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BUTLLETI INFORMATIU DE LES                  
EMPRESES  D’INSERCIO DE CATALUNYA 

La Sra. Marta Zaragoza durant la seva presentació 
 

3a Trobada de Tècnics d’Inserció  

El passat 1 de juny, al Palau Macaya de Barcelona, vàrem celebrar la 3a 
Trobada de Tècnics d’inserció de FEICAT. Aquesta trobada, realitzada gràcies 
a la col·laboració del Departament de Treball, Benestar social i Famílies, va 
congregar 32 tècnics d’inserció de 22 empreses sòcies de FEICAT.   

II Jornada de Networking - Espai Làbora  

Sala Moragues del Born durant l’acte institucional 

La Trobada va estar dirigida per la formadora Marta Zaragoza de Cresàlida, Creixement i Consolidació 
Empresarial. Les cinc hores intenses de debat, formació i intercanvi entre els tècnics es varen fer curtes 
gràcies a la professional que dirigia la sessió i a la predisposició i interès de tots els participants.  

La valoració que posteriorment s’ha fet de la sessió ha estat altament positiva així que, de ben segur, en 
prepararem noves edicions. 

Foto grupal de tècnics i tècniques que van formar part de la 
jornada al Palau Macaya 
 

El Programa Làbora va celebrar el passat dia 6 de juny, al 
Born Centre Cultural, la II edició de l’Espai Làbora, una 
Jornada de Networking entre empreses i persones 
candidates per desenvolupar un mercat laboral reservat a 
persones en risc d’exclusió.  

El Programa Làbora, és un projecte de ciutat, innovador i 
a favor de la inclusió social, liderat per l’Institut Municipal 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb la 
col·laboració de les entitats socials, representades per 
ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT 
(Empreses d'Inserció de Catalunya) i Creu Roja, i del teixit 
empresarial de la ciutat. 



Programa Incorpora 

BIZ Barcelona 

Coordinador de FEICAT, Esteve Ferrer 

Stand de FEICAT a l’Espai Làbora 

L’acte institucional de l’Espai Làbora va comptar amb 
les intervencions de: Laia Ortiz, tinenta d’Alcaldia de 
Drets Socials, Teresa Crespo, presidenta d’ECAS, 
Albert Alberich, secretari de FEICAT, Empreses 
d’Inserció de Catalunya i Josep Quitet, president 
provincial de Creu Roja.  
Posteriorment es va procedir al lliurament del Segell 
Làbora a les empreses i entitats col·laboradores, com 
a reconeixement a la seva participació i compromís. 

En l’Espai de Networking, desenes d’empreses van entrevistar a persones 
candidates participants del Programa, per tal que puguin optar a cobrir 
llocs de treball o formar part de les seves borses de treball. Paral·lelament, 
la Jornada va oferir una sèrie de tallers formatius orientats a la millora de 
l’ocupabilitat dels/les participants a la Jornada. 

Com és conegut, FEICAT és entitat col·laboradora 
del programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”. 
 
Amb aquesta col·laboració pretenem apropar 
aquest programa a les empreses d’inserció sòcies 
que no hi tenen vinculació directe. Per tal de fer-ho 
possible tenim previstes una sèrie de reunions arreu 
de territori que contribueixin a apropar els recursos 
que ofereix aquest programa a totes les empreses 
sòcies. 

Biz Barcelona és la fira anual que es celebra promoguda per Barcelona 
Activa. Durant dos dies, a part de visita la multituds d’estands que 
ofereixen serveis i iniciatives, es desenvolupen  activitats dividides  tres 
grans eixos a partir dels quals es fan debats, tallers i conferències: 
Emprenedoria, pimes i economia social.  
 
La Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa disposava d’un ampli stand amb el seu propi programa de 
presentacions sobre projectes i iniciatives sobre l’economia social. El 
coordinador de FEICAT va presentar la labor social que desenvolupen les 
empreses d’inserció. 

