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Assemblea General de FEICAT
El passat 20 de juny es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Socis de la FEICAT. L’acte,
com ja és habitual, es va realitzar al Palau Macaya, de la Fundació “La Caixa”. Hi varen estar
representades 27 empreses d’inserció sòcies.
L’informe de gestió i el tancament econòmic del 2016 –degudament auditats- i els pressupostos
del 2017 es varen aprovar sense cap vot en contra. Així mateix es va aprovar l’alta d’una nova
empresa sòcia: “Menja Futur” que es va presentar i se li va donar la benvinguda.
En acabar l’assemblea es va cedir la paraula al representant de la Generalitat de Catalunya, el
Director General d’Economia Social Sr. Josep Vidal per tal de compartir i comentar la situació de
les empreses d’inserció.

Renovació de la Junta Directiva d’ENSIE
El passat 15 de juny es va celebrar a la ciutat de Gant, l’Assemblea General d’ENSIE - la
federació europea d’empreses d’inserció. Aquesta Assemblea era especialment transcendent ja
que, després de quatre anys de presidència de la FAEDEI, es produïa la renovació de la Junta
Directiva.
La nova Junta esta presidida pel senyor Hubert
Quintiler de Bèlgica. Les Vicepresidències recauen en
Corine Van De Brugt d’Holanda i Rebecca Minghetti
d’Itàlia. La Secretaria recau, un mandat més, en
FEICAT i la Tresoreria en Salvatore Vetro de Bèlgica. Els
altres sis membres de la junta son representants de
Eslovènia, Àustria, Itàlia, França, Regne Unit i Espanya.
A part de la renovació de Junta, es va actualitzar el llistat de socis, aprovar els comptes
rigorosament auditats i el pla d’actuació d’enguany.
Volem remarcar que l’organització de l’Assemblea va ser impecable i que les empreses d’inserció
de Gant varen ser unes excel·lents amfitriones.

Presentació del llibre “Empendre a prop teu”
de Trinijove
El 15 de juny, es va presentar el llibre “Emprendre a prop teu”
promogut per la Fundació TriniJove.
Aquest llibre recull l’experiència explicada pels emprenedors de
cinquanta negocis impulsats i acompanyats per TriniJove. Un llibre
que dóna a conèixer la emprenedoria que fan les persones amb
pocs recursos i com aconsegueixen tirar endavant els seus
projectes. Trinijove els acompanya durant el procés i lluiten colze a
colze per tirar endavant el seu negoci.
A la presentació del llibre varen participar, entre
d’altres, el Sr. Jaume Giró, Director General de la
Fundació Bancària “La Caixa”; el Sr. Ignasi
Parody, President de la Fundació Trinijove; la Sra.
Carmen Parra, Directora de la Càtedra d’Economia
Solidària (Universitat Abat Oliba CEU); el Sr. David
Campillo, Responsable del Servei d’Autoocupació de
la Fundació Trinijove i el Sr. Francesc Iglesies,
Secretari d’Afers Socials i Famílies del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Després de l’acte es va donar l’oportunitat que els emprenedors/es és coneguessin entre ells i
es va organitzar un Speed Networking. Felicitats pel llibre i, sobretot, per tota la feina que hi ha
darrera!

10 Anys d’ Incorpora!
L’Obra Social “la Caixa” va celebrar el
passat 27 de juny al CaixaForum de
Barcelona, l'acte de commemoració dels
10 anys del Programa Incorpora de “la
Caixa”.
En aquest acte es van distingir actuacions
del sector empresarial en l’àmbit laboral
de persones en situació de risc d’exclusió
social. En aquests 10 anys, Incorpora ha
donat feina a un total de 40.685 persones
en situació d’exclusió social. Només l’any
2016 el programa va facilitar la
contractació de 9.349 persones en
situació de vulnerabilitat a Catalunya.
L'acte, presentat per la periodista Lídia Heredia, va comptar amb la presència de la Presidenta
de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; el Director General de la Fundació Bancària ”la
Caixa”, Jaume Giró; el Director Territorial de CaixaBank a Barcelona, Jordi Nicolau, i el Director
Territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, que van ser els encarregats de lliurar els
reconeixements a les empreses que han destacat en la contractació de personal a través del
programa Incorpora.

