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BUTLLETI INFORMATIU DE LES                  
EMPRESES  D’INSERCIO DE CATALUNYA 

Èxit de la Jornada “Dels reptes a les propostes: 
Món local i tercer sector per l’ocupació de les 
persones en situació de vulnerabilitat” 

Un gran èxit de públic i de continguts per a una jornada 
excepcional. Per primer cop, FEICAT organitza una jornada 
conjuntament amb Creu Roja Catalunya, ECAS – Entitats 
Catalanes d’Acció Social, la Fundació Pere Tarrés i amb el 
suport dels Serveis Socials de la Diputació de Barcelona i el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Tot un repte que va ser reconegut per un públic format per 
més de 200 persones, entre elles, representants de 27 
municipis, entre d’altres institucions i un gran nombre 
d’entitats del tercer sector social i empreses d’inserció.  

Inauguració amb Teresa Crespo (ECAS), Maite Fandos 
(Diputació) i Catalina González  (FEICAT) 

L’acte es va celebrar el 26 d’octubre a l’Edifici Francesca Bonnemaison de la Diputació de Barcelona. En la 
inauguració va intervenir la Sra. Maite Fandos, delegada de l’àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona, la Sra. Teresa Crespo, presidenta ECAS i la Sra. Catalina Gonzalez, presidenta de FEICAT. 
 
Tant en la Taula Rodona en que hi va participar el Secretari de FEICAT, Albert Alberich, com en les cinc 
experiències d’èxit que es varen presentar verbalment ressalta la presència de les empreses d’inserció: 
l’experiència de Saó Prat com a impuls de l'economia Social, l’experiència de Trinijove en el foment de 
l’autoocupació i l'experiència de Nou Set en la promoció de polítiques públiques. 
 
En definitiva va quedar ben palesa la transcendència i la feina ben feta de les empreses d’inserció.  

David Campillo presentant l’experiència d’Autoocupació 
de Trinijove 



Quinze empreses sòcies de FEICAT varen assistir a la 
“XIV Trobada Estatal d’Empreses d’Inserció” de FAEDEI 
a Córdoba 
El passat 17 de novembre, a les instal·lacions del Jardí Botànic de Córdoba, es va celebrar la catorzena 
Jornada Estatal d’Empreses d’Inserció. Aquest fet trenca amb la tradició de fer aquestes trobades a 
Madrid ja que, gràcies a la col·laboració d’ANDEIS, l’Associació andalusa d’empreses d’inserció, la jornada 
es va celebrar a la ciutat cordovesa. Com en moltes anteriors edicions, la comunitat més representada va 
ser la catalana ja que es varen desplaça fins a Córdoba companys d’Aprodisca, Andròmines, Cartaes 
Tàrrega, Codec, Dimas, Engrunes, Garbet, Formació i Treball, Nou Grapats, Oscobe, Passar via, Salta, Sao 
Prat, Solidança i Trinijove. 
 

Entre les interessants intervencions que es varen fer destaca la del senyor Marc Simón, Director de 
l‘Àrea de Integració de la Fundació Bancaria La Caixa i el senyor Ignasi Parody, President d’ENSIE a més 
de la dels representants de la Junta d’Andalusia i de l’alcaldessa de la ciutat.  
 
Aprofitant l’esdeveniment, el senyor Marc Simón va anunciar dues noves línies de subvencions per a 
fomentar la contractació i la inserció laboral de joves que impulsarà la Fundació Bancària La Caixa. 
Aquestes línies es presentaran formalment a principis del 2017 i les empreses d’inserció s’hi podran 
acollir. 

Catàleg de les empreses d’Inserció de FEICAT  

Va sortir publicat, gràcies a la col·laboració del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i de la Fundació bancària “la Caixa” un catàleg amb 
les empreses d’inserció de FEICAT que hi varen voler participar. Aquest 
catàleg s’està distribuint en fires i tota mena d’esdeveniments. 
 
La novetat és que també hem publicat una versió en anglès del catàleg i 
l’hem distribuït entre la trentena de federacions d’arreu d’Europa que 
formen part d’ENSIE, la Federació Europea d’Empreses d’Inserció. Aqueta 
iniciativa pretén visualitzar el pes de les empreses d’inserció al nostre país i 
fomentar les relacions internacionals dels nostres socis. 



