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BUTLLETI INFORMATIU DE LES                  
EMPRESES  D’INSERCIO DE CATALUNYA 

Sr. Josep Vidal i Fàbrega, el nou 
Director General d'Economia Social, 
el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l'Autoempresa 
 

Canvis al Govern. Tenim nou director general!  

Després de mesos d’incertesa política, finalment, ja tenim el nou Govern de 
la Generalitat. El President Puigdemont ha nomenat com a Consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies a la Honorable Sra. Dolors Bassa i Coll i com 
a director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa al Sr. Josep Vidal i Fàbrega. 

En Josep Vidal és una persona de llarga trajectòria en el mon del tercer 
sector social. Vinculat a Plataforma Educativa –entitat promotora d’una 
empresa d’inserció- i, fins ara, vicepresident d’ECAS. Estem segurs que la 
seva experiència facilitarà en gran mesura el diàleg i les futures línies de 
col·laboració. 

Des de FEICAT ja hem iniciat les gestions oportunes per a iniciar la 
comunicació amb els nous responsables del Departament i confiem que la 
etapa que ara s’obra serveixi per a millorar les condicions i facilitar la labor 
social que desenvolupen les empreses d’inserció 

Així mateix, des de l’Infofeicat, volem agrair la labor i predisposició cap a les 
empreses d’inserció que, durant cinc anys, ha demostrat l’equip sortint 
liderat per en Xavier López. 

 

Reunions de Junta Directiva de FEICAT 
Un dels acords presos per l’actual junta directiva de FEICAT, presidida per la Sra. Catalina Gonzalez, és el 
celebrar en algunes ocasions les reunions de Junta fora del nostre local de Barcelona i fer-ho en diversos 
territoris. Així la reunió del mes de novembre es va celebrar a Girona i la del mes de febrer a Lleida. 
 

L’objectiu d’aquesta itinerància és aprofitar el viatge per a visitar alguna de les empreses d’inserció del 
territori i, posteriorment a la reunió, celebrar un dinar amb totes les empreses del territori per tal de 
compartir reflexions i novetats sobre l’actualitat de les empreses d’inserció. 
 
 

La Junta directiva a Girona La Junta directiva a Lleida 



Consell d’administració d’ENSIE 
Com és conegut pels nostres socis, el president d’ENSIE és el Sr. Ignasi Parody, així mateix la secretaria 
de la Federació Europea recau en el representant de FEICAT.  
ENSIE celebra dos Consells d’administració anuals a Brussel·les a més de la seva Assemblea General que 
enguany es celebrarà a Dublín. El darrer Consell d’Administració es va celebrar el 13 de novembre amb 
amplia representació de totes les federacions membres. Així mateix es va aprofitar aquesta 
convocatòria per a fer un nou acte de visibilització de la labor social que fan les empreses d’inserció al 
Parlament Europeu. 
 

European Forum on Social and Solidarity Economy  

El passat 28 de gener es va celebrar a Brussel·les 
l’European Forum on Social and Solidarity 
Economy. Una iniciativa del grup parlamentari 
GUE/NGL (al que pertany Iniciativa per Catalunya 
Verds i “Podemos”) que va convocar a més de 
250 agents de l’economia social i solidària 
d’arreu d’Europa.  
Aquest Fòrum  va ser especialment intens amb 
desenes d’aportacions sobre bones pràctiques 
en l’economia social i reflexions sobre el seu 
paper i la situació econòmica mundial. Com no 
podia ser de cap altra manera, des de FEICAT hi 
vàrem ser presents.  
 
 
Tal com es va anunciar a l’inici de l’acte, aquest Fòrum és només el primer pas d’un pla estratègic per 
tal de promoure, des del Parlament Europeu, iniciatives de foment i consolidació de l’Economia Social i 
Solidaria. Seguirem atents la seva evolució. 

Business With Social Value 
Anualment es celebra al Palau de Congressos de Catalunya 
el Business With Social Value. És una iniciativa que promou 
la trobada entre empreses i entitats socials per tal de 
facilitar relacions comercials. La darrera edició es va 
celebrar el 2 de desembre i va ser una ocasió per a 
visualitzar, de manera no prevista, el pes de les empreses 
d’inserció: en una mateixa sala ens vàrem trobar negociant 
companys de: Codec, Futur Just, Verdallar, Formació i 
Treball, Ampans, Garbet, Ecosol, Passar Via, Recibaix, Salta, 
Solidança o Trinijove. Tot un èxit de convocatòria! Al Palau de Congressos de Catalunya 



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:  · 

Assessorament a les Empreses d’Inserció 

Social Business City Barcelona  

Programa Làbora 

Una iniciativa de la Direcció General d’economia social de l’any 2014 va ser fer un assessorament 
personalitzat per a aquelles empreses d’inserció que ho sol·licitessin liderat per la consultora “Impulsió de 
Negocis”. En aquell moment, des de FEICAT es va fer un acompanyament d’aquest procés.  
Posteriorment, durant el 2015, aquelles empreses d’inserció que havien participat en el procés previ i que 
desitjaven aprofundir més intensament en l’assessorament, varen poder treballar intensament amb els 
consultors per tal d’analitzar quatre eixos bàsics:  Màrqueting i comunicació, Organització i processos, 
Viabilitat econòmica i financera i gestió de persones. 

El programa Làbora es basa en un conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona, 
ECAS, Creu Roja i FEICAT. Te com a objectiu la inserció laboral de persones amb 
especials dificultats a la Ciutat de Barcelona. Va ser una iniciativa de l’anterior equip de 
govern per tant estava prevista la seva finalització durant el 2015. Tot i així, el nou 
equip municipal de l’alcaldessa Ada Colau ha valorat molt positivament aquest 
programa i no només li donat continuïtat per al 2016 sinó que l’ha empoderat 
incrementant el pressupost i facilitant que disposi de estructura pròpia. 

Les empreses d’inserció que es van acollir a aquest 
assessorament varen ser: Codec, Nou Verd, Ecosol, Brot, 
Andròmines, Foresterra, Salta i Arca del Maresme.  El passat 
14 de desembre, a la seu de la Direcció General es va fer la 
reunió de tancament d’aquest procés fent-ne una valoració 
molt positiva. 

Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau 2006, 
promou una iniciativa amb la finalitat de difondre el 
concepte de social business a tot el món. D’altra banda, 
està sorgint un moviment social empresarial 
internacional, involucrant a persones, organitzacions i 
societats d’arreu que volen promoure l’emprenedoria 
social com a element clau per resoldre la pobresa i les 
necessitats socials. A partir d’aquest ecosistema global, 
un nou concepte sorgeix com una forma de resoldre els 
problemes socials dins d’un territori des d’un punt 
holístic i de col·laboració: Social Business City (SBC).  

Aquest és un exemple més de bona pràctica en la col·laboració de les administracions públiques amb les 
empreses d’inserció i altres agents socials que des de fa anys treballen des dels barris i al costat dels més 
desafavorits. Des de FEICAT no escatimem esforços i dedicació per tal que el programa es consolidi i 
esdevingui un exemple replicable a arreu del país. 

Ciutats d’arreu, inspirades pel concepte d’empresa social, estan cada vegada més interessades a ser SBC i 
fer front a les necessitats socials mitjançant l’execució d’aquest programa d’associació publico-privada. 
El passat 26 de gener es va celebrar al Palau de la Música l’acte de presentació de la SBC-Barcelona presidit 
pel professor Yunus. Aprofitant la seva estada a la ciutat, va tenir ocasió de visitar les instal·lacions de les 
empreses d’inserció Formació i Treball i Roba Amiga. 


