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1. INTRODUCCIÓ 
 

Economia Solidària (ECOSOL) és l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona.  

La Missió d’ECOSOL és facilitar la inserció laboral de persones que es troben en situació de 

vulnerabilitat social i laboral des d’una empresa econòmicament rendible, en la qual es 

mantenen criteris de qualitat en la prestació de serveis i la gestió, contribuint així al 

desenvolupament sostenible a nivell medioambiental, econòmic i social. 

La nostra orientació social i la condició d’empresa d’inserció reconeguda fan que tinguem 

reservats llocs de treball per persones en risc o en situació d’exclusió social. Durant el 2017 hem 

acollit 278 persones. Hem tingut 62 llocs de treball per persones en procés d’inserció laboral 

que han estat ocupats per 124 persones. L’estada mitjana de les persones treballadores 

d’inserció és de 24 mesos. Aconseguim un 45% d’inserció en l’empresa ordinària per part de les 

persones treballadores que finalitzen itinerari. 

El nostre compromís és trobar un equilibri entre la inserció sociolaboral i l’oferta d’un servei 

professional i de qualitat.   

Trets característics que ens defineixen: 

1.- Formació especialitzada a tot el personal amb un enfoc global 

El procés educatiu se situa des del punt de partida de cadascuna de les persones. Tot el 

personal està inscrit en el pla de formació continuada organitzat en termes de pla de carrera 

adequada als diferents nivells i categories.  

Es desenvolupa en xarxa amb els diferents serveis: Escola d’adults, Consorci per a la 

Normalització Lingüística, Ascen… Es tracta d’oferir formació especialitzada que proporcioni 

una sortida professional. 

2.- Resposta integral 

Creem ponts de col·laboració entre el sector empresarial i el social mitjançant una intervenció 

coordinada i complementària entre els diferents agents d’un mateix territori, des dels Serveis 

Socials bàsics fins al teixit empresarial, oferint recursos humans qualificats. 

3.- Busquem sinèrgies 

Som entitat promotora del Grup Èxit amb aliança entre els  centres especials de treball de la 

Fundació Ramon Noguera i la Fundació Drissa. A més, formem part del clúster Créixer, la FEICAT 

i el grup d’economia social de Càritas Española. Finalment, també estem dins del, ja consolidat, 

clúster Èxit de l’ àrea urbana de Girona. 
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4.- Innovació i  tecnología. 

 Amb la finalitat de proporcionar al nostre personal les últimes innovacions del mercat referent 

a tècniques, productes i maquinària,  estem presents en fòrums convocats tant per proveïdors 

com per les associacions o federacions empresarials. 

Analitzem, protocolaritzem i incorporem als plans de treball els avenços que aporten les millors 

solucions per facilitar les tasques o millorar-ne els resultats. 

5.- Acompanyament  

Mitjançant l’acompanyament a les persones treballadores garantim la qualitat del servei que 

permet la confiança dels clients i la viabilitat econòmica. 

Integrem les necessitats del client en la gestió global de la nostra organització per oferir la 

millor resposta. 

 

 

2. SECTORS D’ACTIVITAT 
 

              

 

- SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL D’EDIFICIS, NETEJA INDUSTRIAL, DOMÈSTICA, 

COMERCIAL I DE GRANS SUPERFÍCIES. Prestem serveis de manteniment integral i neteja a 

diferents empreses, comunitats de veïns, despatxos, administracions i particulars. Les persones 

treballadores en inserció en aquesta línia d se’ls ofereix un contracte de treball mínim de 21 

hores/setmana durant un temps de 6 mesos prorrogable fins a 24 mesos. Les persones que 

estan dins aquesta línia de treball estan subjectes al conveni del sector de la neteja o 

construcció segons la seva categoria professional. Durant el 2017 s’hi han mantingut 17 llocs de 

treball (16 de neteja i un de manteniment) 

- BICICLETES venda, lloguer, reparació i manteniment de bicicletes. Tenim dues cadenes 

dedicades al muntatge industrial de bicicletes multimarca. En aquesta línia de treball s’ofereix 

un contracte a jornada complerta amb contractes de mínim 3 mesos i prorrogables fins als 24 
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mesos, segons les necessitats de personal. Les persones que estan dins aquesta línia de treball 

estan subjectes al conveni del sector de la metal·lúrgia. El 2017 s’ha disposat de 22 llocs de 

treball d’inserció. 

- RECOLLIDA DE ROBA, SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I CONFECCIÓ. Es realitzen feines de 

recollida de roba més accions d’ informació i tallers de sensibilització medioambiental a la 

província de Girona. Els projectes es fan en parteneriat amb ROBA AMIGA a través de l’Encant- 

ADAD i dirigit per personal tècnic. Les persones que estan dins aquesta línia de treball estan 

subjectes al conveni del sector de tractament de residus i altres projectes ambientals. El 2017 

s’hi ha creat un nou lloc de treball, augment a 2 els llocs de treball d’inserció. 

S’han mantingut, a més, 1 lloc de treball a temps parcial al Rober de  Roses, així com 2 llocs de 

treball més a Banyoles al taller de producció de bosses reciclades, també,  a temps parcial. 

D’altra banda, i com a gestió de residus, no de roba, si no de desballestament de comptadors 

elèctrics, enguany s’han mantingut els 2 llocs de treball a Olot. S’hi ofereix contracte de 3 

mesos a 25 hores/setmana prorrogables en funció de la producció. 

- CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS. Es realitzen tasques de gestió de magatzem, 

encarregada de caixa i atenció al públic en els 10 centres que es dediquen a la distribució 

d’aliments en diferents poblacions de la Diòcesi: Girona, Salt, Roses, Olot, Lloret de Mar, 

Figueres, Banyoles, Torroella de Montgrí, Palafrugell i  Santa Coloma de Farners. En aquesta 

línia de treball s’ofereix un contracte de, mínim,  21 hores/setmanals subjecte al conveni del 

comerç entre 6 i 36 mesos. El 2017 s’hi han ofert  11 llocs de treball d’inserció. 

- BAR – CAFETERIA EL CORO. El 2016 vam inaugurar aquest espai gràcies a un acord de cessió 

de les instal·lacions per part de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, on s’hi realitzen totes les tasques 

relacionades amb el sector de l’ hostaleria. S’hi ofereix un contracte subjecte al conveni de 

l’hostaleria de 33 hores/setmanes per un període mínim de 6 mesos prorrogable fins als 24 

mesos. Durant el 2017 s’hi ofereix 1 lloc de treball d’inserció i es consolida aquesta recent 

activitat. 

- MISSATGERIA SOSTENIBLE. El 2016 també vam iniciar aquesta nova activitat de repartiment 

de paqueteria al centre de Girona amb tricicle elèctric, a partir dels acords de col·laboració amb 

les empreses SEUR, ASM i DHL (aquests darrers a través de KOIKI). Durant el 2017 s’han 

augmentat els convenis (als anteriors s’hi ha afegit Zeleris i Correos Expres) i s’ha pogut ampliar 
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a Figueres ciutat. S’ha consolidati ha crescut aquesta línia, a la qual s’hi ofereix  un contracte 

subjecte al sector de serveis de mínim 6 mesos a jornada completa i, durant el 2017 s’ha 

augmentat els llocs de treball de 3 a 5 (4 a Girona i 1 a Figueres). 

3. PARTICIPANTS 

3.1. Perfil i característiques. 

Ecosol fonamentalment està pensat per a diferents perfils de persones. Ens referim a diferents 

perfils perquè l’heterogeneïtat que es pot apreciar és considerable. Sobretot són persones que 

viuen a l’àrea urbana de Girona i que  es troben en risc d’exclusió social. 

Durant l’any 2017, han fet entrevista de selección 278 persones. D’aquestes, 47 han tingut 

contractes d’obra o servei determinat a Ecosol i un cop han finalitzat el contracte, 6 d’aquestes 

47 persones han estat inserció en altres empreses. 

El nombre de persones que han realitzat l’itinerari sociolaboral a Ecosol ha estat de 124, de les 

quals 58 han finalitzat el seu itinerari durant l’any 2017. D’aquestes 58 persones, 23 han estat 

inserció a l’empresa ordinària: 10 a la meitat de l’itinerari i 13 han trobat feina un cop han 

finalitzat. Assolim, així, prop d’un 45% d’insercions. 

Dades estadístiques. 

Fem l’anàlisi sobre les 124 persones treballadores d’inserció que han realitzat itinerari aquest 

2017. 

Hem recollit diverses variables per reflectir el perfil de les persones participants. 

L’edat: la seqüència d’edat  és molt àmplia ja que poden començar a l’empresa d’inserció a 

partir dels 16 anys. Això vol dir que hi ha una gran varietat de grups d’edat entre les persones 

treballadores d’inserció participants a ECOSOL.  

 

Edat Nre. Persones % 

<24 anys 23 18,5 

25-35 32 25,8 

36-45 41 33,1 

>45 28 22,6 
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Total 124 100 

 

Enguany no hi ha una majoria absoluta d’una sola franja de participants sinó que queda repartit 

d’una manera equilibrada. La xifra més alta de participants la trobem a la franja de 36 a 45 anys 

amb un 33% de persones amb contracte d’inserció.  De la resta, predominen les persones entre 

els 25 i els 35 anys (amb quasi un 26%), tot i que també augmenta el nombre de persones 

majors de 45 anys, que enguany representen el 23% de contractacions. El nombre de 

participants menors de 24 anys és d’un 18%, essent doncs la xifra més baixa. 

Sexe: 

Sexe Nre. Persones % 

Home 75 60,5 

Dona 49 39,5 

Total 124 100 

 

Malgrat que Ecosol potencia la igualtat d’oportunitats i intentem oferir una ocupació paritària, 

continuen predominant els homes, que representen quasi el 60% dels participants enfront el 

poc més del 40% de les dones. 

Nivell d'estudis: 

Nivell d'estudis Nre. persones 

Bàsics 55 

Secundària 43 

Batxillerat o FP Superior 8 

Universitaris 4 

Altres Formacions 14 

Total 124 

 

Heterogeneïtat, també, en el nivell d’estudis de les persones participants tot i que gairebé la 

meitat dels participants no superen els estudis primaris. Augmenta, també, el nombre de 

persones que ja tenen assolits, com a mínim, els estudis secundaris. 
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Procedència: 

Aquest camp és molt divers. S’han agrupat les nacionalitats per àrees de procedència del món.  

Procedència Nre. Persones % 

Estat espanyol 38 30,65 

Amèrica Llatina 3 2,42 

Magrib 31 25 

Àfrica subsahariana 43 34,68 

Europa de l'est 5 4,03 

Altres 4 3,22 

Total 124 100 

 

Continuem tenint una majoritària ocupació de persones provinents del continent africà, ja que 

entre les persones magribines i subsaharianes representen prop d’un 59% del total de persones 

contractades. Es mantenen les persones contractades procedents de l’Estat Espanyol, Europa 

de l’Est i d’Amèrica Llatina.  

3.2. Nivell de participació. 

La implicació de la persona en el procés d’inserció. 

