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Cap a l’Europa Social! Al Parlament Europeu!

Augment dels imports d’ajuda a les Empreses d’Inserció.

El passat 14 de novembre, a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les es va celebrar una important jornada organitza-
da per ENSIE amb el títol Empreses d’Inserció, Invertir en l’Europa Social!

Entre els ponents de la jornada destaquen: Michael Barnier , Comissari Europeu de Mercat Intern i Serveis, Lazlo Andor, 
Comissari Europeu d'Ocupació, Assumptes socials i Inclusió ; Frédéric Daerden, Eurodiputat, Salvador Sedó, Eurodipu-
tat,  Jaume Lanaspa , Director General de la Fundació " la Caixa" i Ignasi Parody, President d’ENSIE. L'objectiu d'aquesta 
jornada és introduir en el centre del debat de l'estratègia d'ocupació europea, el paper destacat que han de tenir les 
empreses d'inserció. 

Una àmplia representació catalana formada per 24 representants de diverses empreses d’inserció i de FEICAT varen 
desplaçar-se fins a Brussel·les per a assistir a l’acte, aprofitant l’ocasió per a visitar les instal·lacions del Parlament Euro-
peu.

Encara que vivim en una època de restriccions i retallades pressupostàries, la bona feina de les empreses d’inseri, de la 
FEICAT i la sensibilitat del Govern per aquesta labor que fem, han contribuït a que els imports tinguin un increment de 
864.000€ en total respecte l’any anterior.

Així, si els ajuts en personal de suport l’any 2012 eren de 1.072.000€, enguany són de 1.200.000€ i si els ajuts a la 
contractació eren de 1.403.000, ara seran de 2.140.000€. Una gran notícia de la que ens hem de donar la més sincera 
enhorabona!!!

Tot hi així, encara hi ha molta feina a fer i molts aspectes a millorar. L’increment que hem tingut aquest any només com-
pensa, en part, les retallades d’anys anteriors. Ens cal continuar treballant per que aquest import vagi creixent i per a 
que la convocatòria es presenti durant el primer semestre de l’any.
 
Continuem fent feina!

Saló del Parlament Europeu durant l’acteAlguns dels representants de les empreses d’inserció catalanes desplaçats fins a Brussel·les



Primera Jornada Internacional FEICAT

Palau de la Diputació de Tarragona: “Clàusules Socials i 
Contractació Pública Responsable. Eines per a la integració 
social als municipis”

Amb el suport de la Direcció General d’Economia Social de la Generalitat, FEICAT ha organitzat dues sessions de promo-
ció de les empreses d’inserció.

La primera d’elles va ser la 1a. Jornada Internacional FEICAT que es va celebrar el 30 de setembre al Palau Macaya amb 
el títol: “Experiències Internacionals d’Inserció laboral en temps de crisi”. Aquesta jornada es va fer amb l’impuls que 
representa la presidència catalana d’ENSIE –la Federació Europea d’Empreses d’Inserció- en la persona del Sr. Ignasi 
Parody. Hi varen assistir 130 persones de més de 80 entitats, empreses o institucions diferents.

Varen participar en aquesta jornada el Sr. Marc Simón, director de l’Àrea d’Integració Social de “La Caixa”, el Sr. Patrick 
Duguay, President du Chantier de l’Économie Social du Québec, el Sr. Giovanni Zonin, director de l’Escuola Centrale di 
Formazione de l’Emiglia Romana, Itàlia, el Sr. Michel Sexauer director general de Scoprobat, el Sr. Ignasi Parody, Presi-
dent d’ENSIE, la Sra. Teresa Rodríguez, Presidenta de FEICAT, la Sra. Nieves Ramos, Presidenta de FAEDEI i el Sr. Xavier 
López, director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya. 

La segona d’aquestes jornades organitzades per FEICAT durant el 2013 va ser a Tarragona, en el marc incomparable del 
Palau de la Diputació. Aquest cop l’acte estava adreçat més específicament a representants tècnics dels ajuntaments 
per tal de promoure l’aplicació de clàusules socials. Hi varen intervenir el Vice-president de la Diputació de Tarragona 
Sr. Josep M. Cruset Domènech,  el Director General Sr. Xavier Lopez, la Sra. Carme Sureda de FEICAT, el Sr. Angel Miret 
de l’Ajuntament de Barcelona i el Sr. Albert Alberich de Formació i Treball.

A l’acte hi varen assistir 64 persones i hi estaven representades 30 administracions locals de les Terres de l’Ebre i el 
Camp de Tarragona.

El Saló ofert per la Diputació de Tarragona
per a l’acte.

El Sr. Àngel Miret i la Sra. Carme Sureda durant la jornada de Tarragona

El Saló d’actes del Palau Macaya va quedar ple de gom a gom per 
l’èxit de la convocatòria

El Sr. Giovanni Zonin en la seva vibrant intervenció



Premis a les Empreses d’Inserció
Aquest darrer trimestre s’han lliurat tres impor-
tants premis a companys de FEICAT. A tots ells la 
més sincera enhorabona!! El reconeixement a la 
feina ben feta és també un reconeixement a tot 
el sector de les empreses d’inserció.

