presa de decisions
d'EADA

A FEICAT comptem amb tres socis nous
A FEICAT comptem amb tres noves incorporacions, E.I. EL LLINDAR FEM FEINA,  ARETÉ EMPRESA
D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL i EI L'OLIVERA CAN CALOPA. 

EL LLINDAR FEM FEINA treballa amb adolescents i joves exclosos del sistema educatiu i social
mitjançant la formació i professionalització a través de la gestió d’equipaments d’hostaleria.
Recentment han obert un restaurant a Barcelona, anomenat La Pau.

ARETÉ es centra en la inserció laboral de persones amb
problemes de salut mental i addiccions. Compten amb una
fusteria, botigues de segona mà, la cafeteria BioArtCafé i
ofereixen servei de missatgeria, suport administratiu i neteja
especialitzada.

Per altra banda, l'empresa d'inserció l'Olivera Can Calopa és
encarregada de la gestió de La Vinoteca de Can Calopa, un espai
de degustació dels vins que s'elaboren a l'Olivera.

Companys d’El Llindar i Areté i l'Olivera, benvinguts!
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El programa Làbora amplia les
seves fronteres d’actuació i
impulsa el projecte Amunt!.
Amunt! Neix amb col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona, el
Ministerio de Asuntos Sociales i
els Fons Next Generation amb
l'objectiu de donar respostes a
les necessitats d'inserció
sociolaboral i millora del benestar
de les persones beneficiaries de
l'Ingrés Mínim Vital. El projecte
s’empara dins del programa
Làbora i, per tant, neix com a fruit
de la col·laboració entre
l'Ajuntament de Barcelona, Creu
Roja, ECAS i FEICAT. 

Alberto Fabra, un dels
coordinadors del projecte, explica
que un dels grans problemes que
ha tingut l'Ingrés Mínim Vital des
del seu inici ha estat l'accés a la
mateixa ajuda. 

Neix el projecte Amunt!
"Tràmits burocràtics complicats i
costosos en termes de temps, a
més de tenir una barrera digital
força gran, han suposat deixar
enrere a una gran quantitat de
potencials beneficiaris -de fet,
només ha arribat al 30% del total
previst- convertint en un privilegi
accedir a aquest”, remarca. 

Amunt!  funciona amb dues línies.
Es divideix als participants en dos
grups, un grup de tractament i un
grup de control. El grup de
tractament fa una sèrie
d’itineraris en els quals rebrà
ajuda en la seva cerca laboral i al
grup de seguiment se li fa un
control per a estudiar com
evoluciona la seva situació en
comparació de com ho fa la dels
participants que han realitzat els
itineraris. 

“Des del Làbora portem més de 8
anys treballant en la creació
d'itineraris d'inserció sociolaboral
dins del marc de col·laboració
publico-social, per la qual cosa
creiem que tenim la capacitat
tècnica i el coneixement per a
dur a terme aquest tipus de
projectes”, explica Fabra.

L'objectiu és que 1000 persones
participin del grup de tractament
i altres 1000 persones del grup
de control, sumant un total de
2000 persones involucrades tant
en el projecte com en l'estudi de
recerca.

El 3 de setembre la cooperativa d’inserció Nou Set,
que pertany al grup Entrem, va complir el seu 25è
aniversari. Un quart de segle en què ha tingut com
a objectiu oferir oportunitats laborals i formatives a
persones amb dificultats socials, mitjançant la
gestió de serveis i activitats productives, programes
de formació i acompanyament sociolaboral,
treballant en xarxa amb altres agents socials i
econòmics de la vegueria Penedès.

Només en el darrer any, Nou Set ha atès 174
persones, el 42% de les quals han aconseguit un
contracte laboral. Com a conseqüència, aquestes
xifres han anat en augment, atès que s’ha agreujat
encara més la situació de les persones amb
vulnerabilitat

Nou Set celebra els 25 anys

Actualment, Nou Set compta amb 72 treballadors,
dels quals vuit treballen en l’àmbit de l’orientació i la
inserció laboral i acompanyen les persones en el
seu procés de millora de competències laborals i
transversals.

Nou Set, per molts més!



