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Trobada Europea de les empreses 

d’inserció a Girona 

Ja vàrem anunciar que el més de febrer d’enguany es celebraria la reunió ordinària del 
Consell d’Administració d’ENSIE a Girona. ENSIE celebra 3 reunions directives 

presencials a l’any i sempre en ciutats diverses. Les darreres varen ser a Lieja, 
Stuttgart i Viena. Ara tocava Girona. 

El Consell d’administració és una reunió interna en que hi participen els membres de la 
Junta Directiva que, hores d’ara, està composada per representants de Bèlgica 

(Flandes), Bèlgica (francòfona), Holanda, Àustria, França, Itàlia, Espanya, Eslovènia i 
Catalunya. La reunió va ser especialment densa i es va aprovar el pressupost i el pla 

d’actuació anuals tot i que s’hauran d’elevar a l’assemblea. 

La reunió del Consell d’Administració es va celebrar a la Fontana d’Or, actual seu del 
CaixaFòrum de Girona. Cal agrair molt especialment a la Fundació “la Caixa” la sessió 

dels espais, la contribució en cobrir les despeses de la traducció simultània i sobre tot, 
la professionalitat de tot el personal que treballa al CaixaFòrum Girona que va facilitar, 
en gran mesura, l’èxit de l’esdeveniment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sala d’Actes en la jornada “Reptes de 

Futur, la inserció laboral” 

 

El Sr. Albert Alberich i el Sr. Anton Costa en 

la seva brillant disertació 

 



L’endemà, en un acte obert al públic, i en la mateixa sala plena de gom a gom es v a 
celebrar la jornada: Reptes de Futur, la inserció laboral. El programa va ser el 

següent: 

10.00h  Presentació a càrrec del Senyor Josep Vidal, director general d’Economia 
Social de la Generalitat de Catalunya. 

10.30h  “Model de col·laboració publico-socials en la Inserció laboral de col·lectius 
en risc d’exclusió” a càrrec d’Eladi Torres Director executiu de Gestió de 
Recursos i Provisió de Serveis de Qualitat de l’Institut Municipal de Serveis 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
11.00h  “Les empreses d’inserció a Catalunya” a càrrec d’Anna Güell directora 

d’ECOSOL i vicepresidenta de FEICAT. 
11.40h  Pausa Cafè 
12.00h  “El Treball com a eina de progrés i equitat” a càrrec d’Anton Costas, 

catedràtic de Política Econòmica. 
13.35h  Clausura de l’acte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

La jornada va ser un èxit tant pels continguts com pel nombrós públic que omplia la 
Sala d’Actes de la Fontada d’Or. La interesant presentació de l’Anna Güell sobre la 

història i el present de les empreses d’inserció a Catalunya, la explicació del programa 
Làbora per part de l’Eladi Torres i la lliçó magistral del Dr. Anton Costa varen ser 
àmpliament aplaudides pel públic local i internacional. 

En acabar, una representació internacional va visitar diverses instal·lacions de les 
empreses d’inserció de Girona. 

El Sr. Eladi Torres, explicant el programa 

Làbora 

 

La Sra. Anna Güell presentant la situació de 

les empreses d’inserció a Catalunya 

 

Consell d’administració d’ENSIE 

 

Membres de la directiva d’ENSIE a la vista 

del taller de bicicletes d’ECOSOL 

 



Notícies breus 

Com en cada Infofeicat, us fem un resum de les inauguracions, jornades, conferències i 

esdeveniments en que participem i notícies que genereu les empreses d’inserció. 
D’aquest dos darrers mesos en destaquem: 

Salta – ARED a la 080 Barcelona Fashion 

  

La 23ena edició de la 080 Barcelona Fashion va mostrar la seva vessant més solidària 

reservant la darrera jornada de la seva agenda oficial a la desfilada de moda laboral i 

uniformitat organitzada per Salta Ared al recinte modernista de Sant Pau. 

Tal com han fet creadors emergents, dissenyadors independents i marques de llarga 

trajectòria, la Fundació Ared ha pujat a la passarel·la barcelonina per a mostrar el fruit 

del seu projecte d’inserció, dedicat a la integració social i laboral de persones en risc 

d’exclusió social. 

“Coincidint amb el nostre 25è aniversari, presentem aredtextil by fundacioared, el 

nostre propi segell de moda professional i uniformitat per a diversos sectors 

d’activitat”, ha explicat Judit Mascó, presidenta de la Fundació Ared. “Tot i que 

l’empresa d’inserció té una trajectòria de més d’una dècada, llençar al mercat la nostra 

pròpia marca és una fita històrica per visibilitzar i impulsar la nostra tasca i promoure 

les iniciatives socials d’organitzacions i empreses.” 

