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6a Trobada de Tècnics d’Inserció  

 

 
 
 

 

 
La trobada va estar dirigida per la formadora Marta Zaragoza de l’entitat “Cresàlida, 
creixement i consolidació empresarial”. Els objectius de la jornada varen ser:  

 
1) Conèixer i practicar tècniques per a ajudar a definir tots els elements clau d’un 

projecte professional i compartir diferents estratègies per a superar obstacles. 
2) Conèixer i practicar tècniques per a definir i executar un pla de millora 
3) Mètodes, recursos i tècniques per a posar en valor els punts forts del projecte 

professional i visibilitzar-los al mercat.  
 

Les cinc hores intenses de debat, formació i intercanvi entre els tècnics es varen fer 
curtes gràcies a la professional que dirigia la sessió i a la predisposició i interès de tots 
els participants.  

 
La valoració que posteriorment en varen fer els participants ha estat altament positiva.  
 

 

 

 

 

 

 

 

El passat 11 d’abril es va celebrar la 6a Trobada de 

Tècniques i Tècnics d’Inserció de les empreses sòcies de 
FEICAT al Palau Macaya de Barcelona. Aquesta trobada, va 
congregar 42 tècnics d’inserció de 27 empreses. La bona 

acollida de la Trobada és, en definitiva, el reconeixement a 
la bona qualitat d’aquest servei que ofereix FEICAT a les 

seves empreses membres.  

 



Assemblea General d’ENSIE a Bucarest 

A través de l’Infofeicat anem informant de les reunions de ENSIE (la federació europea 
d’empreses d’inserció) que anem assistint. La darrera va ser el 6 i 7 de maig a 

Bucarest, en el marc del semestre europeu presidit per Romania. 

El dilluns 6 vàrem celebrar pròpiament l’assemblea general ordinària. En aquesta es va 
fer una renovació parcial de la Junta canviant alguna vice-presidència i tresoreria. El 

càrrec de secretari es manté inalterable ocupat per FEICAT. D’altra banda es varen 
marcar línies d’actuació respecte el futur d’ENSIE i la seva estabilitat econòmica i, 

sobretot, es varen discutir les propostes i posicionament que havia de prendre ENSIE 
de cara a les eleccions europees d’aquest mateix mes. En l’assemblea hi havia presents 
37 representants de xarxes nacionals i regionals d’arreu d’Europa.  

L’endemà es va celebrar la jornada “ACTIV! Recomanacions polítiques per a lluitar 

contra la pobresa i l’exclusió a través de l’activitat econòmica” organitzat per “Atellere” 
la xarxa romanesa d’empreses d’inserció. La jornada va ser un èxit difícil de descriure: 

Per una banda la organització era impecable i dins de l’edifici del Parlament Romanès, 
considerat l’edifici civil més gran del món. Però, sobre tot, l’impacte era per que va 
reunir un numero d’autoritats polítiques i civils d’arreu d’Europa excepcional per un 

acte d’ENSIE i encara més en un país com Romania. Polítics i personalitats de França, 
Espanya, Alemanya, eurodiputats de diversos partits... Tot era un reconeixement i, 

sobre tot un estalonament a la feina feta pels companys d’Atellere. Evidentment 
FEICAT va fer la seva aportació en la jornada dirigint un dels tallers i fent una 
presentació sobre contractació pública reservada. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Empreses d’Inserció a la Diputació de 
Barcelona 

Organitzat per Trinijove, el passat 2 de maig es va celebrar un “Seminari entorn a les 
Empreses d`inserció com a eina per a la inclusió laboral de col·lectius en situació 

d’exclusió social”. Aquest seminari, adreçat a tècnics municipals de serveis socials i 
serveis de promoció econòmica, tenia per objectiu donar a conèixer què són les 

empreses d’Inserció, el seu funcionament i característiques. 

Assemblea general d’ENSIE a Bucarest 

 

El Parlament Romanès on es va celebrar la 

jornada d’ENSIE 

 



En una sala d’actes dins del recinte de “la Maternitat” plena amb més de 40 
representants d’administracions públiques d’arreu de la província de Barcelona, es va 

aprofundir en la rendibilitat social i econòmica de les empreses d’inserció, les possibilitats 
de creixement territorial en aquells municipis on encara no hi són presents i les 
potencialitats i dificultats per implantar-les a través dels propis serveis i àrees municipals 

o bé a través de les entitats socials del territori.   

L’acte va ser dirigit pel vice-president de FEICAT Sr. Ignasi Parody i va comptar amb la 

col·laboració del coordinador de FEICAT qui va incidir en la contractació pública 

reservada. 

 

 

 

 

L’Espai Làbora 

 

 

L’Espai Làbora 

Un any més hem d’informar sobre el Programa Làbora. Per una banda, any rere any es 

va consolidant el que semblava un projecte més efímer i per l’altra per que –junt amb 

el programa Incorpora de “la Caixa”- és el que acull a més empreses d’inserció. 

