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Amplia representació catalana a la 2a Fira Inserciona a Irún
Els dies 31 de gener i 1 de febrer es va celebrar la
2a. Fira Inserciona a Irún. Aquesta edició tenia la
peculiaritat de que es presentaven les certificacions ERI
(Empresa Responsable amb la Inserció) que s’atorgaven
a empreses i institucions que s’han destacat durant
l’any sigui per la contractació de productes i serveis de
les Empreses d’Inserció o per facilitar la inserció laboral
dels seus usuaris.

A proposta de FEICAT, en aquesta edició s’ha concedit
el certificat a L’Ajuntament de Barcelona (va recollir el
certificat el Gerent de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports, Sr. Àngel Miret); al programa Incorpora de
l’Obra Social “La Caixa” (va recollir el certificat el
Sr. Jaume Farré), a l’Hotel Princess (va recollir el
certificat la Sra. Eva Prieto) i per l’Ajuntament de Sant
Cugat (va recollir el certificat la Sra. Susanna Pellicer,
tinenta d’alcalde).

L’Aurresku, la dança típica basca de reverència i salutació a les
autoritats a l’inici de la inauguració de la Fira

D’altra banda, també s’atorgaven els premis ERI a aquelles persones o entitats que han impulsat la creació del
Projecte ERI. En aquest cas, entre els premiats, hi consta la Sra. Carme Banyeres (Generalitat de Catalunya), la
Sra. Carmen Parra (Universitat Abat Oliba) i l’Obra Social “La Caixa”, que va recollir el premi el Sr. Marc Simon.

La directora de Polítiques Socials, Sra. Cristina Recasens i la Sra. Susanna
Pellicer, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Cugat amb el Sr. Diego
Arias, vicepresident de FEICAT, a l’estand de la Federació.

Façana Principal de FICOBA d’Irun on es va celebrar la 2ª Fira Inserciona

La presidenta de FAEDEI, Sra. Nieves Ramos, en la seva intervenció en el
Fòrum ERI

Imatge de l’Auditòrium de FICOBA poc abans d’iniciar l’entrega de
Certificacions i Premis ERI.

Part de la delegació catalana desplaçada a la Fira després de rebre els
premis ERI i les certificacions ERI.

Els guardonats amb la certificació ERI. Empresa socialment responsable.

Els estands de les empreses catalanes
Les empreses catalanes varen estar representades en 12 estands. Era, per tant, el territori més representat que
provenia de fora d'Euskadi. Entre aquests estands volem ressaltar, a tall d’exemple, el de Barcelona Ideas y
Empleo que sota el títol “Interesocial.com” va presentar la seva plataforma on line de promoció de l’economia
social. També destacaven els molt acurats estands de Sao-Disseny i Salta o el mateix estand de FEICAT en que
vàrem presentar un muntatge fotogràfic de presentació de les empreses d’inserció que va tenir molt bona
acollida i que en breu penjarem a You Tube.
Com es pot veure a les fotografies, vàrem comptar amb la presència del Sr. Xavier López, director general
d’economia social, cooperativa i treball autònom de la Generalitat de Catalunya.
A continuació us en fem un recull fotogràfic.

1.- Engrunes

2.- Formació i Treball

3.- Barcelona Ideas y Empleo

4.- Troballes Lleida

5.- Solidança

6.- Cartaes Tarrega

7.- Andròmines

8 .- Trinijove

9.- Garbet

12.- FEICAT
10.- Salta - Ared

11.- Saó Disseny

12.- FEICAT

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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