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Els dies 18 i 19 de febrer, La sala Multifunciónal de
l’Auditori de Saragossa, va acollir la 3a. Fira Inserciona
organitzada per FAEDEI i AREI, l’associació Aragonesa
d’Empreses d’Inserció. Les Empreses d’Inserció
d’arreu de l’Estat que hi eren representades, varen
poder oferir els seus productes i serveis als visitants
de la Fira. Va ser, per tant, una trobada de
comercialització però, sobre tot, de visualització de la
labor econòmica i social que fan les Empreses
d’Inserció davant del públic assistent i davant de les
autoritats que ens varen visitar.
Entrada Principal de l’Auditori de Saragossa

Els guardonats amb els premis ERI

El Sr. Marc Simón al estand de l’Obra Social “la Caixa”

Desfilada de modes promoguda per diverses empreses d'inserció

Reclamant una major “visualització” de la labor que fan les E.I

Cal destacar, entre les moltes autoritats que varen visitar la Fira,
la presència de la Presidenta de la Comunitat Autònoma
d’Aragó Sra. Luisa Fernanda Rudi o la Sra. Engracia Hidalgo,
Secretaria d’Estat per a l’Ocupació.

La Presidenta de la Comunitat d’Aragó, Sra. Luisa
Fernanda Rudi

D’altra banda, volem ressaltar l’èxit en les convocatòries de les
activitats incloses en el programa de la Fira, com ara la
desfilada de models o la trobada de gerents d’empreses
d’inserció on el Sr. Oriol Gaspa de Garbet va fer una molt
interessant presentació sobre UTE’s, fusions i treball en xarxa
en el nostre sector.

Els premis ERI
Com en l’anterior edició, en el marc de la Fira, es
varen atorgar els premis ERI a aquelles persones,
administracions públiques o entitats socials que
han fet una labor destacable en la inserció social i
laboral de persones i col·lectius en risc d’exclusió
social.
FEICAT va proposar i es varen atorgar els següents
premis:
- En la categoria a entitat social a Acció Solidària
Contra l’Atur.
- En la categoria d’administració pública a l’Ajuntament
de Lleida.
- En la categoria de persona física per la seva
trajectòria en pro de la inclusió social a la Molt
Honorable Sra. Núria de Gispert.

La Presidenta del Parlament de Catalunya M.H. Núria de Gispert, la Senyora
Dolors Gordi, la Presidenta de FAEDEI Nieves Ramos amb la junta directiva
de FEICAT.

En el cas de la Sra. Núria de
Gispert, ja que coincidia l’entrega
del premi amb una sessió plenària
del Parlament, va excusar la seva
assistència i va convidar uns dies
després a la Junta de FEICAT i a la
presidenta de FAEDEI a la Seu del
Parlament de Catalunya per tal de
poder-li fer entrega personalment
del premi.

Els estands de les empreses catalanes
Tretze empreses catalanes varen ser presents a la Fira amb els seus respectius estands:
Trinijove, Engrunes, Andròmines, Salta, Codec, Garbet, Saó Prat, Formació i Treball, Cartaes Tàrrega, Troballes, Roba
Amiga, Solidança i Foment del Treball Col·lectiu veren ser les empreses d’inserció catalanes que varen enviar els seus
representants a Saragossa per tal d’oferir productes i serveis però, sobre tot, per a conèixer i contribuir a fer xarxa entre
les empreses i federacions d’arreu de l’estat. Catalunya va ser, per tant, el territori més representat i es va fer novament
evident el nostre per específic dins del món de les empreses d’inserció.
A continuació us en fem un recull fotogràfic.

1.- Salta – Empresa d’Inserció

2.- Saó Prat - Inmenta

3.- Cartaes Tàrrega i Troballes Empresa d’Inserció

4.- Trinijove Empresa d’Inserció

5.- Andròmines

6.- Solidança

7.- CODEC

8.- Foment del Treball Col·lectiu

9.- Garbet – Neteja i Manteniment

10.- Formació i Treball – Empresa d’Inserció

11.- Engrunes

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).

12.- FEICAT, compartint estand amb la resta de
Federacions Territorals

Amb la
col laboració de
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