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BUTLLETI INFORMATIU DE LES                  
EMPRESES  D’INSERCIO DE CATALUNYA 

El 13 de juny, a la Font del Lleó de Barcelona, es va celebrar la desfilada de moda solidària 
“Coser y Cantar”. En varen ser els presentadors Maria Gorgues i Ramon Gener (el conegut 
conductor del programa “Opera en Texans” de TV3).  
 
Aquesta iniciativa, que va ser un gran èxit de convocatòria amb més de 350 assistents, va 
combinar moda, música, art i solidaritat.  
 
Els donem l’enhorabona per l’èxit organitzatiu i el gran ressò comunicatiu que va tenir 
aquesta original desfilada. 

El 28 de juny, dins del termini que estableixen els nostres estatuts, es va celebrar 
l’Assemblea General Ordinària de Socis de FEICAT. L’acte es va realitzar en el Palau 
Macaya, que la Fundació “La Caixa” ens va cedir per a l’ocasió. Hi varen estar 
representades 20 empreses d’inserció sòcies.  
 

L’informe de gestió, el tancament econòmic del 2012 i el pressupost del 2013 es 
varen aprovar sense cap vot en contra.   Així mateix, es va posar en evidència 
que, malgrat la dura conjuntura econòmica i social actual, es consolida el nombre 
de socis ja que, en l’exercici anterior es produeixen dues altes i dues baixes. 

Salta, Fundació Ared i la Fundació Victòria dels Àngels 
organitzen una desfilada de moda solidaria 

Assemblea General de Socis de FEICAT 

FEICAT vol ser present en aquells àmbits de debat i participació on cal 
que les empreses d’inserció tinguin veu per a fer saber tant les seves 
reivindicacions com mostrar la labor social que desenvolupen.  
 
Un d’aquests àmbits és l’ Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. L’acord realitza una jornada 
anual que enguany porta per títol: Estratègia compartida per una 
ciutat més inclusiva. Aquesta jornada es va celebrar el 20 de juny a la 
seu de l’IDEC - Universitat Pompeu Fabra.                                                    
 
Des de FEICAT hi vàrem participar activament. 

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 



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  · 

En el primer semestre del 2013, les empreses d’inserció 
sòcies de FEICAT han inaugurat instal·lacions a Vila-seca, 
Vilafranca del Penedès, Tàrrega, Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona, Tarragona, Sant Adrià del Besos... i per 
acabar el semestre: l’Hospitalet de Llobregat! 
 

Va ser el passat 25 de Juny que els companys de 
Recibaix E.I. ens varen presentar la seva flamant botiga 
al carrer Castellvell 2 cantonada amb el carrer 
Primavera. Una cèntrica ubicació per una botiga de dos 
nivells amb una àmplia exposició de roba de segona mà. 
 

Els donem la més sincera enhorabona i us convidem a 
visitar-la. 

Inauguració nova botiga de Recibaix  

Jornada de formació 2.0 per als socis de FEICAT 
  

Des de FEICAT procurem oferir l’assessorament i formació que, dins les nostres possibilitats, ens demanen les 
empreses sòcies. Es per això que vàrem organitzar una sessió sobre el funcionament dels recursos 2.0 per a facilitar 
la gestió, el treball compartit i la comunicació de les empreses d’inserció. Això implicà el coneixement  l’ús de les 
diferents eines pròpies d’internet, xarxes socials i la importància de la comunicació corporativa 

La sessió va ser impartida el 24 de juliol per la Sra. Laia Monterde,  politòloga de reconegut prestigi i assessora de 
diverses entitats i organitzacions de «l’Institut de Govern i Polítiques Públiques» (IGOP) pertanyent a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.   

“Empreses d’inserció: la transició al món del treball”  en 
el Debat de Economia Social i Cooperativa  

El solemne Palau Moja de les Rambles de Barcelona va ser, el passat 
18 de juliol, l’escenari on la Direcció General d’Economia Social i la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya, varen organitzar una 
jornada específica sobre les empreses d’inserció.    
 
La gran afluència de públic de molts sectors econòmics diversos, va 
ser prova del interès que generen les empreses d’inserció.  
 

Els assistents varen escoltar atentament les exposicions dels dos 
ponents convidats: l’Albert Alberich, de Formació i Treball E.I, i 
l’Ignasi Parody de Trinijove E.I.  
 
L’acte va ser presentat per el Sr. Josep Molina, redactor d’economia 
de l’Agència Catalana de Notícies. 


