ECOSOL

Empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona
Ecosol Economia Solidària és l’empresa d’inserció laboral de Càritas Diocesana de Girona, des de l’any 2006.
L’objectiu d’Ecosol és facilitar la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat
social i laboral. Ecosol és una empresa econòmicament rendible, aplica els criteris de qualitat en prestació
de serveis i gestió, i contribueix al desenvolupament sostenible, econòmic i social. Ecosol vetlla per garantir
el dret a una feina digna i ofereix acompanyament a través d’itineraris integrals d’inserció, però compta
sempre amb la implicació, el compromís i la responsabilitat de la pròpia persona.
L’empresa reserva el 70% de llocs de treball per a persones en situació d’exclusió social o risc de patir-ne.
Aquestes persones treballen a Ecosol entre sis mesos i tres anys amb l’objectiu de preparar-se per a la
incorporació a l’empresa ordinària.
15 persones contractades
10 persones voluntàries

50

21

llocs de treball
d’inserció

45%

insercions de
persones que
ﬁnalitzen l’itinerari

119

persones
han treballat
i s’han format

persones s’han
inserit a l’empresa
ordinària

200

persones participen
en processos de
selecció

10

persones continuen
amb contractes d’obra
o servei a ECOSOL

Línies d’activitat d’Ecosol
Bicicletes
Serveis de muntatge, recuperació, venda, lloguer i
manteniment de bicicletes. La planta de muntatge
està ubicada al polígon industrial de Vilablareix i
compta amb 20 llocs de treball d’inserció. La planta
va muntar més de 45.000 bicicletes durant l’any
2015.

20

llocs de treball
d’inserció

Gestió de magatzem
Llocs de treball on es desenvolupen tasques d’encarregat/da de caixa i auxiliars de magatzem per a 9
Centres de Distribució d’Aliments que generen 10
llocs de treball d’inserció.

Gestió de residus

45.000
bicicletes muntades

Tasques de recollida de roba en conveni amb Roba
Amiga i accions d'informació i tallers de sensibilització
mediambiental a Girona. La gestió de residus ha ofert
1 lloc de treball d’inserció durant l’any 2015.

Serveis de neteja i manteniment integral d’ediﬁcis

Amb el ﬁnançament de
Generalitat de Catalunya Departament
d’Empresa i Ocupació, Fundació Bancària
“la Caixa”, Fons Social Europeu UAPSE i
Ajuntament de GIrona.

Serveis de manteniment integral i neteja industrial,
domèstica i especialitzada, com la neteja de graﬁts i
neteja d'alçada. Aquests serveis generen 18 llocs de
treball d’inserció, que van oferir més de 24.000
hores de treball l’any 2015.
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Missatgeria sostenible
Nova línia d’activitat iniciada durant l’any 2015 que ofereix un servei innovador, ecològic i sostenible de
repartiment i distribució de paqueteria a la ciutat de Girona. El projecte compta amb un vehicle de càrrega
elèctrica, desenvolupat juntament amb el Grup Èxit, que és l’aliança empresarial entre Fundació Ramon
Noguera, Fundació Drissa i Ecosol Economia Solidària, la col·laboració de la UdG, la participació de diverses
empreses, el suport de l’Ajuntament de Girona i el ﬁnançament d’Obra Social “la Caixa”. El primer prototip
del vehicle es va presentar públicament a l’estand de Càritas i Ecosol durant la darrera Fira de Mostres de
Girona. El vehicle és capaç de transportat ﬁns a 180 quilos de pes i està pensat per al repartiment de
paqueteria al centre de les ciutats.
El projecte Missatgeria sostenible ha generat 1 lloc de treball durant el 2015 i millora l’ocupabilitat de 30
persones en risc d’exclusió social i diﬁcultats especials com el trastorn mental sever i discapacitat intel·lectual.