Les eines que utilitzem perquè la persona es vinculi al seu propi procés d’inserció són les 

tutories individuals i les assemblees periòdiques que es realitzen a les diferents activitats 

econòmiques d’ECOSOL. Aquestes eines ens serveixen per anar assolint els següents objectius: 

a) Contribuir a la formació integral i afavorir el desenvolupament de les seves 

competències. 

b) Ajustar la resposta educativa a les necessitats particulars prevenint i orientant les 

possibles dificultats. 

c) Orientar el procés de presa de decisions davant els diferents itineraris de formació i les 

diferents opcions professionals. 

d) Afavorir les relacions en el si del grup com a element fonamental de l’aprenentatge 

cooperatiu, i  la socialització. 
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e) Contribuir a l’adequada relació i interacció dels integrants d’Ecosol.  

 

Davant aquesta complexitat és fonamental  considerar la globalitat de la tutoria per poder 

acompanyar les persones en el seu procés. Volem implicar la persona, fer-la ser protagonista 

del seu procés, esdevenir subjecte actiu. Aquesta seria la tasca inicial que cal treballar amb les 

persones participants. Cadascuna d’elles ha de conèixer les seves característiques  personals i 

ocupacionals enteses en una dimensió àmplia. Per aquest motiu, estem en contacte amb els 

seus referents dels Serveis Socials i amb la resta d’agents derivants. 

 

És important que des de l’orientació tècnica els/les participants arribin a reconèixer les seves 

pròpies competències, els seus interessos professionals, i valorar el tipus de treball que es pot 

arribar a fer i per què. A més, les tutories ajuden a fer conscient el rendiment professional i 

serveixen per conduir i/o reconduir un procés en el qual cada persona  participant s’ha de 

marcar els seus propis objectius.   

Enguany s’han realitzat més de 800 tutories individuals, a banda de les accions grupals, 

desglossades de la següent manera: 

 

Tipus de tutoria Nº de tutoria 

ACOMPANYAMENT 589 

PRODUCCIÓ 218 

Total 807 

 

A les tutories s’hi tracten diverses qüestions que contribueixen al seguiment i acompanyament 

de la persona en el seu itinerari. Busquem la millora professional de les persones participants i 

per això es tracten temes referents a la millora de les competències transversals, però també 

les tecnicoprofessionals ens els casos de reiterades incidències. Un cop la persona ja ha assolit 

aquestes competències i, sobretot a l’últim tram de l’itinerari, les tutories són principalment 

d’acompanyament a la recerca de feina activa 
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Pel que fa a les assemblees, són un espai on es comunica a la globalitat de treballadors/es de 

l’empresa quin és l’estat de comptes de l’empresa (volum de clients, incidències de producció, 

noves millores en els processos tècnics, activitats formatives programades...) i on es faciliten les 

aportacions de millora per part dels/de les  treballadors/es. 

A l’activitat del taller de bicicletes es realitzen amb una periodicitat mensual i en el grup de 

neteja es realitzen semestralment. Pel que fa als Centres de Distribució d’Aliments, deguda la 

complexitat de desplaçament entre els treballadors de les diferents poblacions, se’n fa una 

anual, i s’utilitzen els espais de formació tècnica com a espai d’assemblea. En el cas de l’activitat 

de cafeteria El Coro es fan reunions periòdiques de revisió del funcionament, necessitats, 

incidències i consolidació d’objectius. Pel que fa a la Missatgeria Sostenible, aquest any s’han 

iniciat les assemblees de forma semestral que es combinen amb les reunions periòdiques 

segons la necessitat i els volums de producció. 

Aquest any, com a millora a totes les línies d’activitat, s’ha implantat el quadre d’objectius per a 

cadascun dels treballadors. Es tracta de treballar objectius personalitzats que els mateixos 

treballadors s’han proposat, segons si són objectius a curt, mig o llarg termini es fa la valoració 

setmanal o mensual. En la valoració s’analitza si s’ha complert o no l’objectiu, si no s’ha 

complert es busquen els motius pels quals la persona treballadora no ha pogut complir amb 

l’objectiu proposat. 

 

4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. 

4.1. Responsabilitats de l’equip. 

Som un equip multidisciplinar de 13 professionals: una gerent, una tècnica d’acompanyament a 

la producció, tres tècniques d’acompanyament a la inserció, dos tècnics de bicicletes,  una 

encarregada a la Cafeteria El Coro,  dues encarregades d’acompanyament tecnicoprofessional 

de neteja, un tècnic d’acompanyament tecnicoprofessional de manteniment d’edificis, una 

formadora i  una persona a administració. Tots ells i elles estem implicats i compromesos amb 

el bon funcionament d’Ecosol, per la qual cosa el treball en equip és fonamental. La dedicació 

és pràcticament completa en tots els casos, excepte una de les encarregades 

d’acompanyament a neteja, que és a temps parcial.  



 

12 
 

D’altra banda, disposem de 5 col·laboradors - consultors amb experiència en el món social i 

empresarial, 6 voluntaris que col·laboren en la preparació i realització de formacions o en 

tasques de gestió i 2 practicums provinents de l’àmbit social . Enguany, a més, un operari 

provinent d’un itinerari sociolaboral ha passat a incorporar-se a l’empresa com a personal 

d’estructura.  

Les funcions i responsabilitats de cada un dels membres de l’equip ve representat pel següent 

organigrama: 

 

 

4.2. Eines de coordinació. 

A Ecosol disposem d’un programa de gestió propi, anomenat ProdMidue, que ens serveix com a 

eina principal per a la coordinació de totes les activitats econòmiques, així com per al 

seguiment i acompanyament de les persones i pel registre de les accions formatives. 

