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La Asociación Egueiro y FM Logistic amplien la seva 
col·laboració en favor de les persones en risc 

d’exclusió social   
 

● En el propers dies FM Logistic incorporarà una altra persona a la seva plantilla de Puigpelat 
dins aquest programa de integració laboral coordinat per l’Associació Egueiro 
 

● FM Logistic porta més de 10 anys implantat a la província de Tarragona i és en aquesta 
província on Egueiro té la seva seu central i els principals recursos assistencials.  

 

Valls (Tarragona) 28 de febrer de 

2022.  L'Associació Egueiro, entitat 

sense ànim de lucre que 

desenvolupa programes específics 

de rehabilitació per a persones 

drogodependents i per a joves 

menors extutelats, i FM Logistic, 

companyia logística han reforçat la 

seva aliança ampliant l'acord que 

van signar l'any passat. 

 

 

 

El novembre de 2021, l'Associació Egueiro i FM Logistic Ibèrica van iniciar una experiència 

d'integració laboral a Valls que ha resultat molt positiva, així que han decidit ampliar la seva 

col·laboració, estenent el seu abast a altres plataformes de l'operador logístic a Tarragona.  

 

Jaume Vilanova (esq. en la imatge), director general de l'Associació Egueiro, i Jorge 

Rodríguez Lopesino, director de RRHH en FM Logistic Ibèrica, han signat aquest nou 

compromís en nom de les dues entitats. En els pròxims dies FM Logistic incorporarà una altra 

persona a la seva plantilla de Puigpelat sota aquest programa d'integració laboral coordinat amb 

l'Associació Egueiro. 

 

Jaume Vilanova, director general de l'Associació Egueiro, assenyala que “una reinserció social 

no és plena si no comporta treball. És molt difícil per al perfil d'usuari de la nostra entitat, 

persones que han superat les addiccions i joves estrangers extutelats, entrar en el món 

laboral”. “Per aquest motiu, l'ampliació de l'acord amb FM Logistic és una oportunitat 

perquè aquestes persones tinguin una incorporació completa i plena en la societat”, afegeix. 

 

“Per a nosaltres és una gran oportunitat comptar amb l'experiència i visió de Egueiro que 

ens facilita la comprensió d'una realitat social que molt sovint es troba estigmatitzada. A 
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més, ens permet continuar aprenent, i ens reafirma en el nostre compromís amb l'ocupació 

local en col·lectius que compten amb especials dificultats d'ocupabilitat. Al meu entendre, 

una vegada més, és qüestió d'esforç i voluntat”, argumenta Jorge Rodríguez Lopesino. 

 

Sobre FM Logistic 
FM Logistic és un operador logístic internacional de referència en les àrees d'emmagatzematge, transport, copacking i 

logística urbana. FM Logistic inverteix en innovació per a oferir serveis de cadena de subministrament que responguin 

als canvis en els patrons de consum, l'augment del comerç electrònic, la distribució omnicanal i la sostenibilitat. Presta 

servei a una cartera equilibrada d'empreses internacionals i locals dels sectors de béns de consum, retail, cosmètica 

i bellesa, fabricació industrial i salut. 

 

Amb uns ingressos de 1.430 milions d'euros té presència a 14 països d'Europa, Àsia i Amèrica Llatina (el Brasil) i 

compta amb més de 27.500 empleats en plantilla. FM Logistic Ibèrica, la seva seu a Espanya, té més de 15 anys 

d'història, posseeix 21 ubicacions repartides per tot el territori nacional i posseeix més de 1.000 treballadors. 

 

Sobre l’Associació Egueiro  
L'associació Egueiro que significa “jo desperto” en grec clàssic, és una entitat sense ànim de lucre que desenvolupa 

programes específics de rehabilitació per a persones drogodependents. La seva missió és oferir una atenció 

residencial professionalitzada a les persones amb conductes addictives, amb un programa terapèutic individualitzat, 

orientat a l'extinció d'aquestes i la millora de la salut de l'usuari. Els centres reprodueixen un espai socioeducatiu 

constituït amb finalitat terapèutica, on es fa èmfasi en el grup, incentivant la participació activa de l'usuari.  

 

Va ser fundada per José Julián García Durán en 1984, en la Comunitat Autònoma de La Rioja. El 1988 Egueiro va 

començar la seva activitat a Catalunya, on ha anat creixent en funció de les necessitats del col·lectiu amb el qual 

treballa, Actualment la seu central està situada a la província de Tarragona i disposa de diferents Comunitats 

Terapèutiques i Pisos de Suport a la Reinserció en diverses comarques de Catalunya. 

 

Formen part de Xarxa d’Atenció als Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i col·labora amb la Secretària 

d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) i amb Direcció General d’Execució Penal a la 

Comunitat i de Justícia Juvenil a l’Àrea de Mesures Penals Alternatives. 

 

L'associació Egueiro col·labora des de l'any 2017 amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència (DGAIA) en l'acolliment de menors emigrats sols, amb l'objectiu de donar resposta les necessitats i 

situacions d'aquests menors una vegada arriben al nostre país. 

 

 
Adjuntem fotografia. 
D’esquerra a dreta: Jaume Vilanova director general de la Asociación Egueiro y Jorge Rodríguez Lopesino, 
director de RRHH en FM Logistic Ibérica 
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