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10 anys d’ECOSOL!
Càritas Diocesana de Girona va celebrar, el passat 17
de març, la cloenda del seu 50è aniversari i del 10è
aniversari d’ECOSOL, la seva empresa d’inserció amb
un emotiu i multitudinari acte a l’Auditori-Palau de
Congressos de Girona.
Més de 900 persones varen assistir a l’esdeveniment,
conduït pel periodista i escriptor Martí Gironell. L’acte
va repassar la història de l’entitat a través de vídeos i
del testimoni de les primeres treballadores socials
contractades als anys seixanta.

L’Auditori- Palau de Congressos de Girona

Un dels moments més emotius de la nit va ser el missatge d’Antoine Audo, bisbe d’Alep i President de
Càritas Síria, enregistrat per a l’ocasió, i amb una felicitació personal cap a la tasca de Càritas Diocesana
de Girona.
El públic va respondre la crida de Mons. Audo amb un gest de solidaritat cap a Síria, promovent una
multitudinària fotografia i desplegant una pancarta amb l’etiqueta #withsyria.
Per altra banda, Ecosol Empresa d’Inserció va voler celebrar els 10 anys d’activitats presentant
públicament el seu nou projecte innovador: un tricicle de tracció elèctrica, pensat per realitzar un servei
de missatgeria sostenible amb l’objectiu de crear llocs de treball per a les persones en situació
d’exclusió social. Ecosol també va agrair la implicació de les empreses i institucions que han fet possible
el projecte en concret i l’activitat en general d’aquesta empresa de l’economia solidària, durant la seva
primera dècada d’activitats.
Des de FEICAT els donem la més sincera enhorabona i que per molts anys continueu la vostra tasca!

El Tricicle Verd, nou projecte d’Ecosol

M.H. President Puigdemont provant el tricicle

Assemblea General de FOCIR
El passat 31 de març, a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, es va celebrar l’Assemblea General de FOCIR,
la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment
Reconegudes.
En aquesta Assemblea, entre d’altres temes, es va acceptar
definitivament la incorporació de FEICAT i de les federacions
ECAS, la Taula del Tercer Sector Social, Plataforma Educativa i
el Consell de l’Advocacia Catalana.

L’assemblea celebrada a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats
de Barcelona

Reunions i participació
El ritme de treball i de reunions en aquest primer trimestre de l’any ha estat especialment intens:
-Reunió amb el nou Director general d’Economia Social Josep Vidal
El passat 17 de febrer, poques setmanes després de ser nomenat, el nou director general d’Economia
Social Sr. Josep Vidal va rebre a la Junta Directiva de FEICAT. Va ser una reunió de més d’una hora en que
es va informar de les problemàtiques que pateixen les empreses d’inserció. Aquesta reunió de ben segur
que només serà la primera d’una intensa col·laboració que FEICAT mantindrà amb la Direcció General.
-Consell d’administració d’ENSIE
També a Brussel·les, el 26 de febrer, FEICAT va participar activament a la reunió ordinària del Consell
d’Administració d’ENSIE. Com recordareu, FEICAT ostenta la secretaria de de la Federació Europea i el
Sr. Ignasi Parody n’és el seu president.
-Junta directiva a Montblanc
Tal com vàrem anunciar en anteriors Infofeicats és
voluntat de la Junta el celebrar reunions ordinàries arreu
del territori, la del mes d’abril va ser a Montblanc, a les
instal·lacions d’Aprodisca.
Aprofitant l’ocasió, en acabar la reunió, vàrem compartir
el dinar amb l’ex-director general d’economia social
Xavier López qui s’acaba d’incorporar a l’equip directiu
dels companys d’AMPANS.
La Junta directiva visitant l’empresa d’inserció
APRODISCA a Montblanc (Tarragona)

Programa Làbora 2016
Aquesta mateixa setmana ha sortit publicada les bases
d’ajuts a la contractació del programa Làbora. Aquets ajuts a
les empreses d’inserció sòcies de FEICAT permetran
contractar a les persones derivades del programa amb un
ajuts complementaris que facilitaran la incorporació laboral a
persones en risc d’exclusió. Sens dubte és una bona
oportunitat que ha de facilitar la labor a les empreses sòcies.
El projecte Làbora és fruit d’un conveni de l’Ajuntament de
Barcelona amb FEICAT, ECAS i Creu Roja.
La Federació FEICAT – Empreses d’Inserció de
Catalunya, està formada per les Empreses d'Inserció
que estan a l’empara de la legislació vigent (Llei
27/2002 i Llei 44/2007 de 13 de desembre de 2007).
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