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Assemblea i Auditoria
El passat 25 de juny es va celebrar l’Assemblea General
Ordinària de Socis de FEICAT al Palau Macaya de Barcelona. En
aquesta ocasió l’assistència va ser més elevada que en les anteriors
i els acords es varen prendre gairebé per unanimitat. En aquesta
assemblea, com és preceptiu, es va aprovar la memòria i tancament
pressupostari de l’any anterior i el pla d’actuació i pressupost
de l’exercici en curs.
La novetat destacable va ser que per primer cop es va fer una
auditoria independent dels comptes anuals de Feicat. Aquest
exercici de transparència i bona gestió es pretén fer anualment.
L’empresa auditora UniauditOliverCamps ha elaborat
l’informe corresponent que posa en evidència la transparència
i ﬁdelitat de la comptabilitat de FEICAT.

Saló durant el transcurs de
l’Assemblea General Ordinària de Socis de FEICAT

Premi a Saó Prat

S.A.R. Felip de Borbó entregant el premi a la Sr. Catalina González

El dilluns 19 de maig la Fundació Novia Salcedo va lliurar a Bilbao el premi “petita empresa” a l’ empresa d’inserció
SAOPRAT, SL per l’enfoc avançat a l’hora de crear oportunitats que facilitin el pont entre la formació a joves vulnerables
i la incorporació al món laboral.
Des de FEICAT volem donar la més sincera enhorabona als companys de Saó Prat per aquest premi. Dona la casualitat
que va ser un dels darrers actes que va fer el princep Felip de Borbó abans de ser nomenat rei.

I més inauguracions!!

El director de Futur Just, Eduard Vicente

Gairebé a cada Infofeicat hem d’anunciar noves inauguracions de locals o establiments de les nostres empreses
sòcies. Aquest fet és molt a destacar en una època de
retallades i reducció d’estructures en la majoria d’empreses
i posa en evidència –un cop més- del paper indispensable
que fan a la societat les empreses d’inserció.
Aquest cop hem de donar l’enhorabona a Futur que el 29
de maig va inaugurar la seva segona botiga de Menja Futur
al carrer Creu Coberta 77 del barri de Sants a Barcelona.
Aquesta inauguració es va fer coincidint amb el primer
aniversari de la primera botiga al carrer Tallers des de on
s’han distribuït 6.000 menús socials entre usuaris de diverses
entitats i serveis socials municipals.
El 17 de juny, el protagonisme el va adquirir Foment del Treball Col•lectiu que va inaugurar una nova bugaderia a
l’Hospitalet de Llobregat. Va ser un acte emotiu en que hi va assistir el Director general d’Economia Social, Xavier López,
la Tinenta d’Alcalde de l’Hospitalet Sra. Maria Dolors Fernandez i la Presidenta de FEICAT, Sra. Teresa Rodríguez.
Usuaris, amics i treballadors de l’empresa d’inserció vàrem compartir una estona agradable i vàrem desitjar molta sort a la
nova iniciativa de F.T.C. L’acte va acabar amb una descoberta de placa que es va fer sota una original... pluja de bombolles!

Autoritats i convidats a l’acte

Gaudint de les bombolles

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Un any més FEICAT i bona part del seus socis de Barcelona varen participar
molt activament en la Jornada Anual de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. La 8ena. edició es va celebrar el 18 de juny a la Universitat
Pompeu Fabra.
Aquest Acord pretén ser un espai de participació publicoprivada i d’acció
conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen
per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida.
Hores d’ara hi participen d’una manera o altra més de 500 entitats.

Convocatòria d’ajuts a les empreses d’inserció
En una època de retallades mai plou a gust de tothom. Si be es varen fer avenços tan en l’import total com en el termini
de pagaments dels ajuts que ofereix anualment el Departament d’Empresa i Ocupació, enguany s’ha canviat el sistema
de presentació de justiﬁcacions per tal d’alleugerir la feinada administrativa que s’acumulava a ﬁnal d’any.
Conﬁem que aquest sistema faciliti la tramitació. En tot cas, des de FEICAT, mantenim un contacte ﬂuid i directe amb el
Departament i estem, com sempre, al servei del socis de FEICAT per a transmetre les vostres inquietuds i suggeriments.