Com és conegut FEICAT és una entitat
col·laboradora d’Incorpora que participa en
diversos àmbits en col·laboració amb la Fundació
“la Caixa”.
Felicitem la feina feta per la Fundació la Caixa i
per a totes les entitats que participen en
Programa. Per molts anys!!

Reunió dels tècnics Incorpora
Uns dies abans de l’acte al CaixaFórum, tots els
Tècnics Incorpora de Barcelona van reunir-se per a
fer una avaluació del primer semestre 2017. Es varen
explicar els objectius que haurem d’aconseguir fins a
finals d’any.

Santa Coloma de Gramenet i les empreses
d’inserció
Una delegació del Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet encapçalada pel seu
primer tinent d’alcaldessa Sr. Esteve
Serrano varen visitar instal·lacions de
diverses empreses d’inserció que treballen
a la Franja del Besós. El seu interès radica
en conèixer mes directament la labor social
de les empreses d’inserció per tal de
contemplar possibilitats de col·laboració en
el seu municipi.
Es important que els responsables tècnics i
polítics de les Administracions Públiques
coneguin de primera mà la labor social que
desenvolupen les empreses d’inserció. Des
de la FEICAT els donem gràcies per la
iniciativa i interès

Jornades, reunions i participació
-

Contractació socialment responsable

Organitzada per la Secretaria de Transparència i
Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, el
passat 17 de juliol, a la Casa del Mar de Barcelona,
es va celebrar una jornada sobre contractació
socialment responsable.

Aquesta jornada va tenir un gran èxit d’assistència. En una
de les taules rodones previstes al programa, hi va
intervenir el Secretari de FEICAT senyor Albert Alberich, qui
va posar en valor la feina social de les empreses d’inserció i
la col·laboració d’aquestes tant amb l’empresa ordinària
com amb l’administració púbica.
Cada cop és més reclamada la presencia de la FEICAT en
tota mena d’actes vinculats amb la integració social.

-

Participació de FEICAT en organismes consultius

Una de les administracions públiques que més ha
destacat, des de fa anys, pel seu compromís amb la
inserció laboral és l’Ajuntament de Barcelona. El seu
exemple, en moltes ocasions, pot ser una bona guia
per a qualsevol altra administració.
L’Ajuntament té molt present a FEICAT en els seus
òrgans de participació i consulta. Així el passat mes
de juny va sortit publicada a la Gaseta Municipal el
decret de composició de la Taula de Contractació a
l’Ajuntament de Barcelona en la que FEICAT consta
com a membre. FEICAT també es membre i participa
activament en la Comissió Permanent de l’Estratègia
per l’Ocupació de Barcelona Activa.
D’altra banda l’Ajuntament de Lleida, ha convidat a
FEICAT a tenir un representant a la comissió de
contractació responsable. La Junta Directiva de
FEICAT ha designat el vocal de les comarques
lleidatanes com a membre d’aquesta comissió.

-

El Programa Làbora i Barcelona Activa

El programa Làbora va consolidant-se dia rere dia. No només pels seus excel·lents resultats en
formació, orientació i inserció sinó per que està esdevenint un programa de ciutat cada cop més
plural i participatiu. Arreu es posa com a exemple de col·laboració publico-social que s’hauria de
replicar allà on fos possible.
Aquest estiu, es va celebrar una reunió presidida pel
gerent de Drets Socials, Sr. Ricard Fernàndez i la
Directora de Barcelona Activa, Sra. Sara Berbel en
que es va presentar l’acord de col·laboració a través
del qual Barcelona Activa prendrà un paper més
intens en la direcció tècnica del projecte. Les
aportacions de Barcelona Activa, per la llarga
experiència i expertesa en inserció laboral seran de
gran valor per al Projecte.

Amb la
col·laboració de:

