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En poques ocasions es produeix una concentració tant gran de gerents i directors d’Empreses d’Inserció
com la que es va produir a Barcelona els dies 4 i 5 de juny d’enguany. Des de FEICAT, ens sentim satisfets
d’haver fet possible aquesta trobada en que es concentraven tres actes diferents: l’Assemblea general de
ENSIE, l’Assemblea General de FAEDEI i la Jornada Europea d’Empreses d’Inserció. Us en fem un breu
resum:
3 de juny
Representants de les empreses d’inserció de
Bèlgica, Àustria, Eslovènia, Irlanda, Servia, Itàlia,
Dinamarca, Portugal, Holanda, Croàcia, Suïssa,
França, Anglaterra, Romania, Alemanya, Polònia,
França, Escòcia, Txèquia i Espanya varen anar
arribant al hotel on una comissió de representants
de FEICAT els donaren la benvinguda.
De manera distesa, i per tal d’anar carregant piles
per la intensa jornada que ens esperava l’endemà,
vàrem fer un sopar col·lectiu en un típic restaurant
de Barcelona amb sessió prèvia de formació de com
es fa un bon pa amb tomàquet.
Part dels participants a l’Assemblea d’ENSIE al Palau Macaya

4 de juny
L’endemà, seguint un estricte horari europeu, a les 8:30 s’iniciava l’Assemblea General d’ENSIE, la
Federació Europea d’Empreses d’Inserció. Com ja és habitual en molts dels actes que organitza FEICAT,
ens va acollir la Casa Macaya, per gentilesa de la Fundació “la Caixa”.

Instantània de l’Assemblea d’ENSIE

El President d’ENSIE, Sr.Ignasi Parody en una de les seves intervencions.

Cal dir que l’assemblea de ENSIE va ser especialment intensa. A part de la revisió i aprovació de la memòria
d’actuació del 2014, l’aprovació dels comptes rigorosament auditats, els informes sobre els projectes que
s’estan desenvolupant i projectes futurs, també hi havia renovació del Consell d’Administració. En les
votacions fetes sortir reelegit com a president d’ENSIE, el representant de FAEDEI i vicepresident de FEICAT Sr.
Ignasi Parody.

Com és conegut, el representant de FEICAT a ENSIE era el Sr. Sergi Morales que degut a que per motius
professionals va desplaçar el seu domicili a Xile, va deixar el seu càrrec. En Sergi Morales ocupava la Secretaria
del Consell d’Administració. Al seu lloc, va ser escollit el coordinador de FEICAT, Esteve Ferrer. Per tant, la
presidència i la secretaria d’ENSIE continuen estan en mans de dues persones de FEICAT.

Sopar de germanor entre companys d’ENSIE, FAEDEI i FEICAT

5 de juny
En aquest cas, a la Salo d’Actes del mateix Palau
Macaya, es va celebrar el Seminari Europeu: Les
Empreses d’Inserció Sociolaboral: Experiències
d’Èxit en el Treball en Xarxa. En aquest seminari
es varen recollir ponències presentades per
Patrizzia Bussi, directora d’ENSIE, Ramón
Sanahuja de l’Ajuntament de Barcelona,
Salvadore Vetro, secretari del RES - Bèlgica, Anna
Brescianini, presidenta de CAUTO – Itàlia, Corine
Van de Burgt de OMSLAG – Holanda, Miquel
Esteve, de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Porta
director de Tradis Porta Expres – Catalunya,
Raluca Ouriaghli, presidenta de RISE – Romania,
Connine Hasemann de Telehanndelshuset –
Dinamarca i Astrid Le Vern de COORACE – França.

Encara no s’havia acabat l’Assemblea Europea quan
a les 16 hores s’inicià l’Assemblea General de
FAEDEI. Representants, d’Andalusia, Madrid,
València, Aragó, Euskadi, Navarra, Canàries, Astúries,
Castella – Lleó i Catalunya varen participar
activament en aquesta assemblea. Cal ressaltar que
a FAEDEI l’exercici 2014 és el primer que estarà
auditat i que la novetat de que les empreses
d’inserció estiguin declarades d’interès públic
esdevindrà una gran avantatge en diversos aspectes.
En acabar, els companys d’ENSIE i els de FAEDEI,
vàrem tenir ocasió de compartir un sopar al Passeig
de Gràcia de Barcelona.

Jaume Farré de la Fundació “la Caixa”, Jacopo Lombardi de la
Comissió Europea, Teresa Rodriguez de FEICAT, Ignasi Parody de
ENSIE, Xavier López de la Generalitat de Catalunya i Nieves Ramos de
FAEDEI.

Va ser una sessió oberta al públic, amb servei de
traducció simultània en tres idiomes, en que el
nombrós públic, format principalment per
directors i gerents d’empreses d’inserció, va
poder conèixer de primera ma experiències de
col·laboració tant privades com público-privades
que han facilitat el nostre principal objectiu: la
inserció laboral de persones amb risc d’exclusió.
Des de FEICAT volem agrair a totes les persones
que han participat i han fet possible aquestes
jornades tan intenses.
El Saló de Plens da la Casa Macaya durant el Seminari Europeu.

