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4a Trobada de Tècnics d’Inserció  

El 9 de maig de 2017 es va celebrar la 4a Trobada de Tècnics d’Empreses 
d’Inserció al Palau Macaya de Barcelona. Aquesta trobada, realitzada gràcies a la 
col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va congregar 40 
tècnics d’inserció de 28 empreses sòcies de FEICAT.  

La trobada va estar dirigida pel formador Quico Manyos de Dignetik. Les cinc hores intenses de debat, 
formació i intercanvi entre els tècnics es varen fer curtes gràcies al professional que dirigia la sessió i a la 
predisposició i interès de tots els participants.  

La valoració que posteriorment se n’ha fet ha estat altament positiva. Aquestes trobades, de caràcter anual i 
gratuït, es van consolidant com un del serveis que ofereix FEICAT a les seves empreses membres.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Jornada de ‘Networking’ - Espai Làbora 
 

El passat 15 de maig, el Born Centre de Cultura i Memòria 

va ser l’escenari de la III Jornada de Networking del 

Làbora. L’objectiu és fomentar l’ocupació de les persones 

amb dificultats d’accés al mercat de treball. A l’acte van 

assistir tots els agents implicats en el programa: 

representants de l’Ajuntament i del tercer sector, 

participants en el programa i empreses col·laboradores. 



El programa Làbora està liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona i hi 

col·laboren entitats socials —representades per ECAS, FEICAT i Creu Roja— i el teixit empresarial de la ciutat. 

 

A l’acte inaugural varen prendre la paraula la tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz; la presidenta 

d’ECAS, Teresa Crespo; el secretari de FEICAT Albert Alberich; i el president provincial de Creu Roja a 

Barcelona, Josep Quitet. Posteriorment, es va lliurar el segell Làbora a les empreses i entitats col·laboradores, 

en reconeixement pel seu compromís amb la contractació de persones que tenen especialment dificultats en 

accedir al mercat laboral. 

Durant la jornada, desenes d’empreses es van entrevistar, de manera individual o grupal, amb més de 

quatre-cents candidats que participen en el programa. 

 

 

INAUGURACIONS I ESDEVENIMENTS 

- Inauguració de la nova planta de Solidança 

Solidança celebra els seus 20 anys treballant amb nous reptes i creant noves oportunitats per afavorir la 

inclusió social. Aprofitant aquesta celebració, el 20 de maig van inaugurar un nou centre de gestió i prevenció 

de residus Solidança/Roba Amiga. Més de 200 persones van acompanyar a la inauguració de la nova planta. 

L’acte va ser presidit per la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, 

acompanyada per l’alcalde de Sant Just, Josep Perpinyà, la presidenta de FEICAT, Catalina González, i el 

president de Solidança, Josep Maria Fisa.  

També els donem l’enhorabona pel nou projecte “Alberg Solidança Palafrugell”, situat a l’antic Convent 

Carmelita de Palafrugell. 

 

 

 

 

 



- Nova botiga Formació i Treball a Reus 

El passat 27 d’abril es va inaugurar el primer establiment de Botiga Amiga a Reus (Avinguda Prat de la Riba 

22), un espai impulsat per Formació i Treball.  

Aquest nou establiment arriba a Reus com un espai de 

consum sostenible basat en el model d’economia circular: 

recuperant i reutilitzant productes de primera i segona mà 

que ja no tenien vigència al circuit comercial (per tant, 

reduint la generació de residus) i situant com a eix principal 

l’apoderament de persones vulnerables (la posada en marxa 

d’aquesta botiga ha permès la contractació de dues 

persones). 

L’acte va comptar amb la presència del senyor Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació i la senyora 

Montserrat Caelles, regidora de Cultura i Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus, així com entitats i 

empreses referents al territori. 

 

ALTRES JORNADES 

- Jornada SaóPrat sobre sostenibilitat i comunicació 

El 28 d’abril, l’empresa d’inserció SaóPrat va organitzar una 

trobada amb diversos dels seus col·laboradors, sobre el repte 

de la sostenibilitat i la comunicació a les organitzacions.  

La Bet Font de l’entitat Lavola va fer una xerrada sobre 

sostenibilitat de les organitzacions i dels projectes com a valor 

afegit i posicionament estratègic. Després James Halgh, de 

Focus Inside va parlar sobre la comunicació com a factor clau 

de l’èxit de les organitzacions.   

 

- 'Contractació pública municipal a l’Hospitalet de Llobregat'  

 

Dissabte 27 de maig, a una jornada sobre “Contractació pública 

municipal – Criteris socials, el nostre compromís per a l’economia 

local” organitzada per diversos grups polítics representats el 

consistori de l’Hospitalet de Llobregat, un representant de FEICAT 

va intervenir sobre què son i quin impacte tenen per a la societat i 

el territori, les clàusules socials i els mercats reservats a la 

contractació pública.  

 



- EL FUTUR DE LA FEINA I EL SEU IMPACTE La innovació social 

inclusiva: una mirada positiva del futur de la feina 

El Programa Incorpora de l’Obra 

Social La Caixa, sota la direcció de 

l’Institut Universitari Avedis 

Donabedian de la UAB, va 

organitzar la conferència ‘La innovació social inclusiva: una 

mirada positiva del futur de la feina‘ el 8 de juny al Palau 

Macaya. Aquesta conferència va posar en comú les conclusions 

dels seminaris participatius que s’hi han dut a terme (2 sessions 

obertes i 9 seminaris participatius) del cicle “El futur de la feina i 

el seu impacte en les persones vulnerables”. Hi varen assistir un 

gran nombre de tècnics d’empreses d’inserció i de FEICAT.  

 

- Reunió amb la Directora General Sra. Mercè Corretja 

Com és ben conegut, des de FEICAT mantenim una relació fluida 

amb el Departament de Treball de la Generalitat. Tot i així no 

ens limiten a aquest Departament. El passat 30 de maig, 

membres de la presidència de FEICAT varen entrevistar-se amb 

la Directora General de Contractació Pública del Departament 

d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Sra. 

Mercè Corretja. El motiu va ser compartir la situació de 

l’aplicació dels mercats reservats i les clàusules socials a la 

contractació pública. 

 

 

- Reunions de Junta Itinerants 

Les darreres reunions de la Junta Directiva de FEICAT han estat 

fora de la nostra seu: la del mes d’abril es va celebrar a FiT EI i la 

del mes de maig a Salta E.I. Hem d’agrair la gentilesa d’aquestes 

dues empreses d’inserció per cedir l’espai i per servir un 

excel·lent dinar un cop acabada la sessió de treball. En la 

darrera reunió es va aprovar la documentació relativa a la 

propera Assemblea General Ordinària que celebrarem el 20 de 

juny al Palau Macaya i a la que esperem una àmplia assistència. 
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