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Jornades de dinamització territorial
de les Empreses d’Inserció
La direcció general d’Economia Social i Cooperativa de la
Generalitat de Catalunya va encomanar a FEICAT la
realització d’unes jornades de dinamització territorial de
les Empreses d’Inserció. Més de 80 persones han participat
activament en les Jornades organitzades a Lleida, Girona i
Barcelona.
Les jornades han cobert sobradament expectatives tant per
la qualitat del total de 14 ponents, com pel contingut del
temes exposats, com pel debat i intercanvi d’experiències
entre les empreses representades.

El Sr. Vicenç Estanyol, advocat, en la seva intervenció a la Jornada de Girona

Sala de l’Institut Municipal d’Educació de Lleida, en el moment de la inauguració
de la jornada

El Sr. Marc Simón, de la Fundació “La Caixa”, va cloure la jornada de Barcelona

El Doctor Ferran Porta de la Universitat Abat Oliba, la Sra. Teresa Rodríguez,
presidenta de FEICAT i el Director General Sr. Xavier López en la jornada de
Barcelona

La Sala d’actes del Palau Macaya de la Fundació “La Caixa” on es va desenvolupar la
Jornada de Barcelona

De l’Ajuntament de Barcelona

Comissió Mixta de Contractació Responsable
Durant el mesos de octubre, novembre i desembre s’ha constituït i ha treballat la Comissió Mixta de Contractació
Responsable de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta comissió estava formada per federacions diverses d’associacions,
centres especials de treball, Taula del tercer sector, entitats d’acció social, col·legis professionals, Foment del Treball,
sindicats... i una molt àmplia representació de FEICAT.
L’objectiu era ben clar: participar en la l’elaboració d’una instrucció municipal que faci possible que tots els concursos
públics que faci l’Ajuntament continguin clàusules socials que afavoreixin la contractació de persones amb risc d’exclusió.
La feina durant aquests mesos, en els grups de treball de la comissió, ha estat intensa i crearà un precedent que des de
FEICAT voldríem facilitar que fos replicable a les administracions locals d’arreu de Catalunya.

XII Jornades estatals d’Empreses d’Inserció
El 22 d’octubre es va celebrar a Madrid la Jornada Estatal
d’Empreses d’Inserció organitzades per FAEDEI. La jornada va ser
una bona ocasió per a conèixer i compartir opinions i experiències
sobre el dia a dia de les Empreses d’Inserció d’arreu de l’estat.
Una quinzena de persones es varen desplaçar des de Catalunya per
tal d’assistir-hi, entre les quals hi havia el Sr. Xavier López i la Sra.
Carme Banyeres de la direcció general d’Economia Social i
Cooperativa. La Jornada es va celebrar a la Seu del Caixa Fòrum de
Madrid i va clausurar l’acte el vicepresident de FEICAT i de FAEDEI,
Sr. Ignasi Parody.

Fira d’Economia Solidaria
Els dies 27 i 28 d’octubre, al recinte de la Fabra i Coats es va celebrar
la primera Fira d’Economia Solidaria de Catalunya. FEICAT, com no
podia ser de cap altra manera, hi va participar amb un estand. L’èxit
de públic va superar totes les previsions.
Confiem que aquesta iniciativa de la Xarxa d’Economia Solidaria es
consolidi i es vagi repetint anualment.

FEICAT ofereix sessions de formació en Màrketing per a les Empreses d’Inserció
En el decurs de les reunions sectorials de FEICAT, diverses empreses
sòcies, varen mostrar el seu interès per tal de realitzar un curs de
Màrketing. Cada cop és més gran la consciència de que, en un moment
en que les administracions públiques van reduint les seves
contractacions, les Empreses d’Inserció hem de consolidar els nostres
vincles i activitat amb el mercat privat.
Així, FEICAT, ha organitzat, gràcies al Sr. Santi Borràs, un professional del
comerç i màrketing amb una àmplia experiència i formació, unes
sessions en formació i assessorament comercials aplicades a les
empreses d’inserció. Per a realitzar-les s’han visitat espais comercials de
diverses empreses i s’han compartit projectes i idees.
Durant el primer trimestre del 2013, reprendrem aquesta labor amb una
sessió sobre tècniques comercials aplicades a les botigues.

Fira Solidària de Nadal d’Economia Social
L’Ajuntament de Barcelona ha organitzat per primer cop la Fira
Solidària de Nadal d’Economia Social als Jardinets del Passeig de
Gràcia.
Des de FEICAT hem col·laborat en l’organització i vàrem oferir a les
empreses sòcies que ho volguessin la possibilitat de participar-hi
oferint els seus productes.
La gran afluència de públic que hi assisteix fins dia 23 de desembre
pot gaudir de la xocolata amb xurros, cafès, manualitats,
complements, pastissos i un llarg etcètera de productes de les nostres
empreses d’inserció.

Conveni OES – FEICAT
La presidenta de la FEICAT, Teresa Rodriguez, va signar
aquest mes de novembre el conveni amb l’Observatori
d’Economia Solidària que promourà una plataforma per a la
comercialització de productes i serveis oferts per les
empreses d’inserció membres de Feicat que ho desitgin.
En el moment de tancar l’edició d’aquest InfoFEICAT ja son
diverses les empreses que han acollit la visita de membres
de l’OES per tal de contemplar de quina manera
comercialitzar els seus productes a través de la plataforma.
Aquesta col·laboració de FEICAT amb l’OES estava prevista
en el conveni marc de FEICAT amb la Fundació “La Caixa”.

Més enllà de la pòlissa de crèdit

Fonts de finançament per a l’emprenedoria Social
El passat mes d’octubre, la direcció general d’Economia
Social i Cooperativa de la Generalitat de Catalunya va
organitzar una jornada sobre fonts de finançament per a
l’emprenedoria social a la casa Àsia de Barcelona. Entre els
ponents hi figuraven el Sr.Modest Soy de Foresterra E.I, el
Sr.Juli Silvestre de Nou Set E.I i el Sr. Ignasi Parody de
Trinijove S.L.
Aquesta àmplia presència d’emprenedors vinculats a les
Empreses d’Inserció evidencia que cada cop més som
referents dins de l’economia social.

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).
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