Aquesta eina es complementa amb les reunions periòdiques que realitzen internament 

cadascun dels equips formats pel personal tècnic d’acompanyament tècnicoprofessional, el 

d’acompanyament a la inserció i la gerent.  

Paral·lelament, cada línia d’activitat realitza les assemblees periòdiques a les quals no només hi 

participa l’equip tècnic, si no també tots els treballadors i treballadores d’inserció. 
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L’equip tècnic hem participat en el Pla de treball de revisió que fem al juliol tots els integrants 

d’Ecosol, així com al Pla de treball que es realitza anualment amb tots els tècnics dels projectes 

de l’àmbit laboral de Càritas Diocesana de Girona.  

 

4.3. Procediment de treball. 

Ecosol, com qualsevol altre servei d’intervenció social i laboral, té la necessitat de partir de les 

demandes dels participants i fer-los protagonistes dels seus processos, així com d’establir una 

xarxa de contactes i treball conjunt amb les diverses institucions i entitats que també treballen 

en el camp social amb els/les participants del projecte. És molt important el treball amb les 

persones considerades en la seva globalitat i per poder realitzar un treball integral, cal una 

intervenció conjunta i consensuada de tots els agents que hi intervenen.  

L’indicador que utilitzem per valorar aquest objectiu són les trobades de coordinació amb els 

agents derivants. Són continuades i extenses en funció de cada itinerari individual. Tenim tant 

reunions de coordinació, com comunicacions a nivell de telèfon i correu electrònic. 

El fet de treballar amb persones considerades en la seva globalitat implica una estreta 

coordinació amb l’agent derivant de les participants pel treball sociofamiliar paral·lel i per les 

contingències individuals que puguin sorgir. Cal tenir en compte la saturació i limitacions dels 

serveis socials bàsics com a referents generals. 

Així, la nostra tasca es veu complementada pels professionals de Serveis Socials, el 

Departament de Justícia i altres entitats que col·laboren  en el desenvolupament de l’itinerari 

d’inserció, enguany molt vinculades amb els programes derivats de Garantia Juvenil (Cambra de 

Comerç de Girona, Ajuntament de Girona...) 

4.4 Finançament 

Les empreses d’inserció suporten “costos afegits i dificultats” (preàmbul de la llei 27/2002) 

derivats de la seva funció social, en comparació amb l’empresa ordinària. 

Els costos  afegits de l’empresa d’inserció respecte a les empreses  mercantils pugen de mitjana  

6. 998,95€ per lloc de treball, i son deguts, d’una banda, a la formació activa, l’acompanyament, 

la inserció i  el seguiment que genera per als seus treballadors durant el seu itinerari. I, d’altra 

banda, a la menor productivitat i alta rotació d’aquests treballadors.  



 

14 
 

Una persona exclosa costa als  serveis socials de l’administració pública  una mitjana de  

12.131€ (fundació Olof Palme, 1996), el triple que en una empresa d’inserció. Així “on 

l’administració pública atén a 1 persona, l’empresa d’inserció n’atén 3”. (Parrac, octubre de 

2002). 

S’ha de continuar potenciant un fet diferenciador en relació amb la resta d’empreses: la 

contractació reservada i la incorporació de clàusules socials en els plecs de condicions dels 

contractes de les administracions públiques. És bàsic que les administracions públiques, 

especialment les municipals i comarcals, més properes a les empreses, es comprometin a 

fomentar la inclusió social a través dela contractació reservada i les clàusules socials. Aquesta 

és una de les principals eines de què disposa l’Administració per promoure la inserció laboral de 

col·lectius en risc d’exclusió, introduint aspectes de política social sense contemplar únicament 

criteris econòmics i sense que els representi una despesa afegida. 

 

 

 

 

 

23% 

77% 

PRESSUPOST EXECUTAT EL 2017 

Ingressos facturació Subvencions 
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5. METODOLOGIA I ACTIVITATS REALITZADES 

5.1. Descripció de les activitats dutes a terme. 

 

Formació continuada 

Tot el personal en inserció, voluntaris i professionals participem de formació contínua en el 

context de cada servei. Aquesta formació passa per tots els aspectes que afecten els diversos 

centres d’atenció i promoció de les persones participants. 

D’altra banda, a part de les tutories d’acompanyament, l’itinerari d’inserció ve marcat per 

diferents tipus de formació que els participants reben al llarg de tot l’itinerari, ja sigui des de la 

pròpia empresa, o mitjançant la contractació de centres de formació externs. Aquestes 

formacions són marcadament ocupacionals i els participants varien segons l’activitat que 

realitzen dins Ecosol. Les úniques formacions que són comunes a tots els participants d’Ecosol 

són la Prevenció de Riscos Laborals bàsica i el Taller d’Orientació Laboral, fonamental perquè 

adquireixin els recursos necessaris per a la recerca de feina activa. Al llarg del 2017, doncs, 

s’han realitzat les següents formacions: 
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NOM DEL CURS CENTRE DE FORMACIÓ HORES DEL CURS TOTAL 

ALUMNES 

TOTAL 

HORES 

VALORACIÓ/OBSERVACIONS 

Competències transversals ECOSOL 1h x 7 sessions (7h) 20 140h Obligatòria per a tot el personal de bicis 

PRL Bàsica (Grup Neteja) Gabinete SME 1h 14 14h Obligatòria per tot el personal 1 cop l’any 

PRL Bàsica (Grup CDA) Gabinete SME 2h 13 26h Obligatòria per tot el personal 1 cop l’any 

PRL Bàsica (Grup Bicis) Gabinete SME 2h 22 44h Obligatòria per tot el personal 1 cop l’any 

