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Girona

L’empresa d’inserció Ecosol desplega a Girona una activitat molt diversificada

Càritas genera noves oportunitats d’ocu
Joan Andreu Parra

«La doctrina social de l’Església sosté 
que es poden viure relacions autènti-
cament humanes, d’amistat i de socia-
bilitat, de solidaritat i de reciprocitat, 
també dins l’activitat econòmica i no 
sols a fora o “després” d’ella. El sector 
econòmic no és ni èticament neutre ni 
inhumà o antisocial per naturalesa. És 
una activitat de l’home i, precisament 
perquè és humana, ha de ser articu-
lada i institucionalitzada èticament» 
(Caritas in veritate, 36). El principi 
de gratuïtat i la lògica del do que el 
papa Benet XVI propugnava com a 
necessaris en les relacions mercantils, 
de fet, existeixen en moltes iniciatives 
de l’economia social [vegeu Catalunya 
Cristiana n. 1996].

Efectivament, algunes entitats 
eclesials, com és el cas de Càritas estan 
assajant fórmules cooperatives, d’em-
preses d’inserció i altres, que operen 
sota aquests principis i demostren amb 
fets que «el primer capital que s’ha 
de salvaguardar i valorar és l’home, 
la persona en la seva integritat», tal 
com s’afirma a l’encíclica esmentada. 
Càritas diocesana de Girona és una 
d’aquestes entitats especialment 
dinàmica en l’àmbit de l’economia 
social: crea oportunitats d’ocupació 
per a persones amb especials dificultats 
per trobar feina des de principis dels 
anys 90.

A tal fi, quan la legislació ho va 
permetre, van crear una empresa 
d’inserció, Ecosol, que l’any passat va 
complir deu anys i que s’autodefineix 
com una «empresa social rendible». La 
seva activitat l’any 2016 li va aportar 
1,145 milions d’euros d’ingressos. El 
fet de ser una empresa sense ànim de 
lucre determina el destí dels guanys: 
«Si tenim algun benefici el revertim 
íntegrament en la millora de les con-
dicions de les persones que treballen 
o ho invertim en les activitats que 
mantenim», explica la gerent d’Ecosol, 
Anna Güell (Serinyà, 1971), que hi ha 
estat vinculada des dels orígens.

Línies d’activitat

Una de les claus de volta d’Ecosol 
és la seva activitat, molt diversificada: 
«L’activitat econòmica és un mitjà de 
millora professional per assolir la in-
clusió social i laboral dels participants. 
Adaptem les activitats econòmiques en 
oportunitats d’ocupació», argumenta 
Güell. Per tal d’estar alerta d’aquestes 
noves activitats, participen en diver-
ses taules municipals de planificació 
econòmica i mantenen aquelles línies 
que generen bona rendibilitat social 
(amb bons nivells d’inserció laboral), 
i econòmica.

Els serveis de manteniment integral 
d’edificis i neteja; venda, lloguer, re-
paració i manteniment de bicicletes; 
recollida de roba, sensibilització ambi-
ental i confecció; centres de distribució 
d’aliments; missatgeria sostenible i el 

La història d’Avancem Santa Clara, una cooperativa de 
treball associat sense afany de lucre, és un exemple de 
perseverança en la lluita per dignificar les condicions de 
treball de les empleades de la llar. L’empresa —que presta 
serveis de neteja, canguratge, cura d’avis— va sorgir el 
2010 a partir d’un grup de dones que van finalitzar un 
itinerari d’inserció sociolaboral a Ecosol i que no troba-
ven feina: «A Càritas teníem l’experiència que aquestes 
dones tornaven a l’economia submergida després de 
fer l’itinerari i això era un clar pas enrere», recorda la 
gerent d’Ecosol, Anna Güell, que es va ocupar de fer-los 
el mentoratge.

A més, els serveis d’intermediació de Càritas consta-
taven que diverses famílies ocupadores veien complicat 

bar cafeteria El Coro, formen part de 
l’ampli catàleg de serveis. Tot posant 
l’accent en «activitats econòmiques 
respectuoses amb el medi ambient i 
que promoguin un desenvolupament 
sostenible, com és el cas del man-
teniment d’edificis amb eficiència 
energètica o la divisió de bicicletes», 
detalla Güell.