Un dels moments claus del programa és l’edició anual de l’Espai Làbora. Una jornada 

que es celebra al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona i que acull, per una 

banda el reconeixement a totes les empreses col·laboradores amb el programa i, per 

l’altra, una jornada de Networking en que es fan centenars d’entrevistes laborals, 

prèviament concertades, entre les desenes d’empreses participants i els candidats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Espai Làbora d’enguany van assistir 
tots els agents implicats en el programa: 

representants de l’Ajuntament i del ter-
cer sector, participants en el programa i 
empreses i entitats col·la-boradores. 

El programa Làbora està liderat per 

l’Institut Municipal de Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona i hi col·labo-

ren entitats socials —representades per 

ECAS, FEICAT i Creu Roja— Barcelona 

Activa i el teixit empresarial de la ciutat. 

 



 

 

 

 

 

 

A l’acte inaugural varen prendre la paraula la tinenta d’alcalde de Drets Socials Laia 

Ortiz; el representant de Barcelona Activa Paco Ramos, la presidenta d’ECAS, Sònia 

Fuertes; el secretari de FEICAT Albert Alberich; i la representant de Creu Roja a 

Barcelona, Antònia Giménez. Posteriorment, es va lliurar el segell Làbora a les 

empreses i entitats col·laboradores, en reconeixement pel seu compromís en la 

contractació de persones que tenen especialment dificultats en accedir al mercat 

laboral. Deu empreses d’inserció varen rebre aquest reconeixement son: Andròmines 

Eines Assolides, Engrunes Recuperació i Manteniment, Formació i Treball Empresa 

d'inserció, Garbet, Neteja i Manteniment, L´Arca Serveis Ambientals, Passar Via, 

Recibaix, Recursos Solidaris, Solidança Treball i Trinijove. A totes elles, l’enhorabona!! 

Posteriorment a l’acte institucional, durant el Networking, desenes d’empreses es van 

entrevistar, de manera individual o grupal, amb més de quatre-cents candidats que 

participen en el programa.  

 

Construir el futur de l’Economia Social i 
Solidària 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat 27 de març es va celebrar una 

sessió d’intercanvi del Programa d’Economia 

Social i la Xarxa d’Ateneus Cooperatius: 

”Construïm conjuntament el futur de l’Econo-

mia Social i Solidària” a les Cotxeres de 

Sants. La jornada va ser promoguda per la 

Direcció General de l’Economia Social, el 

Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoem.-

presa i va comptar amb presència de l’Hble. 

conseller del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies Chackir el Honrami, i la par-

ticipació i intervencions de representants de 

diverses empreses d’inserció, entre elles  

l’Anais Pascual d’Idària.  

 



Reunió de la Junta directiva de FEICAT 

Com ja és habitual, en cada Infofeicat, informem dels temes tractats en les reunions de 
Junta. En els darrers dos mesos la Junta s’ha reunit: el 2 d’abril i el 28 de maig a la seu 

de la Federació. Els temes tractats varen ser: 

- Informar sobre la Trobada de Tècnics d’Inserció. 
- Informar sobre l’evolució de la web i la campanya que estem portant a terme 

sobre la promoció de la contractació pública reservada. 
- Preparar l’Assemblea General Ordinària de 18 de juny. Aquesta preparació 

comporta el tancament del 2018,memòria, auditoria econòmica, pressupost 
2019, convocatòria... 

- Es fa el seguiment del programa Làbora. 

- S’informa sobre les xarxes en que participa FEICAT, especialment ENSIE i la 
TAULA. 

- S’acorda continuar els contactes amb Faedei amb l’objectiu mínim de consensuar 
posicions unitàries davant les Administracions. 

- S’acorda mantenir una reunió amb el SOC per tal de contemplar la possibilitat de 

col·laborar, des de FEICAT i els seus socis, amb la problemàtica dels menors no 
acompanyats. 

- S’acorda signar un conveni amb “la Caixa” per tal de facilitar línies de crèdit, en 
condicions especials, per a les empreses sòcies. 

 

La reunió del 28 de maig va ser la darrera de l’actual Junta Directiva. Per part de la 
presidència es va agrair la labor feta per tot l’equip durant aquest quatre anys. 

 

 

Benvinguts companys de la Fageda! 

  En aquest cas es tracta de El Faig de la Fageda S.L, 

una nova empresa d’inserció creada pel grup “la 

Fageda” famosos per la seva labor social i per als seus iogurts.  

 

La seva seu és a Santa Pau. El seu objectiu és millorar 

la qualitat de vida i promoure la integració social de 

persones de col·lectius vulnerables de la Garrotxa. En 

trobareu més informació a http://www.fageda.com/ 

 

 

 
Amb la 

col·laboració de: 

Un cop més, en el nostre Newsletter, hem d’anunciar 

la incorporació d’una nova empresa sòcia a FEICAT. 

 

http://www.fageda.com/

