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Hem actualitzat la web FEICAT.CAT 

 
La web de FEICAT (https://www.feicat.cat/) ha de ser una eina útil i eficient per a 

presentar el model inserció social i laboral que realitzen les empreses d’inserció. Ha de 
ser, també, una eina per a que empreses i particulars trobin uns excel·lents proveïdors 

de productes i serveis que puguin necessitar i, per últim, ha de ser un recurs per a que 
les administracions públiques pugin implantar la seva política de contractació 

socialment responsable. Aquest triple objectiu, que implica adreçar-se a tres públics 
diferents, és un repte tant important com difícil d’aconseguir.  

Així mateix, cal que els cercadors (Google, Bing...) tinguin molt ben posicionada la 
nostra web per a que sempre sigui un dels primers resultats en la recerca.  

Amb aquests objectius, gràcies al conveni que te FEICAT amb el Departament 

d’Empresa i Treball, hem pogut contractar a una empresa especialitzada que ha 
realitzat una labor d’actualització de la web a nivell estètic, de redacció de continguts, 

de desplegament de menús i de posicionament SEO (posicionament al cercadors). 
També entre les millores trobareu l’opció de consultar la web en Castellà, Anglès i 

Francès. 

Malgrat tot, som conscients que aquesta web és una eina viva que volem mantenir 

actual, dinàmica i en constant procés de revisió i millora.  
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20è aniversari d’ENSIE  
 

En el darrer Infofeicat vàrem informar que en-guany es celebra el 20è aniversari de la 
federació Europea d’Empreses d’Inserció ENSIE. Si bé l’Assemblea General que es va 

realitzar el mes de juny va ser “on line” pels efectes de la pandèmia, finalment els dies 
20 i 21 de setembre, es va celebrar la primera reunió presencial a Brussel·les. Va ser, 

sens dubte, un acte emotiu de retrobada després de gairebé 2 anys de reunions 
telemàtiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així mateix, en aquesta trobada, es va realitzar una reunió ordinària del Consell 
d’Administració en la que es va acordar unes modificacions en els estatuts d’ENSIE, es 

varen revisar els projectes que s’estan realitzant i es va fer el seguiment financer de 
l’entitat. 

 

Nous reptes per al programa Làbora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hores d’ara, el Làbora és model a replicar arreu i cada cop és més reconeguda i ben 

valorada la seva labor.  

Actualment s’està plantejant un nou repte per al Làbora: l’atenció específica de les 

persones perceptores de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) per tal de facilitar la seva 
incorporació al mercat laboral. Si bé encara no disposem de prou informació sobre 

aquest nou projecte, si que volem ressaltar que serà un important creixement i nou 
repte per al programa. Us continuarem informant. 

 

 

A part de reconeixements a 

empreses d’inserció destacades en 
la seva labor es va fer un 

reconeixement molt especial a la 
Sra. Patrizia Bussi, directora 

d’ENSIE per la seva labor de 20 
anys en l’exercici de les seves 

funcions. 

 

Com és conegut, el Làbora és un programa de 

col·laboració público-social impulsat per l’Ajun-
tament de Barcelona en el que participa 

FEICAT, conjuntament amb ECAS i Creu Roja. 
El Làbora està atenent, des de finals del 2014, 

unes 8.000 persones anualment per tal d’apro-
par-les al mercat laboral ordinari. 

 



 

 

Consell Municipal de Benestar Social de 

Barcelona 

 

El Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona, creat l'any 1988, és un òrgan de 

participació en l'àmbit del benestar social i la qualitat de vida que vol implicar la 
societat civil en el debat i la construcció del benestar social a la ciutat. El seu objectiu 

és analitzar i elaborar propostes i suggeriments, elevant-les a l'equip de govern 
municipal per millorar les polítiques de benestar social i de qualitat de vida de la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acte de reconeixement a Albert Alberich 
 

El passat 27 de setembre, a la l’Escola d’Enginyeria de la UPC, es va celebrar un acte 
de reconeixement a la feina i trajectòria de l’Albert Alberich. Aquest esdeveniment, que 
va resultar ser una sorpresa per al protagonista, va ser organitzat per Formació i 

Treball com a mostra d’agraïment a la seva dedicació i compromís. 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant aquest estiu s’han realitzat 
dues sessions plenàries d’aquest 

Consell en que es procedia a renovar 
la seva estructura. Novament el repre-

sentant de FEICAT ha estat escollit per 
a continuar representant a les empre-

ses d’inserció dins d’aquest Consell.  

Una de les figures claus per al bon 

funcionament del Consell és la vice-
presidència primera (associativa). Per 

aquest càrrec va sortir escollida la 
presidenta de la Taula d’Entitats del 

Tercer Sector, Sra. Francina Alsina. Li 
donem la més sincera enhorabona i li 

desitgem molta sort en les seves 
noves funcions. 



 

 

 

L’acte va constar d’una taula rodona amb el títol: “Què més podem fer?”, en la que 

varen participar: el Sr. Francisco Lorenzo, director de l’Àrea d’Acció Social de Càritas 
Espanyola, Sor Lucía Caram, monja dominica i directora Fundació Rosa Oriol, el Sr. 

Antón Costas, catedràtic de Política Econòmica, la Sra. Carme Trilla, presidenta 
d’Habitat3 i el Sr. Albert Alberich, director de Moda re- i president de FEICAT. Poste-

riorment es va celebrar amb un aperitiu servit per D’ins a la terrassa de l’edifici de la 
UPC.  

L’Albert Alberich, que va deixar les seves funcions com a director de Formació i Treball, 
és ara, director del projecte Moda re- impulsat per Càritas Espanyola per a la gestió 

integral de la roba de segona mà. Des del mes de juny de 2019, és el president de 
FEICAT i continua exercint aquest càrrec. 

 

Reunions de Junta Directiva 

 
Com en cada Infofeicat, informem dels temes tractats en les reunions de Junta. La 

reunió que es va celebrar el passat 7 de setembre va ser la primera després de la 
reunió de Junta Extraordinària i l’Assemblea General del 15 de juny i, malauradament, 

també va caler fer-la de manera virtual. A més de comentar l’evolució de la pandèmia i 
l’efecte que està tenint en les empreses d’inserció, es varen tractar els següents temes:  

- Es dona la benvinguda a la Pepa Morató que s’incorpora a la Junta Directiva en 
representació d’ARED, d’acord amb el que es va provar per assemblea. 

- S’aprova formalment l’actualització del llistat de socis. 

- S’informa sobre les novetats del Programa Làbora. 

- S’informa sobre la convocatòria ACOL JOVES 

- S’informa sobre les xarxes en que FEICAT participa: Taula del Tercer Sector i ENSIE. 
També es comparteixen reflexions sobre la relació entre FEICAT i la xarxa estatal 

FAEDEI.  

- Es comparteixen reflexions sobre les relacions entre CET d’iniciativa social i empreses 

d’inserció. Es posa en evidència que cada cop son més les entitats vinculades amb la 
discapacitat que volen promoure empreses d’inserció. 

- S’informa sobre el projecte “Apoderament energètic en l’ús de l’habitatge social” 

- S’informa que hem estat convidats en participar en la Taula d’impuls de l’Agenda 

2030 de l’Ajuntament de Barcelona. 

- S’acorda sol·licitar una reunió amb el nou director de SOC i continuar mantenint les 

reunions que de manera ordinària mantenim amb el director general d’economia social. 

 

 

 

 
 

 
Amb la  

col·laboració de: 
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