PRL Bàsica (El Coro) Gabinete SME 1h 2 2h Obligatòria per tot el personal 1 cop l’any 

PRL Bàsica (Missatgeria) Gabinete SME 1.5h 5 7.5h Obligatòria per tot el personal 1 cop l’any 

PRL Bàsica (Olot) Gabinete SME 1h 4 4h Obligatòria per tot el personal 1 cop l’any 

PRL Bàsica (Taller confecció) Gabinete SME 2h 4 8h Obligatòria per tot el personal 1 cop l’any 

Curs carretons elevadors GAM 8h (dividit en 2 

sessions) 

10 80h Per bicis, CDA, Manteniment i Missatgeria 

Sostenible. Tots obtenen carnet 

Formació Programa CDA CÀRITAS 2h 7 14h Per personal de CDA 

Carnet de manipulador d’aliments ECOSOL 4.5h (dividit en 2 

sessions) 

13 58.5h Obligatòria per a personal de CDA i el Coro. 

Millora competències professionals 

del peó muntador 

ECOSOL 1h x10 sessions (10h) 21 210h Obligatòria per a tot el personal de bicis 

Taller Educació Financera II ECOSOL/CAIXABANK 3h x 2 sessions (6h) 18 108h En col·laboració amb voluntaris La Caixa. Molt útil i 

ben valorada per tots els participants 
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Taller Educació Financera I ECOSOL/CAIXABANK 3h x 2 sessions (6h) 11 66h En col·laboració amb voluntaris La Caixa. Molt útil i 

ben valorada per tots els participants 

Orientació Laboral (Grup 

Missatgeria) 

ECOSOL 1.5h x 3 sessions 

(4.5h) 

4 18h Es fa una edició a l’any a bicis, missatgeria i neteja. 

Orientació Laboral (Grup Neteja) ECOSOL 1h x 11 sessions (11h) 12 132h Es fa una edició a l’any a bicis, missatgeria i neteja. 

Alfabetització ECOSOL 1h x 14 sessions (14h) 9 126h Per personal de neteja no alfabetitzat 

Català Consorci Normalització 

Lingüística 

1h x 7 sessions (7h) 4 28h Per adquirir fluïdesa amb comunicació oral 

Informàtica aplicada per a la recerca 

de feina 

ECOSOL 1.5h x 4 sessions (6h) 6 36h Treballadors de neteja amb coneixements 

informàtics bàsics 

Gestió d’equips GAM 4h x 3 sessions (12h) 13 156h Per personal de CDA i El Coro 

Protocols de neteja GAM 3h x 4 sessions (12h) 10 120h Per personal de neteja 

Mindfullness OLGA ALFORJA 3h 12 36h Per a personal tècnic 

Gestió d'un comerç ECOSOL 2h x 16 sessions (32h) 11 352h Per a personal de CDA 

Informàtica bàsica ECOSOL 2h x 3 sessions (6h) 5 30h Per a personal de CDA 

Informàtica Avançada ECOSOL 8h (dividit en 3 

sessions) 

4 32h Per a personal de CDA 

TOTAL:                 254            1.848 
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El balanç d’aquestes activitats formatives ha estat molt positiu ja que fomenta la reflexió i la 

creació d’espais d’intercanvi d’experiències entre voluntaris i tècnics. És la manera de posar de 

manifest els encerts i els errors d’ECOSOL i d’aquesta manera seguir avançant i millorant la 

qualitat del projecte. 

5.2. Protocol d’acompanyament. 

L’itinerari sociolaboral es basa en un protocol d’acompanyament on s’hi engloben els diferents 

processos que la persona es preveu que segueixi amb la seva estada a l’empresa d’inserció. 

Tots els participants estan al corrent, des del primer contacte amb la tècnica 

d’acompanyament, del que es farà en el seu itinerari i signen el conveni d’inserció conforme 

estan d’acord amb el que s’hi inclou. 

Aquest protocol d’acompanyament és el següent: 

1a SETMANA CONTRACTE 

.Acollida.  

.Informació/Formació sobre Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat. 

.Informació/Formació en Medi Ambient.      

.Informació/Formació en Igualtat d’Oportunitats. 

1r MES 

.Tutoria adaptació al lloc de treball. 

.Tutoria Inicial d’Acompanyament a la Inserció. 

3r MES 

.Tutoria Diagnòstic ocupacional (Definició de l’objectiu Professional). 

.Tutoria d’administració de proves laborals (Inici d’itinerari) 

.Tutoria de planificació del pla de treball. 

A partir 4rt MES 

.Sessions de formació laboral i tècnicoprofessional. Segons pla de treball, també formació 

bàsica. 

.Tutories seguiment a la producció. 

.Tutoria d’administració de proves ( valoració per competències). Repetició a l’inici de cada 

pròrroga) 

.Tutories d’acompanyament a la inserció (conèixer mercat laboral de la meva professió, 

preparar eines  de recerca de feina com ara CV, carta de presentació,... formació continua, 



 

19 
 

canals de recerca de feina, superar l’entrevista de selecció, ....) 

.Tutories revisió Pla de Treball (a l’inici de cada pròrroga) 

FI D’ITINERARI 

.Tutoria d’administració de proves  (Final itinerari) 

.Tancament itinerari i Pla de Treball. 

.Tutories de seguiment de la inserció (adaptació al lloc de treball, aprenentatge permanent). 

Mínim fins a 6 mesos després de la finalització del contracte. 

