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CATALINA GONZÁLEZ, NOVA PRESIDENTA DE FEICAT
El passat 29 de juny, es va celebrar l’assemblea
general ordinària de FEICAT.
Excepcionalment, abans d’iniciar-la, vàrem comptar
amb la intervenció del Honorable Conseller
d’Empresa i Ocupació Sr. Felip Puig qui va venir
acompanyat pel Secretari d’Ocupació i Relacions
Laborals, Sr. Joan Aregio i pel Director General
d’Economia Social, Sr. Xavier López. Aquesta visita
posa de manifest la relació directa i bona
coordinació que durant el darrer període s’ha
mantingut amb la Generalitat de Catalunya. El
Conseller va agrair la feina social feta des de les
empreses d’inserció. També va agrair la feina feta
per la Junta directiva sortint i va desitjar sort a la
nova Junta que elegeixi l’assemblea.

Com és conegut, en aquesta assemblea ordinària calia, segons els estatuts, fer una renovació de la
Junta. Pel 91% dels vots vàlids emesos va sortir escollida la Junta directiva composada per:

PRESIDÈNCIA:
Presidenta: Catalina González Keuchen ( SaóPrat)
Vice-president: Ignasi Parody Nuñez (Trinijove)
Vice-presidenta: Anna Güell Juanola (Ecosol)
Secretari -Tresorer: Albert Alberich (Formació i Treball)

VOCALS:
Teresa Rodríguez Garcia (Salta)
Diego Arias Rejón (Engrunes)
Carme Sureda Bosch (Aprodisca)
Oriol Gaspa López (Garbet)
Josep Fernàndez Puigpelat (Troballes)

La nova junta representa una línia de continuïtat de la
feina feta en els darrers quatre anys però amb una clara
intenció de relleu generacional incorporant persones
joves als càrrecs de més responsabilitat.
En l’assemblea també es va aprovar per amplia majoria
la memòria de l’exercici anterior, el tancament de
comptes 2014 auditat, i el pressupost i pla d’actuació
per al 2015.
El Sr. Ignasi Parody, la Sra. Teresa Rodríguez, el Conseller
Sr. Felip Puig, el Sr. Albert Alberich i el Sr. Diego Arias.

Conveni 2015 entre el Departament d’Empresa i Ocupació i FEICAT
El passat 31 de juliol, el Secretari General del
Departament d’Empresa i Ocupació Sr. Xavier
Gibert es va desplaçar fins la seu de FEICAT per tal
de signar el conveni de col·laboració entre la
Generalitat i FEICAT. Aquest conveni esta dotat amb
36.000€ i permetrà, entre d’altres coses,
l’elaboració d’un catàleg d’empreses d’inserció, la
realització de diverses jornades o l’assessorament i
acompanyament d’iniciatives impulsores de noves
empreses d’inserció.
Aprofitant la visita del Secretari General va reunirse amb la presidència de FEICAT per tal de conèixer
de primera mà les inquietuds i problemàtiques de
les empreses d’inserció.

El Director General d’Economia Social Sr. Xavier López, el
Secretari General del Departament Sr. Xavier Gibert i la
Presidenta de FEICAT Sra. Catalina González en el moment de la
signatura del conveni.

Benvinguts!!!
La representativitat indiscutible de FEICAT en el sector de les empreses d’inserció de Catalunya és
cada cop més evident. Si bé en l’anterior INFOFEICAT donàvem la benvinguda a AMPANS empresa
d’inserció ara son tres més les empreses que durant l’estiu s’han afegit a la nostra Federació:
APASOMI és una empresa d’inserció ubicada a
Sabadell i promoguda per Càritas Diocesana de
Terrassa. Compta amb 12 treballadors i ofereix
serveis de, muntatge de aparells i material Elèctric i
electrònic i serveis d’horts, jardineria, agrícoles i
ambientals

NOUGRAPATS és la nova empresa ubicada a La Seu
d’Urgell. Es va inaugurar oficialment aquest 21 de
setembre i esta promoguda per Càritas Diocesana
d’Urgell. Ofereix serveis vinculats amb la roba:
recollida, venda, bugaderia… tot i que, a partir de
novembre inicia el servei de neteges.

ÀNGELS és una empresa d’inserció promoguda per
la Fundació Roca i Pi amb gran implantació i
trajectòria a la ciutat de Badalona. Hores d’ara
compta amb 11 treballadors i, si be te previst obrir
noves línies de negoci, inicialment es dedica a la
construcció i reformes.

United At Work
El passat 15 de setembre es va celebrar a Barcelona la
3ª conferencia internacional United At Work sobre
“L’emprenedoria social com a palanca per a la inserció
laboral”.
En aquest acte hi constaven més de 170 inscrits d’arreu
d’Europa. Entre les experiències que es van compartir
varen destacar les presentades per dues empreses
d’inserció: Saó Prat i Formació i Treball.

La Junta de FEICAT rep a Joan Coscubiela
En el marc de les eleccions del 27 de setembre,
el diputat Joan Coscubiela, membre de la
candidatura “Catalunya SI que es pot” va
sol·licitar una reunió amb la Junta directiva de
FEICAT per tal de conèixer inquietuds i propostes
que es puguin fer des de les empreses d’inserció.
La trobada es va produir a la seu de FEICAT.
Durant més d’una hora i mitja es varen compartir
idees sobre possibles solucions per tal d’adaptar
i actualitzar el marc normatiu que afecta a les
empreses d’inserció.

Pla de Garantia Juvenil

La Federació FEICAT – Empreses d’Inserció de
Catalunya, està formada per les Empreses d'Inserció
que estan a l’empara de la legislació vigent (Llei
27/2002 i Llei 44/2007 de 13 de desembre de 2007).

Després de temps d’incertesa, el 8 de setembre el SOC va
convocar una reunió multitudinària al Fòrum de l’Espai ONCE
per a explicar el desenvolupament del tan anomenat Pla de
Garantia Juvenil. En aquesta reunió hi varen ser presents
entitats del tercer secor social d’arreu de Catalunya.
Complint amb el seu compromís, la Direcció General
d’Economia Social, va convocar posteriorment una reunió, el
23 de setembre, específica per a resoldre els dubtes que es
puguin generar de les convocatòries publiques del Fons de
Garantia Juvenil que aniran sortint publicades a partir de
finals de setembre.
Confiem que esdevinguin una nova oportunitat per a totes
les empreses d’inserció.
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