SEGUIM al
vostre COSTAT !
Missatgeria
sostenible

ecosol

economia solidària

Empresa d’inserció de
Diocesana de Girona

QUÈ ÉS ECOSOL?

EMPRESA D’INSERCIÓ LABORAL
Ecosol, l'Empresa d'Economia
Solidària de Càritas Diocesana de
Girona, facilita la inserció laboral de
persones que es troben en situació
de vulnerabilitat social i laboral des
d'una empresa econòmicament
rentable, en la que es mantenen els
criteris de qualitat en la prestació de
serveis i la gestió, contribuint així al
desenvolupament sostenible,
econòmic i social.

TRIPLE IMPACTE
Les persones són les protagonistes,
del seu procés de millora
MEDI AMBIENTAL

Per una economia més social i sostenible
i respecte pels drets humans
ECONÒMIC

ECOSOL reinverteix el 100% del benefici
en la millora dels seus actius i innovant
en línies d’activitat

Arribem
on ets TU !
Repartiment i distribució
de paqueteria amb
transport sostenible
i compromís social
a les ciutats de
Girona,Salt,
Figueres i Olot

Com ho fem ?
Utilitzem tricicles especials de
càrrega que garanteixen un servei
eficient, segur i econòmic.
Els principals avantatges del
vehicle són la mobilitat
sostenible, lliure d'emissions de
CO2 i de soroll; a més de les seves
petites dimensions, que
contribueixen a descongestionar el
trànsit, i la seva capacitat d'accedir
sense restriccions horàries a zones
de vianants o de difícil accés.

Serveis de proximitat
El servei està pensat per a la distribució
de mercaderies als centres de les ciutats,
tot utilitzant vehicles de càrrega elèctrica
que poden transpostar fins a 180 quilos de
pes.
El nostres serveis estan dirigits a particulars,
petit comerç i empreses que necessitin un
servei de repartiment ràpid i eficient, amb
el valor afegit de comptar amb un servei
sostenible.

PREUs del servei
Repartiments especials
Demaneu i mirarem d'atendre les vostres necessitats d'acord amb les nostres possibilitats

Condicions:
Els preus són sense IVA i susceptibles a descomptes per recurrència. Mides màximes de paquet de 40x40x20
(llargada x alçada x amplada).
Consultar per altres mides. Àrea de repartiment compresa entre les zones de centre ciutat, eixample, barri de Sant
Narcís, barri de Santa Eugènia, barri de Can Gibert, barri de la Devesa i barri de Montilivi.
El repartiment es durà a terme de dilluns a divendres, de 9 a 19h.

ConstrUInt FU tUR a trave’s del treball
Contacta’ns:
Telèfon: 625 434 209
ecosol@caritasgirona.cat
www.caritasgirona.cat
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