El passat 21 de juliol, es va
celebrar a les instal·lacions de la
Fundació Formació i Treball un
acte de difusió del projecte WISE
(Work Integration Social
Enterprises) For Digital Upskilling,
cofinançat pel Programa Erasmus
+ de la Unió Europea, sota el títol
“Up-skilling the disadvantaged
workers-digital skills”.

Durant l’acte es va posar especial
èmfasi en la inserció laboral de les
persones en situació de
vulnerabilitat i en el procés
d’acompanyament d’aquestes per
a la seva incorporació al mercat
laboral. A la segona part de la
jornada, es va organitzar una taula
rodona, moderada per FEICAT, on
les empreses d'inserció Economia
Solidaria, Suara Inserció, Formació
i Treball i Saó Prat presentaren les
seves bones pràctiques en
digitalització. 

Ecosol va explicar el seu portal
virtual com a eina de digitalització
per als treballadors d'inserció.
Des de Saó Prat incidiren en com
han detectat les tecnologies que
més utilitzen els treballadors
d'inserció i han adaptat la
formació i l’itinerari en
conseqüència. En tercet lloc,
Formació i Treball va presentar
del seu test de competències
digitals, dirigit a conèixer les
habilitats i mancances dels
treballadors en aquesta matèria i
de les càpsules formatives que
han creat per a millorar-les. Per
últim, Suara Inserció va remarcar
els condicionants que impedeixen
a certs perfils de treballadors
d'inserció adquirir competències
digitals i la importància d'integrar
formació en aquesta matèria als
itineraris d'inserció.
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Empreses d’inserció participen a una
jornada del WISE for Digital Upskilling a
Formació i Treball

Empreses d'inserció a la jornada de
WISE for Digital Upskilling

El programa Làbora ha considerat necessari incorporar a una persona que s’encarregui de de la gerència
d’aquest. Es per aquest motiu, al mes de maig es va obrir un procés de selecció extens al qual es van
presentar més de 60 candidatures. Finalment es va decidir contractar a Joana Rafart per a que ocupi la plaça.
El procés de selecció el va fer la consultora Marta Colomé.

La contractació de la nova gerent ha estat a càrrec de FEICAT, com a una de les federacions fundadores del
programa Làbora. La gerent serà també una figura de representació de les tres federacions dins de
l’estructura interna del Làbora.

Aquesta acció no és sinó una mostra més de fortalesa i continuïtat del programa Làbora.

El programa LÀBORA compta amb una nova gerent



Celebrem una reunió de Junta Directiva
i una trobada d’empreses d’inserció a
Sabadell

El passat dijous 6 d’octubre, la
Junta Directiva de la FEICAT
celebrà a Sabadell una reunió
interna ordinària i una posterior
trobada amb dues empreses
d’inserció del Vallès, APASOMI i
Suara Inserció. 

L’empresa d’inserció APASOMI va
acollir a la seva seu als membres
de la Junta Directiva de FEICAT
per tal d’efectuar una reunió
interna. Un cop va finalitzar
aquesta, els representants
d’APASOMI i Suara Inserció es van
incorporar a la reunió per tal de
compartir diverses informacions i
propostes. 

Durant la reunió es va incidir en la
dificultat que les empreses
d’inserció del Vallès troben en
aconseguir contractació pública
reservada per part de
l’administració. 
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Des de la FEICAT s’ha detectat
que aquesta contractació pública
no està sent efectiva i es reclama
a l’administració actuar al
respecte.

A més, es va reflexionar sobre
com reforçar la comunicació de
les empreses d’inserció i es vàren
compartir opinions sobre la
reforma de la Llei estatal
d’empreses d’inserció. 

Aquesta trobada forma part d’una
sèrie de trobades que FEICAT està
organitzant arreu del territori
català. L’objectiu d’aquestes és
apropar-se la realitat territorial de
les empreses sòcies i compartir
amb totes elles opinions i
inquietuds.

Membres de la Junta Directiva de FEICAT reunits a la seu d'APASOMI 

El passat 28 de setembre la
Fundació Ared celebrà la Nit
d'Ared, una vetllada que
acostuma a organitzar en
honor a la inserció social i
laboral de les persones en
situació de vulnerabilitat.

Aquest any Ared va elegir La
Model, l’antic centre
penitenciari de Barcelona, per
a fer la celebració. La nit va
comptar amb un tast
gastronòmic, organitzat per
Catering Ared, en col·laboració
amb reconeguts professionals
de la gastronomia catalana.

