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Ignasi Parody, president d’ENSIE
El passat dijous 23 de maig, Ignasi Parody, el vicepresident de FEICAT i
director general de TRINIJOVE, va ser nomenat nou president de ENSIE
(European Network of Social Integration Enterprises), entitat europea que
agrupa les xarxes nacionals i regionals d'empreses d'inserció.
L’acte de nomenament es va portar a terme a la seu del Consorci CAUTO, a
Brescia (Itàlia), coincidint amb l'assemblea anual d’ENSIE i a proposta de la
Federació Espanyola d'Empreses d'Inserció (FAEDEI).
Per Ignasi Parody, aquest nomenament "és un repte molt estimulant, ja que
l'estratègia per a la inclusió es juga en el cor de la Unió Europea i és molt
important que ostentem aquesta presidència des d'Espanya".

Sergi Morales, Secretari d’ENSIE
En aquesta assemblea d’ENSIE es va renovar també el càrrec de Secretari al representant de FEICAT, Sr. Sergi Morales.
Aquesta renovació és també el reconeixement a la feina ben feta fins ara.
Actualment ENSIE agrupa 23 xarxes regionals i nacionals que representen 16 estats de la Unió Europea i que inclouen
a 2.400 empreses d' inserció amb 378.000 assalariats. Sens dubte que aquests nomenaments son una gran
oportunitat per tal que les Empreses d’Inserció de Catalunya tinguin, encara més, ressò arreu d’ Europa.

Inauguració de la nova seu de Cartaes a Tàrrega
El dissabte 4 de maig el Conseller d’Empresa i Ocupació Hble.
Sr. Felip Puig i el Bisbe de Solsona Mn. Xavier Novell, varen
inaugurar les flamants instal·lacions de l’Empresa d’Inserció
Cartaes Tàrrega. Va ser un acte multitudinari i emotiu que va
convocar a bona part de la societat civil de l’Urgell. Tots els
presents varen fer un clar reconeixement a la feina feta fins
ara per tal de fer realitat un projecte de gran volada per a
tota la comarca.
La gerent de Cartaes, la nostra companya Alba Coma, va
veure reconegut el seu gran esforç acompanyada del seus
col·laboradors i voluntaris de Càritas.
Des de FEICAT els desitgem molta sort i us convidem a que
visiteu les seves instal·lacions.

TROBALLES, la moda i Lleida

En el si de la Fira de Formació Professional i Treball de Lleida es va celebrar una desfilada de moda amb roba
recuperada que ha organitzat Troballes empresa d’inserció amb la col·laboració d’altres professionals presents al
saló. La iniciativa que va tenir molt bona acollida i nombrós públic, permeté combinar els vessants formatiu, lúdic i
solidari, a més de donar suport a un programa d’integració laboral i sensibilitzar la societat sobre aquesta tasca.

Bici Park
Més inauguracions!!! Aquest cop ressalta per la seva
originalitat ja que es tracta d’un BiciPark a Vilanova i La
Geltrú, a la plaça de l’estació.
Un bon servei que s’ofereix a tots els Vilatans que poden anar
fins l’estació en bici on podran deixar sota vigilància i
atencions les seves bicicletes mentre fan els desplaçaments
en tren.
Un projecte de Formació i Treball que ha permès crear, de
moment, tres llocs de treball d’inserció per a joves amb el
suport del programa d'emprenedoria de la Caixa

Inauguració Futur
I encara més inauguracions!! Aquest cop al cor de Barcelona, al carrer Tallers on amb l’ajuda de la Marató de TV3
contra la pobresa, els companys de Futur han obert la botiga Menja Futur. És una botiga de menjars preparats per
emportar per al públic en general que permet, a usuaris socials, adquirir menús a preus socials. També s’ofereix
portar aquests menús als domicilis de gent gran amb dificultats de mobilitat. L’enhorabona a l’Eduard Vicente i a tot
el seu equip!

Inaugurada una nova botiga de Roba Amiga a Tarragona
El 28 de maig es va inaugurar la nova botiga
Roba Amiga a Tarragona, la primera que
Formació i Treball obre a la ciutat. L'acte va
contar amb la presidència de l'Il·lm. Sr. Josep
Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona.
D'aquesta forma la ciutat de Tarragona acull
la primera botiga de roba usada de la
Cooperativa. També és la primera de la
província a on es podrà trobar la roba
recollida dels contenidors situats en
diferents poblacions de les comarques de
Tarragona i que es vendran a preus simbòlics
a la vegada que permetrà mantenir la
sostenibilitat en la creació de llocs de treball.
La botiga es presenta com un servei creat
per a persones amb dificultats econòmiques,
però a la vegada, obert al públic general.

Assemblea Faedei a Barcelona
El passat 15 de maig, al Palau Macaya de Barcelona es va celebrar l’assemblea
ordinària de FAEDEI, la federació estatal d’associacions d’empreses d’Inserció.
Com es tradició, aprofitant que els representants de les territorials es
desplacen d’arreu de l’estat, s’aprofita l’ocasió per a fer un debat obert entre
els assistents i convidats. Aquest cop la temàtica va ser sobre l’Ocupació
Juvenil i hi varen participar el director general Xavier López, el gerent de
Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona, Àngel Miret i els diputats a les
Corts espanyoles Carles Campuzano, Esperança Esteve i Joan Coscubiela

Jornades: “Innovant amb aliances”.
Dins del programa marc de l’emprenedoria social a Catalunya del
Departament d’Empresa i Ocupació, el 29 d’abril es va celebrar una
Jornada sobre tendències sectorials i territorials de l’emprenedoria
social.
En aquestes jornades es va insistir, per part de diversos ponents, en
el paper de les empreses d’inserció. El nostre company Juli Silvestre
de Nou Set E.I de Vilafranca del Penedès va ser un dels ponents.

Feicat ja piula!!
Ens pots seguir a FEICATinsercio i l’actualització de Tuits a través de la nostra web.
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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