Diploma de reconeixement a les empreses col·laboradores del 
Programa Làbora 

Reunió de presentació d’Incorpora amb la Raquel Burgeño, 
Coordinadora Incorpora Barcelona. 



Benvinguts companys d’EINA 

Congrés de l’Associació de persones aturades de més 
de 50 anys de l’Hospitalet (Assat50)  

Assemblea de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

Novament, en el nostre Newsletter, hem d’anunciar la 
incorporació d’una nova empresa sòcia a FEICAT. Aquest cop es 
tracta de l’Empresa d’Inserció No a l’Atur (E.I.N.A.), promoguda 
per la Fundació Concepció Juvanteny. La seva seu és a Hospitalet 
de Llobregat i es dedica principalment a la destrucció certificada 
de documentació. Benvinguts! 

Un any més FEICAT va participar a l’Assemblea  Anual de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, 
celebrada al Centre Artesà Tradicionàrius el passat 8 de maig. 
 
Aquest Acord pretén ser un espai de participació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i 
organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat 
de vida. Hores d’ara hi participen d’una manera o altra més de 600 entitats. 

Assat50 és una associació sens ànim de lucre de suport al col·lectiu de persones aturades de més de 45 
anys. El seu àmbit d’actuació és, principalment a l’Hospitalet de Llobregat. Cal ressaltar que és una 
entitat especialment activa i promotora de moltes iniciatives de foment de l’ocupació. 

Els dies 19 i 20 d’abril, va organitzar el seu           
“II Congrés sobre l'Ocupació de les Persones 
Aturades de Més de 45 Anys” que va resultar un 
gran èxit tant per l’elevat numero d’assistent com 
per la molt extensa llista de ponents que hi varen 
participar. 
 
Com no podia ser de cap altra manera, FEICAT hi 
va participar posant en valor la labor social de les 
empreses d’inserció. 



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:  · 

Inauguracions i esdeveniments 

No donem l’abast! No passa ni un sol mes en que les empreses sòcies ens comuniquin noves 
inauguracions o convocatòries d’actes promocionals de les empreses d’inserció. Aquesta iniciativa, 
pròpia de l’economia social, és la que realment manté viu l’esperit de les empreses d’inserció. 
L’enhorabona a tots per la feina que feu. Us en fet un recull: 

-Inauguració de la Cafeteria d’El Coro, el passat 20 de 
maig a la Placeta de la Font, 9 de Sarrià de Ter Sarrià 
de Ter promoguda per l’empresa d’inserció Ecosol. 
L'objectiu és que els participants puguin descobrir una 
nova manera d'aprendre, entendre i viure la 
gastronomia. A la inauguració hi va assistir l'alcalde de 
Sarrià, Roger Torrent, el Bisbe de Girona Mn. Francesc 
Pardo, i la gerent d'Ecosol, Anna Güell.  

-Recibaix obre una nova “Botiga Amiga” al carrer  
Sant Ildefons, 20 de Cornellà de Llobregat. En la 
inauguració, el passat 17 de maig, l’alcalde de Cornellà 
va reafirmar el compromís del Consistori amb Recibaix 
en la recerca d’oportunitats per tal d’afavorir la 
inclusió laboral de persones desfavorides del territori. 

-Una nova botiga de “Menja Futur” – si, una altra!- 
aquest cop a Gavà, inaugurada el 9 de juny i promoguda 
per l’empresa d’inserció Futur Just. Aquest empresa 
d’inserció està culminant un procés de transformació, 
actualització i creixement amb la implantació de noves 
botigues.  
Trobareu la nova botiga al Ptge. de la Rambla s/n de 
Gavà. 

-Jornada monogràfica relacionada amb el bosc i 
el carboneig: “El bosc un privilegi” organitzada 
per l’empresa d’inserció Idària. Una jornada 
plena d’activitats: projeccions de documentals, 
visites guiades, presentació del moment actual 
del projecte Carbó d’Ardenya i Gavarres - La 
Carbonera. 


