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ENSIE ( Xarxa Europea d’Empreses d’Inserció Social) promou al Parlament 
Europeu el paper de les empreses d'inserció en l'estratègia d'ocupació a 

Europa 
 

• A través de la Jornada "Empreses d'Inserció: Invertir en l'Europa social", que ha estat organitzada 

per la ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises), entitat europea que agrupa les 

xarxes nacionals i regionals d'empreses d'inserció 

 
• Entre els principals objectius de la ENSIE , destaquen el seu suport a les empreses socials d'inserció a 

través de l'intercanvi entre les diverses organitzacions que la conformen , l'estímul de 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 . 

 
El Parlament Europeu acull avui la Jornada "Empreses d'Inserció: Invertir en 
l'Europa social " . L'acte tindrà lloc entre les 13:30 h i les 17:30 h . a l'edifici 

Altro Spinelli de la seu del Parlament Europeu a Brussel · les. 
 
L'objectiu d'aquesta jornada és el d'introduir en el centre del debat de l'estratègia d'ocupació 

europea el paper de les empreses d'inserció . Aquestes empreses són les que treballen per a la 

integració social i professional dels col · lectius més desfavorits i compten amb un important 

component pedagògic en totes les seves activitats productives . Actualment , el conjunt d'aquestes 

empreses dóna feina a centenars de milers de persones a tot Europa . 

 

Per aconseguir els objectius marcats , la jornada congrega un gran nombre d'alts càrrecs polítics i 

directius de grans empreses , així com a diversos treballadors pertanyents a col · lectius en risc 

d'exclusió social , que debatran sobre tots aquells aspectes rellevants en un esdeveniment creat per 

dissenyar una línia d'actuació conjunta que respongui a uns objectius comuns . 

 

Els diferents punts a tractar s'estructuren en tres eixos principals establerts amb un format de taula 

rodona . En primer lloc es tractarà l'ocupació per a grups desafavorits i la lluita contra la pobresa , un 

segon bloc destinat a la integració de la joventut, la capacitació i l'educació per a la ciutadania , i 

finalment , es debatrà sobre el valor afegit de les empreses d'integració social . 

 
S'espera , al seu torn , que l'esdeveniment serveixi com un important element de conscienciació a 

nivell europeu , ja que , segons Ignasi Parody , president de ENSIE , " les empreses que lluiten per la 
inserció social de les persones desfavorides representen una eina clau no només per als propis 
beneficiaris , sinó per al desenvolupament econòmic i social a Europa " Entre els participants es 

troben Michael Barnier , Comissari Europeu de Mercat Intern i Serveis, Lazlo Andor , Comissari 

Europeu d'Ocupació , assumptes socials i inclusió ; Frédéric Daerden , Eurodiputat , Salvador Sedó , 

Eurodiputat , Miguel Ángel Garcia , director general d'Economia Social del Govern d'Espanya , i 

Jaume Lanaspa , director general de la Fundació " la Caixa " . 

 
 
La ENSIE agrupa 23 xarxes regionals i nacionals que representen 17 països de la Unió Europea i que 

inclouen a 2.400 empreses d'inserció amb 378.000 assalariats . 

http://www.ensie.org/ 

 
 