 

5. 3. Inserir laboralment 

Valorem dos tipus d’insercions, segons si s’han aconseguit a la meitat o al final de l’itinerari. Un 

altre indicador que cal tenir en compte és que hi ha insercions a temps parcial que permeten al 

treballador d’Ecosol continuar amb el seu itinerari, mentre que d’altres són baixa a mig itinerari 

perquè el contracte aconseguit a l’empresa ordinària és a temps complet. 

 

En total comptabilitzem 23 persones que han aconseguit feina, majoritàriament en el sector 

industrial i de serveis. Dins d’aquest últim, majoritàriament són a serveis de neteja, però també  

hi ha alguns contractes en hostaleria i atenció al públic. 

Accés mercat laboral 

Llocs d’insercions per sectors 

Sector Nre. Persones % 

ECOSOL 2 8,6 

Serveis 8 34,8 

Indústria 13 56,6 

Total 23 100 
 

Inserció segons temporalització itinerari 

Descripció Nre. Persones % 

Insercions a mig itinerari 10 43,5 

Insercions al final d'itinerari 13 56,5 

Total 23 100 
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Cal destacar 2 insercions amb contracte a ECOSOL, una amb contracte indefinit a temps 

complet i l’altra amb contracte temporal a temps parcial. En el context actual s’opta per posar 

en valor la millora professional i es dóna oportunitat d’inserció també dins la mateixa empresa 

d’inserció. 

Cal tenir en compte que algunes de les insercions que es comptabilitzen a mig itinerari es 

combinen amb el contracte a ECOSOL, d’aquesta manera el participant pot complementar la 

seva jornada en el cas que a ECOSOL tingui un contracte parcial. 

De les insercions a final d’itinerari, es valora el resultat a la sortida del projecte segons l’objectiu 

d’inserció laboral que ha manifestat la persona. Per part del projecte, es valora que siguin 

expectatives reals, és a dir, que la situació de la persona permeti portar-les a terme.  

 

Qualitat de la inserció segons condicions laborals 

Descripció Nre. Persones % 

Insercions amb contracte temporal 19 82,6 

Insercions amb contracte indefinit 4 17,4 

Total 23 100 
 

 

Descripció Nre. Persones % 

Insercions a temps complet 12 52,17 

Insercions a temps parcial 11 47,83 

Total 23 100 
 

De les insercions que s’han fet, 20 han estat amb contracte temporal i 4 amb contracte 

indefinit. Pel que fa a la dedicació horària, estan igualades les insercions a temps parcial a 

temps complet. 

 

5.4. Seguiment després de la sortida d’ECOSOL 
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A la sortida d’Ecosol, se segueix oferint la possibilitat d’entrevistes d’orientació laboral, sempre 

en funció del motiu de baixa i de la demanda de la persona. Es pretén fer un seguiment de les 

incidències en el dia a dia, oferir suport en cas de conflictes i seguir acompanyant les persones  

que no han trobat feina.  Presentem la situació de les 58 persones que han finalitzat itinerari 

dins del 2017. D’aquestes 58 persones, 35 han participat voluntàriament de les accions de 

seguiment i acompanyament per a la inserció laboral. 

Descripció Nre. Persones % 

Treballen 23 44,6 

No localitzades 23 44,6 

No treballen 12 10,8 

Total 58 100 
 

En aquest apartat considerem oportú tenir en compte 5  persones que van finalitzar itinerari el 

2016, però que han continuat en seguiment fins que han trobat feina a l’empresa ordinària 

aquest 2017. 

 

5.5. Prospecció i intermediació laboral. 

 

 

 

Valorem molt positivament la relació de vinculació amb les empreses col·laboradores dins 

l’àmbit de la inserció laboral i la responsabilitat social corporativa. Enguany s’han prospectat 10 

empreses noves i s’ha fet seguiment de les anteriors a la data per tal de seguir-hi col·laborant. 

Cal destacar que l’objectiu de la prospecció a Ecosol, no és només el d’aconseguir llocs de 

treball per a les persones que finalitzen els nostres itineraris d’inserció, si no també oferir la 

prestació dels nostres serveis (com els de neteja, missatgeria o el lloguer social de bicicletes). 
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Facilitem un recurs per cobrir les necessitats de personal del teixit empresarial amb suport 

previ i seguiment de la contractació (en cas de que es materialitzi la inserció). 

Ecosol ofereix: 

o Selecció de perfils professionals adients al lloc de treball a cobrir. 

o Suport a l’hora de definir el perfil que l’empresa requereix. 

o Disseny i aplicació d’itineraris d’inserció personalitzats. 

o Acompanyament del treballador en el procés d’adaptació a l’empresa. 

o Col·laboració en accions de responsabilitat social coorporativa en la integració i 

inserció de persones en el mercat laboral. 

o Informació i assessorament sobre els contractes bonificables d’aplicació als nostres 

treballadors per part de l’empresa contractant.  

o Seguiment de la persona inserida després de la contractació. 

 

Aquesta tasca de prospecció es complementa amb l’equip de prospecció de Càritas Diocesana 

de Girona, al qual enguany hi hem derivat 12 persones, de les quals 8 s’han presentat a ofertes i 

2 han trobat feina a l’empresa ordinària  

 

5.6. Comunicació i Promoció. 

Les accions realitzades en la comunicació i difusió de les activitats d’ECOSOL durant aquest any 

han estat:  

- Redacció de la memòria   

- Participació en jornades:  

o 20-23 abril de 2017: Jornades de Teologia sobre Economia Social a Santiago de 

Compostela per a alumnes del Màster Universitari en Direcció i Gestió de Serveis 

Socials. 

o 17 de juny de 2017: Som Comunitat. Assemblea Càritas Salt als Locals Parroquials de 

Sant Jaume de Salt. 

o 3-5 de juliol de 2017: “Profundizando en la propuesta de Economía Solidaria” a 

l’Escorial (Madrid). 

o Agència Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona 
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o Consell de formació professional i ocupacional de l’Ajuntament de Girona 

o Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT): Jornada Empreses d’Inserció 

de Catalunya. 

o ÈXIT: Jornada amb 9 entitats d’Economia Social de Girona. 

