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XIII Jornada estatal d’empreses d’inserci�

El Sr. Marc Simon de la Fundació “la Caixa”, el Sr. Ignasi Parody, 
president d’Ensie, la Sra. Nieves Ramos, presidenta de FAEDEI i
el Sr. Miguel Angel Garcia, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una part de la delegació catalana a la Jornada Estatal.

Més de 20 persones vàrem desplaçar-nos des de Catalunya a Madrid per a participar en la XIII jornada estatal 
d’empreses d’inserció que es va celebrar el 19 de novembre a la Fundació José Maria de Llanos. Va ser una jornada 
intensa amb una vintena de ponents en les presentacions i taules rodones que composaven la Jornada. Una bona ocasió 
per a mostrar la bona evolució de les empreses d’inserció a nivell estatal tant en creixement de facturació com en 
nombre de llocs d’inserció. La presència de diverses autoritats del Govern central va posar en evidència que les 
administracions públiques cada cop més van reconeixent més la feina clau de les empreses d’inserció.

Així mateix es va aprofitar l’ocasió per a fer la presentació oficial de la III Fira INSERCIONA 2015 que es celebrarà a 
Saragossa el proper mes de febrer. Confiem que aquesta Fira sigui un èxit i es consolidi després de les edicions de 
Barcelona i Irún.

10 anys de Sa� Prat
El passat 2 de desembre a l’ Espai Cultural Cèntric de El Prat de 
Llobregat es va celebrar el 10è aniversari de Saó Prat. Val a dir 
que, en una gran sala plena de gom a gom, es fa fer un acte 
original i molt enriquidor. Després d’un discurs de la nostra 
companya Catalina Gonzalez i d’uns interessants vídeos on 
usuaris de l’empresa d’inserció feien de protagonistes es va fer 
una taula rodona en que hi participaven el Sr. Llorenç 
Claramunt (de Saó Prat), el Sr. Toni Reig (director General de 
Joventut), el Sr. Ignasi Parody (com a president d’ENSIE), el Sr. 
Jaume Lanaspa (de la Fundació “la Caixa”) i el Sr. Eduard Sala 
(de la Fundació Sta. Lluisa de Marillac). L’originalitat i creativitat 
en tot el disseny de l’acte, el varen convertir en un moment 
molt especial que tots els presents recordarem.

L’enhorabona i per molts i molts anys de feina ben feta!



Entrem-hi reconeix el compromís social a les empreses i entitats de 
“Junts trenquem el cercle!”
El Grup Entrem-hi, format per l’empresa d’Inserció Nou Verd i  l’entitat Nou Set, fa 20 anys que desenvolupa activitats 
econòmiques i projectes sociolaborals que permeten millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc 
d’exclusió social, en el marc d’un procés d’acompanyament professional i en xarxa amb altres agents socials i econòmics 
del territori.

Entrem-hi va celebrar el passat dijous 23 d'octubre un acte de reconeixement per a les més de quaranta empreses i 
entitats del territori que col·laboren amb el programa Junts trenquem el cercle! 

L'acte va tenir lloc a l'auditori del Vinseum i va reunir als propietaris i representants de les de la xarxa Junts trenquem el 
cercle!. Va començar amb la projecció d'un vídeo que recull l'essència del programa, amb experiències de tècnics, 
entitats i empreses col·laboradores i dels propis beneficiaris del projecte. Seguidament, van tenir lloc els parlaments del 
director d'Entrem-hi, el Sr. Juli Silvestre, i dels representants de les institucions que han donat suport al programa des 
del seu inici. També va comptar amb una conferència a càrrec del Dr. Oliver Alonso, Catedràtic d'Economia Aplicada de 
la UAB, que va parlar sobre l'estat de l'economia actual. 

La valoració del primer any del 
projecte Junts Trenquem el 
cercle! és molt positiva: 57 
persones beneficiàries, 1520 h 
de formació teòrica i pràctica, 15 
insercions al món laboral, més 
de quaranta empreses i entitats 
col·laborant-hi i el Premi Piñol 
2013 a la millor iniciativa 
innovadora de lluita contra 
l'atur. 

Imatges durant l'acte del Cercle d'economia

FEICAT i el Cercle d’Economia
En la labor d’apropament de la labor social que fan les empreses d’inserció al mon empresarial, FEICAT, en col·laboració 
amb la Direcció General d’Economia Social i el Cercle d’Economia va organitzar, el passat 24 de novembre la Sessió: 
“Quan l’atur condemna a l’exclusió. A temps d’evitar una fractura social irreversible”. En la solemne sala d’actes del 
Cercle d’Economia i presidit pel seu actual president Sr. Anton Costas, vàrem escoltar les molt interessants 
intervencions del Sr. Alfred Pastor, professor de l’IESE Business School, el Sr. Xavier López, director general d’economia 
social i l’Albert Alberich, secretari de FEICAT.



Jornada Anual del Cluster Èxit

FEICAT a l’Institut Miquel Taradell

El dia a dia de l’activitat de FEICAT és molt intens i, la presència en actes públics, tan gran com ens és possible. A tall 
d’exemple ens els darrers dos mesos, a part de les reunions habituals amb el Departament d’Empresa i Ocupació, ens 
hem reunit amb la directora del SOC, Sra. Olga Campmany, hem estat presents i participat en la III Fira d’Economia 
Solidària de Catalunya organitzada per la XES, participem en l’organització de la Fira Solidària de Nadal de l’Ajuntament 
de Barcelona i hem assistit a diversos actes com ara el Dinar de la Cambra amb Jaume Collboni i Cuadrado.

El passat 18 d’octubre es va celebrar al Parc Científic i Tecnològic de 
la Universitat de Girona la Jornada Anual del Clúster Èxit sobre “La 
col·laboració del sector privat i el sector públic amb la inserció 
laboral de persones amb especials dificultats i risc d’exclusió 
social”.

La jornada va constar de dues taules rodones: una sobre 
experiències positives en  camp de l’economia social i l’altra sobre 
col·laboracions amb el sector públic. Degut a l´èxit de públic i a la 
importància del temes tractats volem donar la més sincera 
enhorabona als companys d’Ecosol , entitat fundadora del Cluster.

Des de FEICAT sabem que la difusió de la labor que 
realitzen les empreses d’inserció ha de ser 
transversal i ha d’arribar a molts àmbits de la 
societat. Un exemple d’aquesta feina que realitzem, 
son les sessions que vàrem impartir als alumnes del 
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integrador Social a 
l’Institut Miquel Taradell.

Els joves varen participar molt activament en 
aquestes sessions i varen quedar gratament 
sorpresos en el seu primer apropament amb les 
empreses d’inserció.

Presència de FEICAT

El passat 19 d’octubre ens va deixar el benvolgut Mario 
Pagonabarraga.

El Mario va ser el primer president de FEICAT - Empreses 
d'Inserció de Catalunya i persona clau en el procés d'unió del 
sector d'empreses d'inserció.

La seva labor i el seu exemple ens han d’inspirar en la labor 
diària en pro de la Justícia Social.

El nostre més sincer reconeixement i homenatge.

En record de Mario Pagonabarraga

Amb la 
col·laboració de

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