Benvinguts AMPANS!
AMPANS és una entitat del Bages amb cinquanta
anys d’història i un referent en la integració de
persones amb discapacitat. Des de fa un temps,
AMPANS va crear la seva pròpia empresa d’inserció
sociolaboral i enguany s’ha incorporat a FEICAT. Els
donem la més calorosa benvinguda!
Una de les moltes i interesants iniciatives que es
fan des de AMPANS és una trobada bianual amb
totes les empreses que son clients, proveïdors o
contractants de les persones que han finalitzat un
itinerari d’inserció en la seva entitat. En el marc
incomparable del seu “Garden” es fa un
reconeixement a totes aquestes empreses. Una
bona pràctica de treball en xarxa.

Representants d’empreses col·laboradores d’Ampans amb el seus
reconeixements.

La Fundació Ared rep el premi “la Caixa” a la
innovació i transformació social
L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials més innovadors i els que evidencien una ambició
transformadora més gran. Dotats amb 15.000 euros, els premis han estat concedits alsdeu millors projectes
de tot l’Estat presentats a les convocatòries d’iniciatives socials de l’Obra Social ”la Caixa”.
En la categoria d’Innovació social ha estat mereixedora d’aquest premi la Fundació Ared pel seu projecte de
millora dels nivells d’integració laboral de persones aturades en risc d’exclusió social majors de 45 anys.
Aquest projecte té com a finalitat augmentar els nivells d’inserció sociolaboral de persones majors de 45
anys i de persones que han acabat el compliment d’una mesura penal alternativa, per tal de millorar els seus
nivells d’ocupabilitat i incrementar la seva autonomia i el seu esperit emprenedor.
L’enhorabona!

Programa Làbora

Presentació de l’Espai Làbora amb representants de Creu Roja, ECAS,
l’Ajuntament de Barcelona i FEICAT.

El programa Làbora va néixer l’any passat a partir
d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona,
Creu Roja, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)
i FEICAT per tal de facilitar la inclusió laboral de
col·lectius en especials dificultats. El programa,
format per un ampli ventall d’actuacions, vincula a
les empreses en un projecte de responsabilitat
social i, alhora, permet als beneficiaris formar
part d’una actuació de ciutat que treballa per
afavorir la igualtat d’oportunitats.
Gràcies a aquest programa, empreses d’inserció
han pogut acollir-se a ajuts a la contractació
gestionats per FEICAT i, les de l’àrea de Barcelona,
han pogut participar-hi contractant a orientadors i
prospectors laborals.

Espai Làbora
Entre les moltes activitats que preveu el programa
Làbora consta la organització d’una jornada de trobada
entre empreses ofertants de treball i usuaris del Làbora.
Aquesta jornada, anomenada “Espai Làbora” es va
celebrar el passat 8 de juny al Born de Barcelona.
Amb un èxit notable d’assistència es va fer entrega d’un
diploma de reconeixement a les entitats i empreses
participants. Durant tot el matí empreses i usuaris es
varen conèixer i presentar per tal de contemplar
possibles contractacions. Al mateix temps, en diversos
espais del Born es feien sessions formatives per a
facilitar la recerca de feina.
Des de FEICAT confiem que aquest programa tingui
continuïtat en el futur i estableixi un precedent de
col·laboració entre les empreses d’inserció i
l’administració pública que sigui extrapolable arreu de
Catalunya.

La Sala Moragues del Born va quedar petita per la gran
afluència de públic.

Diploma de reconeixement a les empreses col·laboradores
del Programa Làbora.

Notícies Breus
• El prestigi i consideració que van guanyant
les empreses d’inserció es posa en evidència
en fets com ara que cada cop ens reclamen
des de diversos àmbits per tal d’aportar la
nostra opinió i participació. Com a exemple
d’això és la presentació que va fer l’Ignasi
Parody al Conseller d’Empresa i Ocupació Sr.
Felip Puig en el marc de del Fòrum Social de la
Fundació Pere Tarrés o la també presentació
que va fer el mateix Ignasi Parody al alcalde de
Barcelona, Sr. Xavier Trias, al Fòrum Europa
Tribuna Catalunya.
El President d’ENSIE, sr. Ignasi Parody, presentant al Sr. Xavier Trias
en el Fòrum Europa

• En un dels molts actes que ha participat FEICAT ha estat en la presentació
de la Social Business City Barcelona. Una engrescadora iniciativa en la que, a
mesura que es vagi perfilant, les empreses d’inserció hi podran tenir un
paper important.
• No deixeu de visitar la nova botiga on-line dels companys d’Aprodisca.
La trobareu a http://botiga.hortusaprodiscae.org/
• El passat 10 de juny el Departament de Presidència de la Generalitat va convocar una “Jornada per a
l’Impuls de Clàusules Socials en la Contractació Pública”. Des de FEICAT felicitem les iniciatives que es
produeixin en aquest sentit però vetllarem per tal que es mantinguin els principis que han de regir les
clàusules socials.
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

·