El passat 25 d’octubre, Engrunes va ser guardo-
nada per l’Associació d’Empresaris CECOT com a 
millor entitat integradora (reconeixement 
promogut per la Fundació Institut Industrial i 
Comercial), en reconeixement a la seva tasca en 
la inserció social i laboral de persones en risc 
d’exclusió. 

El premi el va recollir el President de la Fundació, 
en Diego Arias, i va estar lliurat pel President de 
la Generalitat, Sr. Artur Mas, acompanyat pel Sr. 
Antoni Abad (President de la CECOT), el Sr. Jordi 

Ballart (Alcalde de Terrassa) i pel Sr. Martí Colomer, (President de la Fundació Institut Industrial i Comercial). Aquest acte 
va tenir lloc durant la 19ª edició del Sopar de la Nit de l’Empresari, celebrat a Terrassa.

D’altra banda Fundació ASCA –Acció Solidària Contra l’Atur- amb el suport de la Obra Social “La Caixa”, va lliurar el passat 
21 de novembre,  la 16a edició dels Premis a l’inserció laboral Josep Maria Piñol. La convocatòria oferia dos premis de 
10.000€. A aquesta convocatòria s’hi varen presentar un total de 38 projectes.

L’acte el varen presidir el Sr. Joan Comas, President d’ASCA i el Sr. Jaume Lanaspa, director de la Fundació de “la Caixa”. 
Tots dos d’aquests importants premis han estat atorgats a projectes vinculats directament a Empreses d’Inserció sòcies 
de FEICAT. El projecte Èxit del que n’és impulsor l’Empresa ECOSOL i el projecte Entrem-hi del que hi participa l’empresa 
Nou Set de Vilafranca del Penedès.  

 

 
 

  
 

  
   

 

  
 

 

  

Associació Entrem-hi: S’ha valorat especial-
ment l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de 
persones en risc d’exclusió social, millorant les 
capacitats professionals d’aquestes en l’itinera-
ri d’inserció.

Grup ÈXIT-ECOSOL: El Grup Èxit és una aliança empresarial 
en l’àmbit de l’economia social entre tres entitats sense 
ànim de lucre: Fundació Mas Xirgu, Fundació Privada 
Drissa i Economia Solidària Empresa d’Inserció (ECOSOL). 
Destaca la seva trajectòria, consolidació i proximitat al 
territori.

Premi a la trajectòria d’una entitat en la lluita en favor de la 
inserció laboral

Premi a la millor iniciativa  innovadora de lluita contra 
l’atur

• Guanyador 2013 • Guanyador 2013: Junts trenquem el cercle



Inauguració de Salta!

Fira Municipàlia

La plataforma de comercialització Ei! Ja està completament 
operativa
Ja es poden adquirir o contractar els productes i serveis que ofereixen les empreses d’inserció a través de la plataforma 
on line ei!. Hi podeu accedir a través de la nostra web www.feicat.cat o directament a www.feicat.cat/ei 

Sens dubte que aquesta nova eina contribuirà a augmentar la presència de les empreses d’inserció i facilitarà la comer-
cialització.

El 25 de novembre, coincidint amb el dia internacional contra la violència de 
gènere, l’alcalde de Barcelona Sr. Xavier Trias i la consellera de Benestar i 
Família Sra. Neus Munté, acompanyats d’altres autoritats varen inaugurar les 
noves instal·lacions de Salta – Fundació Ared. 

Aquesta ampliació de locals que inclou un nou obrador de pa, noves aules i 
nous despatxos permetrà ampliar la seva activitat i fer-la amb més eficiència 
i més còmodament. En els parlaments fets en la inauguració, usuaris, direc-
tius d’Ared i autoritats, tots varen destacar la labor i la trajectòria de l’entitat 
i l’empresa d’inserció. 

L’enhorabona!

Del 22 al 25 d’octubre, al recinte 
firal de Lleida, es va celebrar la 
Fira Municipàlia destinada a les 
empreses que ofereixen els seus 
serveis a les administracions 
públiques locals.
Les empreses d’inserció i Feicat 
no vàrem faltar. A part d’un 
estand propi que compartíem 
amb totes les empreses d’inser-
ció de Lleida, vàrem organitzar en 
el mateix recinte de la Fira una 
conferència presentada pel 
nostre vice-president i President 
d’ENSIE Sr. Ignasi Parody i 
pronunciada pel Sr. Josep Maria 
Miró de l’Àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports sobre la 
“Mesura de govern per a la 
contractació pública responsable 
a l’Ajuntament de Barcelona” 

Amb la 
col·laboració de

La Federació FEICAT – Empreses d’Inserció 
de Catalunya, està formada per  les Empre-
ses d'Inserció que estan a l’empara de la 
legislació vigent (Llei 27/2002 i Llei 44/2007 
de 13 de desembre de 2007).