 

- Accions de comunicació: 

o 19 de juny de 2017: TV l’Escala. 

o 2 de desembre de 2017: Plana Punt Diari – Projecte Social de Bicicletes amb el 

Mercat del Lleó. 

23 de desembre de 2017: Plana Punt Diari – Botiga de Nadal 

 

6. CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS.  
La intensitat de l’acompanyament ens ve donada segons el pla de treball a desenvolupar per 

cada persona. Els inicis d’un lloc de treball sempre són el cent per cent d’acompanyament 

formatiu de la persona participant i la presència de la tècnica d’acompanyament és constant 

perquè han de conèixer la tasca a desenvolupar, els materials, els estris.  A més, cal fer una 

valoració de a quin nivell pràctic i teòric es troba en la tasca a desenvolupar i a quin nivell de 

competències per tal de poder elaborar el pla de treball. Un cop la persona pot assumir amb 

responsabilitat i qualitat el lloc de treball, la tasca d’ acompanyament o seguiment és puntual 

(un cop al mes com a mínim). 

 

Cal dir, doncs, que hi ha persones que en poques sessions aprenen les tasques adients per dur a 

terme amb qualitat la feina encomanada  i hi ha persones que necessiten més temps, per tant, 

més acompanyament formatiu, més suport. Aquest temps d’aprenentatge en el lloc de treball 

és el que ens diferencia d’una empresa normal, a nivell humà, per la relació que s’estableix 

entre la persona tècnica d’acompanyament i la persona participant, i a nivell econòmic per la 

repercussió que aquest acompanyament significa en el cost del servei. 

 

Una altra diferència amb les empreses normalitzades, és la mobilitat de personal que tenim. La 

seva idiosincràsia i l’objectiu de la nostra empresa (la inserció en el mercat laboral) genera que 

un servei determinat s’hagi d’iniciar diverses vegades en un mes o, fins i tot, en una setmana. 
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Cada inici de servei, donades les característiques de les persones participants, ha de rebre 

acompanyaments formatius constants. Per tant, la presència d’acompanyament és del cent per 

cent i s’haurà de reforçar aquest servei anant-hi tantes vegades com la persona que el porta a 

terme ho necessiti. Una empresa normal ja no té la rotació de personal que nosaltres tenim. 

 

Ecosol comparteix la vocació d’inserir-se en les dinàmiques locals, comarcals o urbanes, a fi 

d’optimitzar els recursos disponibles. Per aquest motiu la cooperació institucional amb altres 

agents és fonamental, ja siguin de l’àmbit laboral o d’altres àmbits socials, per poder fer front 

en millors condicions els diferents factors d’exclusió que afecten les persones (problemes de 

salut, vivenda precària, dificultats relacionals i de família, privació de llibertat, pobresa 

econòmica, dèficits formatius, etc.).  

 

Tal i com reflecteixen les dades d’aquesta memòria treballem amb persones amb perfils molt 

diversos: des de joves que no havien estat mai contractats, a persones amb un grau 

d’alfabetització molt baix, a persones amb una àmplia experiència laboral en sectors (com el de 

la construcció) que avui  dia es veuen especialment afectats per la situació de crisi econòmica. 

Aquesta diversitat fa que el procés d’acompanyament sigui també molt divers en cada cas. 

Malgrat que l’eix de les tutories i la formació es manté en tots els participants, 

l’acompanyament del pla de treball i l’assoliment d’objectius és variable en cada cas.  Per això, 

en alguns casos, de manera excepcional, l’itinerari s’allarga més dels 2 anys previstos 

inicialment i, un cop finalitzen l’itinerari, s’ofereix la possibilitat d’allargar l’acompanyament 

durant 6 mesos més un cop han estat baixa a Ecosol. Només, en casos molt excepcionals, són 

baixa de l’itinerari d’inserció per incompliment o per baixa voluntària. En el cas d’inserció, 

l’acompanyament i seguiment també es realitza durant els 6 primers mesos de contractació a 

l’empresa ordinària. 

 

Des del 2014 tenim en funcionament  el control de presència lligat al programa de gestió 

prodmidue que permet els seguiment del pla de treball i la valoració de les competències de 

persones treballadores en procés d’inserció des dels diferents professionals que intervenen en 

el procés d’acompanyament. Aquesta eina ens facilita el seguiment i l’acompanyament del pla 

de treball i ens permet avançar en el procés de millora professional. 
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7. INCIDÈNCIES 
Malgrat la nostra condició d’entitat social i d’empresa sense ànim de lucre, ens trobem amb les 

mateixes dificultats que qualsevol empresa ordinària a l’hora de mantenir contractes amb 

l’administració pública o amb clients particulars.  

És per això que enguany hem perdut 3 llocs de treball de personal tècnic i 3 de personal 

d’inserció. D’això se’n deriva la pèrdua de la concessió de la neteja de grafitis a la ciutat de 

Girona, on des de feia 4 anys hi teníem 2 persones tècniques i 2 d’inserció, així com una 

encarregada al Rober de Càritas Interparroquial de Girona i una plaça d’inserció al mateix lloc.  

Aquestes pèrdues de llocs de treball, però, s’han vist recompensades per l’ampliació a una 

tècnica d’acompanyament a la inserció més, i de la creació de nous llocs de treball a activitats 

com la de missatgeria.  

