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FEICAT JA FORMA PART DE LA TAULA DEL
TERCER SECTOR SOCIAL
A l’Assemblea General Ordinària del mes de juny de 2016 ja es va tractar la possible incorporació de
FEICAT a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i es va arribar a l’acord de facultar a la
Junta Directiva per tal d’iniciar converses i elaborar una proposta concreta.
Durant mesos es va mantenir un diàleg amb la Taula per a perfilar com i quan s’havia de fer aquesta
incorporació. Val a dir que el diàleg amb la Taula sempre ha estat amable i fluid ja que moltes de les
entitats promotores d’empreses d’inserció ja formaven part de la Taula des de feia anys.

Assemblea General Extraordinària de FEICAT on es va ratificar
l’acord d’incorporació a la Taula.

Assemblea General de la Taula de desembre de 2016. Albert
Alberich presenta a la FEICAT i, per unanimitat, s’accepta l’ingrés.

Finalment, el passat 12 de desembre es va celebrar una Assemblea General Extraordinària en que es va
aprovar per unanimitat de tots els assistents la incorporació. Al cap de tres dies, es celebrava
l’Assemblea General Ordinària de la Taula on, el nostre secretari Albert Alberich va presentar
formalment la sol·licitud d’ingrés. Per unanimitat de tots els presents es va acceptar la sol·licitud i, per
tant, FEICAT ja forma part de la Taula.
Tenim tota la confiança de que aquesta “suma d’esforços” serà útil per a les empreses d’inserció de
Catalunya i serà afavoridora de la integració social.

APRODISCÀNIA
Durant els dies 1, 2 i 3 de desembre, els nostres
companys d’ Aprodisca varen celebrar “l’Aprodiscània”
un seguit d’actes i celebracions per a reconèixer i agrair
a totes les empreses, institucions, treballadors i
col·laboradors les seves contribucions a l’entitat
Aprodisca i a la seva lluita contra les desigualtats
socials.
En el transcurs d’una d’aquestes celebracions, en el
marc incomparable del Monestir de Poblet, es va fer un
homenatge sorpresa a la nostra companya i membre
de Junta, Carme Sureda per la seva trajectòria com a
fundadora i directora d’APRODISCA durant més de 30
anys. En aquest reconeixement, hi va participar entre
d’altres persones, la presidenta del Parlament de
Catalunya, M.H. Senyora Carme Forcadell.

Aprodiscània

Des de FEICAT ens afegim a aquest reconeixement tan
merescut i li donem la més sincera enhorabona. La
iniciativa de creació d’una empresa d’inserció social a
partir d’una entitat que treballava exclusivament en el
món de la discapacitat és també un mèrit de la Carme
Sureda que ha servit d’exemple en nombroses
ocasions. L’enhorabona!
Moment de l’homenatge a Carme Sureda

Trobada de Nadal de Tècnics Làbora
Com és sabut, el Programa Làbora, és un projecte de ciutat, innovador i a favor de la inclusió social,
liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, en conveni amb ECAS
(Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d'Inserció de Catalunya) i Creu Roja i amb la
participació de Barcelona Activa. A mesura que el programa es consolida, any rere any, es va convertint
en un referent de treball en xarxa a favor de la inclusió social.

Tècnics Làbora a la Seu de la Creu Roja a Barcelona.

Els excel·lents resultats en nombre de
derivacions, d’usuaris atesos, formacions,
acompanyaments i insercions laborals son
la garantia de continuïtat del projecte del
que FEICAT n’està totalment implicat
destinant molts esforços de la seva oficina
tècnica. Durant el 2017, el projecte ja esta
prorrogat inclosos els ajuts a la
contractació per a les empreses d’inserció.
Per tal de celebrar el Nadal, a la seu de les
instal·lacions de Creu Roja, es va fer una
trobada de tècnics i treballadors del
programa.
Més d’una seixantena de persones!

FEICAT i el programa INCORPORA de l’Obra social “la Caixa”
Com és conegut, FEICAT és entitat col·laboradora del programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”.
Amb aquesta col·laboració pretenem apropar aquest programa a les empreses d’inserció sòcies que no
hi tenen vinculació directa. Previst per a l’any 2017, consolidarem el conveni amb la Caixa dotant-lo de
més responsabilitats i podent donar servei arreu del territori.

El Sr. Jaume Farré en la seva intervenció presentant el programa Incorpora 2017 al Saló d’Actes del Palau Macaya.

A aquest efecte, la Mercè Dalmases, membre de l’oficina tècnica de FEICAT, esdevé tècnica del
programa Incorpora. Des de FEICAT hem assistit a la presentació del nou programa 2017 al Palau
Macaya, a la primera reunió de Tècnics Incorpora al CaixaForum on es va presentar el nou Pla
Estratègic Anual i a la Formació d’Acollida de nous tècnics.
En breu ens posarem en contacte amb les empreses sòcies per tal de facilitar-los l’accés a la
plataforma Incorpora a través de l’oficina de FEICAT.

Fira del Consum Responsable i de l’Economia Solidària
Del 17 de desembre al 4 de gener la plaça de
Catalunya acollirà la II Fira de Consum Responsable.
Economia Social i Solidària, organitzada pel
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social, Solidària
i de Consum de l’Ajuntament de Barcelona. Un any
més empreses d’inserció sòcies de FEICAT varen tenir
una amplia representació.
Aquesta fira és una dels molts esdeveniments en que
es visualitza el pes de les empreses d’inserció dins de
l’economia social i solidària.
Fira del Consum Responsable a la Plaça Catalunya

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).
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