Accions del projecte
El projecte consta de diverses fases complementàries que inclouen orientació, formació, treball protegit i
acompanyament a la inserció.
Missatgeria sostenible ha acompanyat i format 15 persones procedents de les 3 entitats del Grup Èxit a
través de processos personalitzats d’inserció laboral, amb l’obectiu de capacitar-les per a les activitats de
missatgeria sostenible. Un primer grup de 5 persones ha aconseguit un contracte a l’empresa ordinària,
gràcies al conveni de col·laboració amb l’empresa ASM, que ha contractat dues persones, i altres empreses
que han contractat les altres tres persones. Darrerament, s’ha creat un segon grup de formació amb 15
persones més.
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Empreses que donen suport a l’activitat d’Ecosol
Les empreses i entitats següents fan possible les activitats d’Ecosol mitjançant la compra de productes o
serveis, la contractació de personal, els projectes compartits i el voluntariat.

A
ACAS

ACCEM
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Sarrià de Ter
Ajuntament de Vilablareix
AMPA Joan Bruguera
ANEMED S.L.
Associació de Veïns de Montjuïc

B
Balneari Prats, SL.
Bisbat de Girona
Bassols

C
Cambra de Comerç, Indústria i

Navegació de Girona
Can Bo de Pau
Can Llorens
Càmping Cadaqués
Capítol de la Catedral de Girona
Centre d’iniciatives per a la reinserció
(CIRE)
Club Golf Peralada S.A.
Coﬀe Center, S.L.
Col·legi Oﬁcial de Diplomats en Treball
Social
i Assistents Socials de Catalunya
Comissió Activitats Espai de la Copa de
Girona
Consell Comarcal del Gironès
Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt
Cookingirona, S.L.
Creu Roja

EEl Adad l’Encant SLU

Església del Sagrat Cor

FFormació i Treball, Fundació Privada

Fundació Astrid 21
Fundació Auditori Palau de Congressos de
Girona
Fundació Bisbe Lorenzana
Fundació DRISSAFundació Privada Mas Xirgu
Fundació Privada Trinijove
Fundació SER.GI
Fundació Tutelar
Fundació Princesa de Girona
Fundació Privada Bisbe Tomàs de Lorenzana

G
Garatge Autopista, S.L.

Genover 4, S.L.
Golf Hotel Malavella, S.L.

H
Hostal Fabrellas

Hotel Ibis
Hotel Balneari Vichy Catalan (Segren Hotels)
Hotel Marina

IIdària, Empresa d’Inserció SCCL

P
Parròquia de Sant Josep

Parròquia de Sant Narcís
Parròquia de Sant Pau
Parròquia de Palol d’Onyar-Vila-roja
Patronat Benèﬁc Santa Creu de la Selva
Pedals Bike

R
Recuperacions Ind. Martí Puig, S.L.U.
SSemab

Seminari Diocesà
Sartruck

TTaller Motos RPM

TNT Cycles, S.L.
UNIMAT PREVENCIÓN S.P.S.L.U.
Unió de Mútues
UTE EXIT GRAFITIS 2012
Viatges Jet Lag, S.L.
Vora Estany

Immobiliària Coll VIader, S.A.
Iniciativa per Catalunya Verda
Institut Municipal de Promoció d’Olor
INTRESS
ITSUGA, S.L. (Hotel Ultònia)

LLa Tutela
M
Mil Estrelles - La Bastida

GRUP ÈXIT

Aliança estratègica
Grup èxit és una aliança empresarial especialitzada en la prestació de serveis de neteja, pintura, jardineria,
industrials i de manteniment. El grup neix l’any 2009 gràcies al treball conjunt entre tres entitats que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de l’economia social a Gironal: Fundació Privada Drissa, Ecosol, Empresa
d’inserció de Càritas Diocesana de Girona i Fundació Ramon Noguera. Actualment, Grup Èxit té una plantilla
de més de 260 persones, compta amb més de 100 clients i una facturació anual de més de 4 milions d’euros.

