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Emotiu homenatge a Teresa Rodríguez 
 
 

 

 

 

 

 

 

El passat 19 de juliol, en motiu de la seva jubilació, es va fer celebrar un emotiu 
homenatge a Teresa Rodríguez fundadora i presidenta de la Fundació Ared i l’empresa 
d’inserció Salta. En els magnífics jardins de “la Llavor” es varen reunir treballadors, 
amics, col·laboradors i voluntaris que volien fer el reconeixement merescut als 25 anys 
d’estar liderant un projecte exemplar del que s’han beneficiat milers de persones.  

Entre el públic hi havia representants de moltes 
empreses d’inserció i de la Junta Directiva de FEICAT. 
No podia ser de cap altra manera. La Teresa va ser 
presidenta de FEICAT en el període 2011-2015 
fomentant la col·laboració entre els seus membres i 
consolidant l’entitat. És, també per això, que FEICAT 
es suma a l’homenatge i ens afegim a la llarguíssima 
llista d’agraïments que va rebre. 

Li desitgem, de tot cor, molta sort en el nou període 
que ara inicia. La coneixem molt. Sabem que 
continuarà activa en pro de les persones que més ho 
necessiten. Gràcies Teresa!  

 

 

 



Nou centre de residus tecnològics de Trinijove	  

	  
	  

El 27 de juny es va inaugurar un innovador centre gestor de residus tecnològics al 
Poble Nou de Barcelona, gestionat per la Fundació Trinijove, en una antiga nau 
industrial rehabilitada cedida per l’Ajuntament de Barcelona.  

El centre va ser inaugurat per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el director general 
de la Fundació Bancària “la Caixa”, Jaume Giró; el director de l’Agència Catalana de 
Residus, Josep Maria Tost; el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Josep Ginesta i Vicente; i el regidor del districte de Sant Martí, Josep Maria Montaner. 

 

L’objectiu principal d’aquestes flamants instal·lacions és el generar llocs de feina a més 
d’una desena de joves en risc d’exclusió social en l’àmbit del reciclatge i la reutilització 
de noves tecnologies (mòbils, tablets o ordinadors). A més, el centre desenvoluparà 
activitats de formació per a millorar l’ocupabilitat de joves i altres col·lectius 
vulnerables derivats dels Serveis Socials de Sant Martí.  

En aquest sentit, Trinijove continuarà la seva col·laboració amb el programa Incorpora 
de “la Caixa” (del qual n’és el coordinador a Barcelona) per tal d’afavorir les seves 
possibilitats de contractació.  

 

Assemblea General i reunions de junta de 
FEICAT 

 

Com cada mes de juny es va celebrar 
l’assemblea general ordinària de FEICAT.  Com 
és habitual en els darrers anys, es celebrar en el 
Palau Macaya de la Fundació “la Caixa” i 
s’aprofita l’ocasió per a reunir-nos amb el 
director general d’economia social, senyor Josep 
Vidal qui s’adreça a tots els assistents per a 
comentar novetats sobre la situació del sector de 
l’economia social.  



 

Aquestes dues característiques de les nostres assemblees posen en relleu dos fets 
importants: Que FEICAT treballa colze a colze amb la Generalitat de Catalunya en pro 
dels interessos de les empreses d’inserció i que FEICAT reforça la seva relació amb 
l’obra social de “la Caixa”.  

En l’assemblea, en la que varen estar representades 25 de les 41 empreses sòcies, es 
va presentar l’informe de gestió i els comptes del 2017 auditats. El principal 
condicionant de l’exercici va ser que, degut a la situació política del país, no es va 
arribar a signar el conveni amb el Departament de Treball i això condicionar moltes de 
les accions projectades i va disminuir els ingressos en gran mesura. Tot i així el compte 
de resultats va ser positiu. Entre les fites assolides destaquen el nou conveni que es va 
signar amb la Diputació de Barcelona, el primer amb aquesta institució, el conveni en 
nou format amb el programa Incorpora de “la Caixa”, la campanya de promoció de la 
contractació pública reservada i la consolidació de les jornades formatives per a tècnics 
d’inserció. 

Així mateix es va presentar el Pla d’actuació i pressupost 2018. Tots els acords es 
varen aprovar per unanimitat o amb una amplia majoria. 

Respecte a les reunions de Junta Directiva, informem que la darrera reunió va ser per a 
aprovar tota la documentació  referida a l’Assemblea i que no hi ha prevista cap reunió 
fins la segona quinzena de setembre. Per tal de fomentar la relació amb les empreses 
d’inserció del territori, les properes reunions de Junta es preveuen a Girona i a Lleida 
respectivament. Posteriorment a cada reunió es celebrarà un dinar amb els directors de 
les empreses d’inserció dels respectius territoris. 

 

Hackató a Montpeller 

 

 

 

El projecte consistia en que una comissió de la directiva de Coorace visités empreses 
d’inserció de França i d’altres països i, tal com vàrem informar en l’Infofeicat 29, varen 
visitar diverses empreses de Catalunya. Posteriorment, després d’avaluar quines de les 
experiències visitades podien ser realment aplicables a la seva realitat i varen convidar 
a representants d’aquestes a participar al Hackató que es va celebrar a Montpelier.  

 

 

El terme Hackató prové del mon informàtic i 
consisteix en un esdeveniment en el qual els 
programadors col·laboren intensament en projectes 
de programari com una experiència col·lectiva en un 
temps limitat.	  

En aquest cas, el Hackató no tenia cap pretensió 
informàtica sinó social i forma part d’un procés de 
reflexió i actualització dels companys de COORACE, 
una de les xarxes d’economia social més importants 
de França.  

	  



 

 

 

 

 

Els menors no acompanyats 

La Fundació privada Catalunya La Pedrera és l’Entitat promotora de l’empresa 
d’inserció, sòcia de FEICAT, Mans – Xarxa Agrosocial. Des de fa anys, aquesta fundació 
i la seva empresa d’inserció es dediquen a la producció i comercialització de fruita i 
verdura ecològiques amb la finalitat de fomentar la inserció social i laboral de joves. Un 
dels col·lectius prioritaris en els que treballa son els menors immigrants no 
acompanyats, els anomenats “MENAS”.  

 

 

 

 

 

 

Per tal de presentar un estudi sobre la situació dels MENAS a Catalunya, varen 
organitzar, en el marc incomparable de la Pedrera d’Antoni Gaudí, i en col·laboració 
amb Formació i Treball i GEDI, una jornada de reflexió i debat sobre les problemàtiques 
i oportunitats d’aquest col·lectiu. Entre les moltes persones que varen participar en la 
Jornada, hi havia representants de l’Obra Social “la Caixa”, d’ECOSOL, de Formació i 
Treballi de la mateixa FEICAT. Entre les més de 200 persones que es varen inscriure a 
l’acte, hi havia una nombrosa representació d’empreses d’inserció. 

  

	  

	  

 

 
 
Amb la 
col·laboració de: 
 

Cal reconèixer que l’organització va ser 
impecable i que entre els més de 150 
participants varen acordar noves línies 
d’innovació en la reinserció social de 
persones en risc d’exclusió. Les quatre 
intervencions dels representants de 
Catalunya varen ser especialment 
valorades i aplaudides. 

	  