Enhorabona per la iniciativa! 

 

 



Inauguració de Brins d’Inserció  

Malgrat que Brins d’Inserció és una empresa 
sòcia de FEICAT des de fa mesos, la seva 

inauguració oficial no va ser fins el 27 de 
febrer d’enguany. A la Sala d’actes de la seu 

de Càritas Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat -entitat promotora de Brins- es va 
fer la solemne inauguració amb una repre-

sentació important d’autoritats, voluntaris i 
amics, a part dels treballadors i usuaris de 

l’empresa d’inserció. 

A l’acte, a part de presentar l’estratègia de futur per tal d’esdevenir una eina eficient en 
la integració social, es va fer un primer balanç de la feina feta durant el primer any de 
vida. L’enhorabona i per molts anys! 

 

Saló de l’ocupació juvenil 

 

 

 

 

 

 

Pretén assessorar als visitants de les peculiaritats, requisits i oportunitats del mercat 
laboral. Com no pot ser de cap altra manera, diverses empreses d’inserció hi participen 

activament. 

 

Insermar, un projecte d’inserció en el manteniment d'embarcacions  

 

 

 

 

 

Aquest programa que s’ha iniciat amb 12 joves d’entre 18 i 25 anys dona resposta a les 

necessitats professionals del sector de la vela i propicia la inserció laboral. 

Donem l’enhorabona a una iniciativa tan original. 

L’Empresa d’Inserció CODEC, la Universitat 

de Vic (UVic-UCC) i la Federació Catalana de 

Vela han signat un conveni per desenvolupar 

i posar en marxa el projecte Insermar, que té 

l’objectiu de formar professionalment joves 

en risc d’exclusió social en la navegació a 

vela i el manteniment d’embarcacions. 

Com cada any es celebra, al recinte de la Fira 
de Barcelona, el conegut Saló de 

l’Ensenyament. És una de les grans fires que 
convoca a joves d’arreu del país que volen 
informar-se sobre possibilitats de futur 

respecte els seus estudis. Per segon any 
consecutiu, coincidint amb aquesta fira, es 

celebra la Fira de l’Ocupació Juvenil, promo-
guda per Barcelona Activa i destinada a joves 
de 16 a 35 anys. 

 



Visita a les empreses d’inserció de Gant 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Participació de FEICAT en organismes consultius  

 

 

. 

 

 

 

 

 

En els darrers mesos hem participat en reunions com la Taula Permanent del Pla per al 

foment de l’ocupació juvenil de qualitat i el Consell Rector de l’Estratègia per a 

l’Ocupació, ambos promoguts per l’Ajuntament de Barcelona. 

També hem participat en la primera reunió de la Comissió de Seguiment de l'àrea de 

comunicació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.  

En definitiva, participem activament en tots aquells àmbits en que ens és possibles 

defensar el model de les empreses d’inserció 

 

 

 

 

 

En el marc de la direcció d’ENSIE, el 21 i 

22 de gener passat, el coordinador de 

FEICAT es va desplaçar fins a Gant per tal 

de reunir-se amb el president d’ENSIE i 

visitar l’empresa d’inserció Ateljee. La 

visita va ser compartida amb membres 

d’altres empreses d’inserció i federacions, 

en especial de Moldàvia. 

 



Reunió de la Junta directiva de FEICAT 

Com es en cada Infofeicat, informem dels temes tractats en les reunions de Junta. En 
els darrers dos mesos la Junta s’ha reunit una sola vegada: el 5 de febrer al se seu de 

la Federació. Els temes tractats varen ser: 

-Informar sobre la reunió mantinguda amb el director general Josep Vidal a qui es va 
convidar per a acompanyar-nos a la propera assemblea General Ordinària.  

-Presentar l’evolució de les noves accions de foment de la contractació pública 
reservada per a empreses d’inserció 

-Informar de manera provisional sobre la situació econòmica de FEICAT 

-Promocionar l’acte “Reptes de Futur, la inserció laboral” que es celebrarà en breu a 
Girona 

-Comentar la nul·la activitat per part de FAEDEI en la denúncia de la competència 
deslleial que estan patint les empreses d’inserció. 

 

La propera reunió serà a primers d’abril i estarà destinada fonamentalment a preparar 
la documentació de cara a l’assemblea general ordinària del mes de juny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Amb la 

col·laboració de: 