Diplocat
La Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) va
signar un acord amb DIPLOCAT (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya) per l'obertura
d'una convocatòria destinada a cobrir les despeses derivades de la participació de les
entitats en reunions i conferències organitzades per xarxes o federacions globals o continentals.
Aquesta primera convocatòria d’Ajuts DIPLOCAT te per objectiu ajudar a les entitats a
participar en reunions d'abast internacional.
Com és sabut, FEICAT és membre de ple dret de ENSIE, la federació europea d’empreses
d’inserció i l’Ignasi Parody, vicepresident de la nostra entitat, és el president d’ENSIE.
A aquest efecte, FEICAT es va presentar a aquesta convocatòria amb èxit. A part de l’ajuda econòmica, és important
evidenciar el reconeixement que va prenent FEICAT a nivell europeu.
Desglossament del logo FOCIR

Assessorament “Impulsió de Negocis”
A ﬁnals de l’any passat, moltes de les empreses d’inserció de
Catalunya varen participar, a través d’enquestes, reunions i visites,
en l’elaboració d’un estudi fet per l’assessoria “Impulsió de Negocis”.
Aquest projecte és iniciativa de la Direcció General d’Economia
Social del Departament d’Empresa i Ocupació.
Després d’haver analitzat les dades obtingudes, el passat 28 de
maig, a la seu de la Direcció General, els assessors varen presentar
les seves conclusions en un acte obert a tots els qui varen participar
en la fase inicial.
Conﬁem que l’aportació d’aquesta assessoria acabi esdevenint un
pla i unes actuacions concretes que contribueixin a millorar la
competitivitat de les empreses d’inserció.

El director general Sr. Xavier López presentant l’informe.

Assemblea General d’ENSIE a Porto
Els dies 5 i 6 de juny, a Porto, va celebrar-se l’assemblea General d’ENSIE a Porto,
Portugal presidida per Ignasi Parody i com a Secretari General el representant de
FEICAT Sr, Sergi Morales.

Presentació de l’activitat de FEICAT als
representants d’arreu d’Europa del projecte
Europe 4all!

Entre els acords presos, destaquem que la propera assemblea general d’ENSIE es
celebrarà el juny de 2015 a Barcelona. Així mateix hi ha les novetats que durant
el 2013 es varen incorporar a la federació europea representants de Portugal i
Romania i, a més, s’han establert contactes amb Alemanya. La federació europea
ha aconseguit un nou projecte que ha donat continuïtat al ﬁnançament per al
manteniment de l’estructura. Actualment s’està prioritzant la feina en pro dels
mercats reservats. També s’ha aconseguit una declaració del Parlament Europeu
en pro de les Empreses d’Inserció i s’està desenvolupant el projecte Europe 4all!

El Secretari d’ENSIE, Sr. Sergi Morales.

El president d’ENSIE, Ignasi Parody, inaugurant la sessió.

Jornada Bertelsmann
La fundació internacional Bertelsmann, creada per l’empresari Reinhard Mohn, va
organitzar el passat 2 de juny una interessant jornada sobre experiències internacionals
d’ocupació juvenil. En un format innovador i amb presència d’un públic nombrós hi
varen participar ponents tan inﬂuents com László Andor, Comisari Europeu d’Ocupació,
Afers Socials i Integració; Candido Mendez, Secretari general d’UGT, Joaquím Gay de
Montellà, President de Foment del Treball; Rowan Foster, Centre for Economic and
Social Inclusion – UK; Dr. Susanna Holzer, TCO – Swedish Confederation for Professional
Employees; i dos subdirectors generals del ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Foto d’alguns dels ponents
de la jornada de la Fundació
Bertelsmann

Volem destacar la gran importància que varen donar, bona part dels ponents, a la labor
que estan realitzant les empreses d’inserció i el seu paper clau en l’ocupabilitat juvenil.
L’Ignasi Parody, com a president d’ENSIE i la Nieves Ramos, presidenta de FAEDEI i
també ponents en la jornada, varen fer importants aportacions al debat i varen
contribuir a la visibilització de les Empreses d’Inserció.

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