L’economia social també té un com-
promís amb el fet d’oferir un producte 
de qualitat i competitiu, per exemple, 
Ecosol té una certificació de qualitat 
(ISO 9001) en la prestació de serveis. 
En aquest sentit, els clients principals 
són bàsicament privats, particulars o 
empreses, que o «bé col·laboren amb 
Càritas (pertanyen a la xarxa Empreses 
amb cor) o són altres que coneixen 
aquests clients i veuen que, amb la 
mateixa relació qualitat-preu, tenen 
aquesta funció social que valoren», 
continua Güell.

Llocs de treball d’inserció

A Ecosol disposen de 61 llocs de tre-
ball d’inserció i més de la meitat s’ha 

Cristóbal Colón, 
de La Fageda, 
i Anna Güell, 
d’Ecosol 
(contracció 
d’«economia 
solidària»), 
conversen sobre 
economia 
social en una 
reunió de 
personal de 
Càritas.

Mentoratge a noves cooperatives
donar-se d’alta a la Seguretat Social com a empresàries i la 
creació d’aquesta empresa podia representar una alterna-
tiva real per poder contractar els serveis. «La cooperativa 
ha anat creixent de la mà dels serveis laborals de Càritas i 
a través de la intermediació. Actualment hi ha 17 llocs de 
treball i tota una acció de sensibilització a les famílies, per 
explicar les condicions laborals», detalla Güell.

Aquesta tasca d’identificar oportunitats de millorar les 
condicions laborals, sovint abusives, també s’està concre-
tant en el sector de la missatgeria, amb la promoció de la 
cooperativa «Vinc amb bike» —que s’està constituint per 
part de joves que han passat per Ecosol— i que operarà 
en l’àmbit de la mobilitat sostenible, amb el repartiment 
en bicicleta.

Ecosol procura ser sostenible a nivell 
econòmic, social i ambiental i ha incorporat 
una línia de missatgeria sostenible.

ANNA GÜELL
«Treballem frec a 
frec amb les 
empreses per tal 
que seleccionin per 
competències i no 
tant per formació 
reglada»

«L’activitat 
econòmica és un 
mitjà de millora 
professional per 
assolir la inclusió 
social i laboral dels 
participants»



Església a Catalunya

#CatCrist2000
«El més positiu és haver-nos mantingut durant 1.000 setmanes 

seguides portant al lector les notícies d’Església, mirant 

d’esforçar-nos a ampliar la cultura religiosa, a fer sentir la 

presència de Crist en el món, del nostre poble i en la 

particular de cadascú» 

(N. 1000, Oriol Camps, periodista, 19/11/1998)

El proper 21 de gener, «Catalunya Cristiana» 
arribarà a la fita del número 2.000. Amb aquesta 
avinentesa, et convidem a fer-nos propostes: 
suggeriments, comentaris, reflexions... 
Escriviu-nos a especial2000@catalunyacristiana.cat
Tot és benvingut!

Càritas genera noves oportunitats d’ocupació a través de l’economia social
De «competir» 
a «cooperar»

«Malauradament, en moltes 
zones hi ha hagut una guerra 
de competència entre empreses 
d’economia social que ha fet 
que alguna hagi hagut de desa-
parèixer.» Aquesta afirmació de 
la gerent d’Ecosol, Anna Güell, 
evidencia que el modus operan-
di del creixement tant sí com 
no també ha arrelat en algunes 
iniciatives d’economia social. No 
és el seu cas, ja que han apostat 
per consorciar-se en el Grup Èxit 
amb centres especials de treball 
de l’àrea urbana de Girona: 
«Hem de ser conseqüents amb 
els valors de l’economia social 
i sumar oportunitats. Apostem 
per treballar i créixer de forma 
conjunta: Càritas, amb perso-
nes amb risc d’exclusió social i 
els centres especials de treball 
amb persones amb alguna dis-
capacitat. Junts som més forts i 
podem donar una oportunitat a 
cada persona independentment 
de les dificultats que tingui», 
assegura Güell.

