Nota de premsa
27 de maig de 2013
Assumpte: Ignasi Parody, Director General de TRINIJOVE Empresa d'Inserció, nomenat
president de ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises).
Ignasi Parody, Director General de TRINIJOVE Empresa d'Inserció, nomenat nou president
d’ENSIE.


El nomenament va tenir lloc el passat dijous 23 de maig a les 13:00 h. a la seu del
Consorci CAUTO, a Brescia (Itàlia).



ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises), és l'entitat europea que
agrupa les xarxes nacionals i regionals d'empreses d'inserció.

El passat dijous 23 de maig, Ignasi Parody, director general de TRINIJOVE Empresa d'Inserció,
va ser nomenat nou president de ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises),
entitat europea que agrupa les xarxes nacionals i regionals d'empreses d'inserció. El
nomenament va tenir lloc a la seu del Consorci CAUTO, a Brescia (Itàlia), coincidint amb
l'assemblea anual d’ENSIE i a proposta de la Federació Espanyola d'Empreses d'Inserció
(FAEDEI).
Entre els principals objectius d’ENSIE, destaquen el seu suport a les empreses socials d'inserció
a través de l'intercanvi entre les diverses organitzacions que la conformen, estimular la
col·laboració i el partenariat promovent les bones pràctiques i difonent-les a nivell europeu, la
participació en la definició de polítiques europees contra l'exclusió social i la col·laboració amb
altres xarxes europees.
Les empreses d'inserció són aquelles que treballen per a la integració social i professional de
col· lectius en risc d'exclusió i que compten amb una dimensió pedagògica molt important.
Per això, per Ignasi Parody, nou president de ENSIE, aquest nomenament "és un repte molt
estimulant, ja que l'estratègia per a la inclusió es juga en el cor de la Unió Europea i és molt
important que ostentem aquesta presidència des d'Espanya".
Ignasi Parody és Director General de TRINIJOVE Empresa d'Inserció. Ostenta la vicepresidència
de la Federació Espanyola d'Empreses d'Inserció (FAEDEI) i de la Federació Catalana
d'Empreses d'Inserció (FEICAT). És llicenciat en Dret i diplomat en Treball Social i compta amb
25 anys d'experiència i treball en l'àmbit de persones en risc d'exclusió als barris de Barcelona.
El seu compromís amb el desenvolupament social l'ha fet mereixedor de la Medalla d'honor de
la ciutat de Barcelona i del Premi Àngel Herrera a la Solidaritat de la Fundació San Pablo CEU.
ENSIE agrupa 23 xarxes regionals i nacionals que representen 16 països de la Unió Europea i
que inclouen a 2.400 empreses d'inserció amb 378.000 assalariats.

http://www.ensie.org/