 

 

8. CONCLUSIONS 

Descripció del Mercat Laboral Actual 

o Canvis continus i imprevisibles. Predomini de la contractació temporal. 

o Necessitat d’accedir i treballar amb informació múltiple, gràfics, dates i estudis. 

o Generalització en l’ús de les noves tecnologies. 

o Augment de la petita empresa més àgil i adaptativa. 

o Necessitat d’aprenentatge continu i adaptació als canvis. Adaptabilitat i especialització. 

o Adquisició de competències en noves tecnologies. 

o Implicació dels treballadors en el funcionament de la empresa, és valora la capacitat 

d’organització i la iniciativa. 

o Es prioritza ‘el voler fer’ o les actituds al saber fer. 

o Candidats amb coneixements i habilitats múltiples, aprenentatge al llarg de la vida. 

o Treball en grup. Valoració de les habilitats de relació interpersonal i de treball en equip. 

o Forta competència entre empreses. Forta competència entre candidats. 
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Un any més, tot i que gairebé el 50% de les persones que realitzen itinerari a Ecosol troben 

feina a l’empresa ordinària, lamentem que les condicions laborals que ofereix el mercat 

ordinari continuiïn sense garantir una estabilitat econòmica i professional a les persones que hi 

accedeixen. Cal recordar, a més, que la nostra activitat va especialment dirigida a les persones 

que presenten més dificultats d’accés al mercat laboral.  

Hem de continuar avançar en  la quantificació del que significa la inserció social (en guanys i en 

estalvis). Calen indicadors que mesurin els beneficis de la inserció, fent una proposta 

metodològica transversal.   

El paper de les empreses és crear riquesa envers un bé comú que seria la col·lectivitat i per tant 

calen unes normes consensuades per tothom. El desenvolupament social també promou el 

desenvolupament econòmic  El treball amb les persones en atur amb especials dificultats no 

canvia fonamentalment al llarg del temps però s’afegeixen valors com la flexibilitat, la 

polivalència, la necessitat d’expertesa en diferents temes, les competències en adaptabilitat, 

etc. Cal millorar els sectors estructurals de l’ocupabilitat. És important la coresponsabilitat de 

l’Administració, així com la coherència en la planificació i el contingut dels programes de suport 

a les empreses d'inserció. 

Davant d’ aquesta situació, Ecosol planteja les següents línies de treball per garantir 

l’assoliment dels nostres objectius i l’establiment, si és el cas, de noves línies d’intervenció per 

oferir oportunitats a les persones més vulnerables. 

 

 A nivell organitzatiu i de treball intern: 

 

 Millorar l’encaix de l’empresa d’inserció per poder cobrir els llocs de treball 

d’insercó vacants i oferir llocs de treball que responguin als perfils  de les 

persones participants en programes de Càritas 

 

 Consolidar el treball coordinat amb altres serveis de Càritas i del territori per a buscar 

estratègies comunes, aprofitar sinèrgies i facilitar la intervenció coordinada des de 

diferents vessants.  
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 Consolidar l’equip d’acompanyament per poder oferir un millor i més adient 

acompanyament tant a les persones en procés d’inserció com als clients. 

 Millorar en el registre de les intervencions i acompanyament que realitzem a les 

persones en procés d’inserció 

  

 A nivell d’intervenció: 

 

 Reforçar l’acompanyament, fent més partícips del seu propi procés de millora dels 

propis treballadors. Tenir l’opció d’allargar els itineraris fins als 36 mesos en els 

casos de millor aprofitament i compliment de l’itinerari.  

 Potenciar la formació com a part del procés de recerca laboral, establint i fomentant 

les col·laboracions amb els centres de formació del territori i potenciant, si és el cas, 

la formació bàsica instrumental (català, informàtica...). Durant el 2017 es consoliden 

els convenis de col·laboració amb les escoles d’adults i el Consorci per a la 

Normalització Lingüística. Durant el 2018, continuar treballant per  trovar aliances 

amb empreses i agents formatius per poder oferir formació reconeguda segons els 

certificats de professionalitat. 

 

 Treballar la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones demandants de 

feina per afavorir la incorporació al món del treball de persones amb fills o persones 

dependents al seu càrrec. 

 

 A nivell activitats econòmiques: 

 

 Millora contínua de les diferents línies d’activitat: neteja i manteniment integral 

d’edificis, bicicletes, missatgeria, CDA i El Coro.  

 Consolidació i, si és possible, ampliació dels llocs de treball d’inserció a les noves 

línies d’activitat de missatgeria i El Coro. 

 Inici de l’activitat económica de Roba, que inclou la gestió i recollida de residus que 

ens permeti mantener i si és posible, augmentar, el lloc de treball que ja hi existeix. 
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 Durant el 2017 hem ampliat a 2 els llocs de treball d’inserció. Durant el 2018 ens 

proposem augmentar els llocs de treball en inserció fins a 65. 

 Fomentar l’apropament a empreses a través d’un treball de prospecció, establint 

diferents col·laboracions en la contractació de personal, oferiment de personal 

qualificat, etc., que faciliti la inserció de les persones en procés d’inserció.  

 Ampliar la cartera de clients Ecosol a través de la formació i qualificació permanent 

dels treballadors, aplicant mètodes innovadors de treball de qualitat, buscant noves 

especialitzacions i donant a conèixer millor els serveis que oferim. 

 Incrementar el suport social als projectes laborals a través del voluntariat i les 

col·laboracions de particulars i empreses. 

 Fomentar les accions de sensibilització i comunicació, promoure accions per 

fomentar la igualtat d’oportunitats en el mercat laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