El Grup Èxit, a banda d’Eco-
sol, integra els centres especials 
de la Fundació Ramon Noguera i 
de la Fundació Drissa, atén 2.000 
usuaris i ocupa 900 persones 
amb diferents capacitats i risc 
d’exclusió social. La major di-
mensió els ha permès configurar 
unions temporals d’empreses 
(UTE) per poder concórrer a 
determinats concursos públics 
que individualment no s’hauri-
en pogut assolir.

A banda, han promogut la 
creació d’una associació in-
tegrada per nou entitats de 
l’àmbit de l’economia social i el 
treball amb suport sense ànim 
de lucre de la demarcació de 
Girona, el Clúster Èxit.

La formació en competències transversals facilita l’ocupabilitat de les persones que acompanyen a Ecosol.

incorporat a l’empresa ordinària, mer-
cès a la col·laboració en xarxa amb un 
centenar d’empreses. Malgrat això, la 
directora de Càritas diocesana Girona, 
Dolors Puigdevall, admet que els itine-
raris i els processos d’acompanyament 

són cada cop més llargs —el període 
hauria de ser entre 6 i 18 mesos— i 
que «les persones arriben amb menys 
habilitats i capacitats per abordar els 
reptes actuals». Aquest fet, combinat 
amb l’exigència elevada del mercat 
laboral, afegeix dificultats a la tasca 
d’inserir persones en exclusió social.

«Ara, per ser mosso de magatzem 
—exemplifica Güell— demanen cicles 
formatius de grau mitjà, i les nostres 
són persones que necessiten molt de 
temps, a vegades no acrediten ni una 
formació mínima. Per això, treballem 
frec a frec amb les empreses per tal 
que seleccionin per competències i 
no tant per formació reglada.» A la 
vegada, s’insisteix a cada persona que 
s’acompanya en «la necessitat de la 
formació continuada i que es marquin 
objectius». 

La formació és, precisament, un 
dels vectors fonamentals i, a més 
dels cursos clàssics, sorprèn trobar 
d’altres que reforcen competències 
transversals com educació financera, 
gestió d’un comerç o mindfulness 
(plena consciència): «Les empreses 
demanen polivalència i flexibilitat i 
hem d’acompanyar les persones en 
el descobriment del seu potencial; 
és una gimnàstica que et porta a ser 
avui dependent, demà repartidor...», 
argumenta Güell.

Un dels col·lectius principals són 

els joves —el 2016 van atendre’n 300, 
dels quals 107 han trobat feina— als 
quals miren de «reforçar al màxim el 
seu potencial» i introdueixen en els 
conceptes de l’emprenedoria «per-
què puguin conèixer aquesta opció 
de treball a través de les cooperatives 
com a via d’ocupació», continua Güell. 
Molts d’aquests joves són derivats per 
la DGAIA (Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència), extute-
lats i que no poden treballar per falta 
de permisos. «És a partir de l’oferta 
de la nostra empresa d’inserció que 
poden assolir l’oportunitat del treball 
i solucionar aquestes traves legals», 
sosté Güell.

Replicar allò que funciona

Ecosol comparteix la seva experi-
ència participant activament en el 
Grup d’economia social de Càritas 
espanyola, un camp de treball que 
s’està potenciant per part de l’entitat 
eclesial i que podria permetre escalar 
i replicar els projectes: «Des de Càritas 
Catalunya estem fent una iniciativa 
de la comissió laboral, amb totes les 
empreses d’inserció de Catalunya 
per sumar oportunitats. El projecte 
de missatgeria s’ha replicat a Lleida 
i Urgell. Tenim un gran potencial de 
poder compartir experiència en línies 
d’activitat que tenen possibilitats de 

generar oportunitats d’ocupació», 
assegura Güell. Sense oblidar el repte 
individual i, potser, principal: «Com a 
consumidors i també com a institució 
hem d’apostar més per l’economia 
social. No podem anar a buscar clients 
a fora si nosaltres mateixos no som 
clients nostres», conclou Güell.