A més, la periodista i
presentadora Elisenda Roca
va fer de conductora de l’acte i
es va comptar també amb la
participació de Faustino
Garcia Zapico i Begoña
Longoria, impulsors del model
alternatiu d’intervenció
educativa en el context
penitenciari.

La Nit d'Ared



FEICAT participa al primer congrés d’empreses d’inserció de
Romania
El passat 13 de setembre, FEICAT va participar en la primera conferència d’empreses d’inserció de Romania, al
Palau del Parlament de Bucarest, per tal d’explicar el model de les empreses d’inserció catalanes als
companys romanesos. 

La conferència estava organitzada per Ateliere Fără Frontiere i en ella van participar agents de l’economia
social romanesa, a més de personalitats polítiques i representants de l’administració pública del país.

FEICAT va fer seva presentació en el marc de la conferència “Enfocaments polítics i pràctics europeus i
nacionals” en la qual va explicar el model de les empreses d’inserció catalanes i el seu recorregut i context 
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Intervenció de FEICAT al congrés d'empreses d'inserció de
Romania

A aquesta conferència també van participar la
comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de
Barcelona, Sonia Fuertes, qui va exposar el programa
Làbora com a exemple de bona col·laboració entre les
entitats de l’economia social i l’administració públcia. A
més, Formacio i Treball va explicar el seu projecte, valors
i missió.

Membres de l'Ajuntament de Barcelona, ENSIE, FEICAT, Formació i Treball i Ateliere Fără Frontier a la primera conferència d'empreses
d'inserció de Romania al Palau del Parlament de Bucarest



Reforma Laboral: Es va informar que la problemàtica que semblava que havia de generar la nova
Reforma Laboral va quedar resolta, en bona part gràcies a les gestions fetes per FEICAT al
Ministeri.

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
una gran oportunitat per al sector.

Revisió de les bases dels ajuts a les Empreses d’Inserció: Es va informar que la Direcció General
d’Economia Social ha convidat a FEICAT a una comissió de treball per a la revisió de les Bases que
regulen els ajuts ordinaris de la Generalitat de Catalunya a les empreses d’inserció. 

- Incorporació d’una tècnica de comunicació: L’Anna Adrià, nova tècnica de comunicació de FEICAT,
es va presentar personalment a la Junta Directiva.

-Canvis Normatius:

- Informació sobre reunions realitzades amb el SOC i DinCat.

- En compliment dels acords presos en la reunió de Junta anterior, es van concretar les formacions
previstes per aquest 2022.

Reunions de la Junta Directiva
La junta directiva de FEICAT es reuneix periòdicament per tal de tractar tots els temes que afecten a
les empreses d’inserció.
L’última reunió de la Junta es va celebrar el passat 18 de gener de manera virtual. 
En la reunió es van tractar principalment els següents temes: 

Reunió de la Junta Directiva el 18 de
gener de 2022

- Presentació de la Joana Rafart com a nova gerent del programa Làbora.
Es va comptar amb la presència de Joana Rafart, qui va explicar les seves
noves funcions i va informar sobre les accions actuals del Làbora.

- Actualització del llistat de socis. S'informa i s'aprova la incorporació de
tres nous socis de FEICAT: ARETÉ, EL LLINDAR FEM FEINA i L'OLIVER- CAN
CALOPA.

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

- Participació d'Albert Alberich, president de FEICAT, a una jornada a
Galicia sobre empreses d'inserció organitzada per la Asociación de
Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA).

- Accions de comunicació de FEICAT. S’entrega un informe a la Junta
Directiva on s’expliquen les darreres accions que s’han portat a terme en
matèria de comunicació, especialment a les comarques de Lleida. Es fa
un resum explicatiu de cada una d’aquestes accions, referents
principalment a incidència a la premsa, xarxes socials, canvis a la pàgina
web i altres col·laboracions externes.

- Actualització del document de la Taula sobre propostes de cara a les
eleccions municipals

- S’aprova el calendari de properes reunions.

Reunions de la
Junta Directiva

Com en cada Infofeicat, informem dels temes tractats en
les darreres reunions de la Junta Directiva. L'última es va
celebrar el passat 6 d'octubre a Sabadell.

En aquesta es varen tractar els següents temes:

Amb la col·laboració de:

http://www.aeiga.org/