La participació de FEICAT a Europa 

Els dies 17 i 18 de novembre varen ser especialment intensos per als representants de les empreses 
d’inserció que ens vàrem trobar a Brussel·les. Diverses reunions de gran calada es varen succeir en 
una agenda especialment atapeïda. La primera de les reunions va ser una audició pública de la reunió 
de l’intergrup d’economia Social del Parlament Europeu. 
Aquest intergrup esta format per 80 Eurodiputats de 5 grups polítics diferents. En les intervencions 
dels diversos eurodiputats es va posar en evidència que l’atur és la causa dels grans problemes 
d’Europa: els extremismes, la xenofòbia, el populisme... Hi ha la clara unanimitat de treballar cap una 
economia real generadora de riquesa i en contra d’una economia especulativa. La presència d’un gran 
nombre de representants d’empreses d’inserció entre el públic va generar molts comentaris entre els 
ponents elogiant la feina que fan les empreses d’inserció arreu d’Europa. 

Immediatament després d’aquesta reunió, va començar el 
Seminari Europeu ENSIE “Bening WISE towards EU 2020 
strategy” promogut per l’Eurodiputat del Partit Socialdemòcrata 
de Suècia Jens Nilsson. En aquest seminari  varen intervenir, 
entre d’altres, la presidenta de la federació d’empreses d’inserció 
de Romania Raluca Ouriaghli, el representant de FAEDEI 
Guillaume Treguer i la directora d’ENSIE Patrizia Bussi. Tots ells 
varen explicar projectes pràctics de localització d’empreses 
d’inserció i d’avaluació del seu impacte social. 

Raluca Ouriaghli, Patrizia Bussi i Guillaume 
Treguer 

Reunió de l’Intergrup d’Economia Social 

L’endemà dia 18, els membres del Consell d’Administració d’ENSIE 
vàrem dedicar el matí a debatre per grups de treball la situació de 
la reserva de mercats i el marc normatiu, les temàtiques dels 
projectes europeus i els processos de comunicació d’ENSIE. A la 
tarda vàrem celebrar la reunió pròpiament dita del Consell 
d’Administració en la que s’aproven els comptes per a ser auditats i 
la incorporació d’una nova federació d’empreses d’inserció de 
Luxemburg. 
 
Com és sabut, ENSIE és una xarxa que acull a 28 federacions de 21 
països de la Unió Europea. En conjunt representa a més de 2.500 
empreses que donen feina a uns  400.000 treballadors. El president 
d’ENSIE és el Sr. Ignasi Parody i la Secretaria recau en FEICAT. El Consell d’Administració d’ENSIE 



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:  · 

Assemblea General Extraordinària 
Recordem a tots els socis de FEICAT que el proper 12 de desembre celebrarem al Palau Macaya de 
Barcelona una Assemblea General Extraordinària. El tema monogràfic de l’Assemblea és la possible 
incorporació de FEICAT a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

Actes, celebracions i inauguracions 

Primer Sopar Solidari en Benefici de Trinijove  
 
En l’incomparable marc de l’Hotel Hilton Diagonal Mar 
de Barcelona es va celebrar, el passat 19 de novembre, 
el Sopar Solidari de Trinijove. Tot i que era la primera 
edició, la perfecte organització de l’esdeveniment i 
l’èxit de convocatòria amb més de 170 comensals varen 
ser un gran èxit. Segons l’entitat també es varen 
aconseguir els objectius de recaptació. La més sincera 
enhorabona! 
 

Les TIC x la inclusió social 
 
Des de FEICAT fem el possible per a participar en 
aquells actes o esdeveniments que afecten a la inclusió 
social a traves del treball. En aquest cas volem 
ressaltar la jornada organitzada per la Taula del Tercer 
Sector Social: Les TIC x la inclusió social. Una excel·lent 
iniciativa desenvolupada al Auditori de Barcelona 
Activa en que hi va intervenir el nostre company Toni 
Espinal d’AMPANS. 

Nova botiga de Menja Futur 
 
No paren! Els companys de Futur continuen a tot 
ritme! Aquest cop han inaugurat una nova botiga a 
Sant Andreu de la Barca. A L’acte d’inauguració va 
assistir l’alcalde de la població, també l’enhorabona per 
a vosaltres! 
 
 


