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BUTLLETI INFORMATIU DE LES                  
EMPRESES  D’INSERCIO DE CATALUNYA 

Els companys de Nou Set, Empresa d’Inserció de 
Vilafranca del Penedès va organitzar el passat 25 de 
gener, al centre Àgora, una jornada sobre Empreses 
Socials: Aliances i Futur, experiències d’èxit de 
cooperació. 
 

La jornada va ser un èxit tant per la qualitat dels seus 
continguts com pel nombrós públic assistent. 
 

Un cop confirmada la notícia del nomenament del nou 
conseller d’Empresa i Ocupació, la Junta directiva de FEICAT va 
acordar sol·licitar una entrevista amb Honorable Sr. Felip Puig. 
En menys d’una setmana, el 17 de gener,  el conseller ja rebia a 
la presidència de FEICAT amb gran interès sobre la 
problemàtica que pateixen les empreses d’inserció i reafirmant 
la seva convicció de que som una eina necessària per a afrontar 
la molt difícil situació actual. 
 
Confiem que l’agilitat en que ens va rebre sigui símptoma d’una 
millora en la consideració del Govern cap a les Empreses 
d’Inserció. 

Reunió amb Felip Puig  

Nova Web FEICAT.CAT 

Empreses Socials                                 
Aliances i futur…. Experiències d’èxit de cooperació 

En el primer numero de l’InfoFeicat que va sortir el mes 
d’octubre passat us vàrem anunciar que per motius aliens a 
la nostra voluntat la web i domini passava a ser feicat.net ja 
que havíem perdut el domini feicat.cat.  Avui, i després de 
no poques aventures us podem confirmar que Feicat ja és 
propietària i disposa de tots dos dominis: feicat.net i 
feicat.cat. 
 

Us donem aquesta bona notícia coincidint amb la renovació 
de la nostra Web que, si be encara s’ha de polir i hi ha 
informacions de les empreses que estan pendents 
d’actualització, ja te la nova estructura i imatge molt més 
actual i clara. Confiem que us sigui una eina útil de 
comunicació i promoció. 



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). 

Amb la 
         col laboració de  · 

Inauguració de la Nova Seu de 
Formació i Treball E. I. a Vila Seca 
 

El 24 de gener es va inaugurar una nova seu de Formació i 
Treball a Vila-Seca. Aquesta notícia és doblement bona: per una 
banda consolida el creixement de una de les empreses sòcies de 
FEICAT i per l’altra reforça la presència de les empreses 
d’inserció en les comarques on tenim menys representació: les 
de Tarragona. 
 

A la fotografia, el president de Formació i Treball, Sr. Manuel 
Ribas Montobbio, amb l’alcalde de Vila Seca i president de la 
diputació de Tarragona, Sr. Josep Poblet, i el representant de 
l’Obra Social de “la Caixa”, Sr. Marc Simon. 
 

FEICAT i Fiare 
 

La Junta Directiva va acordar que FEICAT esdevingui Soci 
Promotor de FIARE durant aquest any 2013.   
 

Fiare es defineix com a una banca ètica que vol 
crear alternatives dintre del mercat financer per 
construir una economia amb valors al servei 
d'una societat més justa. 
 

 El 12 de gener es va realitzar l’Assemblea General 
Extraordinària de Fiare en que es varen definir les línies 
del procés de transferència de capital a Banca Popolare 
Etica. Un representant de Feicat va assistir a 
l’Assemblea. 

Aquelles petites sorpreses...  
 

Si be agafar el cotxe cada matí, per anar a la feina, tot sentint la ràdio, pot ser un acte rutinari i avorrit, el passat divendres 8 
de febrer vàrem tenir una sorpresa tots aquells que vàrem sintonitzar Catalunya Informació: “...una veu coneguda... però si és 
en Modest de Foresterra!!” Efectivament el projecte de Foresterra ja esta agafant una volada que atrau els micròfons 
radiofònics més importants del país! L’enhorabona! 

Noves Empreses d’Inserció 
 
 

Tot i els temps difícils que estem vivint és encoratjador 
veure com, des de la societat civil, van sorgint noves 
iniciatives que, a mesura que es consolidin, esdevindran 
empreses d’inserció. A part de diversos assessoraments 
que hem fet des de Feicat a emprenedors que estudien la 
possibilitat de crear noves empreses d’inserció, hores 
d’ara dues empreses, una de Deltebre i una cooperativa 
de Llagostera, estan tramitant la seva alta en el Registre 
Oficial d’E.I. de la Generalitat de Catalunya. 
 

 

Roba Amiga E.I. és la darrera empresa que després de inscriure’s al registre oficial va sol·licitar l’ingrés a Feicat.          
Us donem la més calorosa benvinguda! 


