ENTITATS SOCIALS GIRONINES UNEIXEN ESFORÇOS PER CONSOLIDAR
LLOCS DE TREBALL I BUSCAR NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI
Grup Èxit té més de 230 treballadors i una facturació de més de 4 milions d’euros

Tres entitats socials gironines han unit esforços per consolidar llocs de treball i buscar noves
oportunitats de negoci. Fundació Ramon Noguera, Fundació Drissa i Ecosol (Càritas) han
constituït el Grup Èxit que compta amb més de 230 treballadors i una facturació anual de més
de 4 milions d’euros.
El Grup Èxit neix de l’aliança empresarial d’aquestes tres entitats i té com a missió mantenir i
incrementar la seva activitat econòmica que promou la integració sociolaboral de persones
amb discapacitat i en situació i/o en greu risc d’exclusió social.
El nou grup de serveis neix amb l’objectiu principal de mantenir i crear llocs de treball, davant
l’actual context econòmic. A més, però, l’aliança empresarial es planteja com una oportunitat
per incrementar la capacitat de prestació de serveis. Segons ha explicat la directora-gerent de
la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, “amb l’aliança podem arribar a feines que fins ara
no podíem assolir per volum o bé perquè hi havia una part de la feina que no podíem fer sols,
ara podem donar una major resposta a les necessitats dels nostres clients i alhora, garantir
millor la consolidació de l’oferta de treball.”.
Igualment, amb la constitució del Grup Èxit les tres entitats poden aprofitar totes les
oportunitats de negoci. La directora de la Fundació Drissa, Núria Martínez, ha destacat que “a
vegades una de les entitats sola no podia donar resposta a la demanda d’un client en un
moment determinat, en canvi, amb l’aliança una de les altres dues entitats o bé les altres dues
conjuntament poden atendre-la i això ens permet ser molt més competents.”

En el mateix sentit, la cap d’Ecosol, Anna Güell, ha remarcat que “el treball conjunt ens permet
també optar a concursos públics, als que no podíem accedir fins ara separadament per no tenir
la capacitat necessària” i ha afegit que “també ens permet establir sinèrgies, cooperacions,
col·laborar i alhora augmentar la prestació de serveis de manera que ens diferenciem per la
nostra especialització en diferents camps “.
Ampli catàleg de serveis
Durant tot l’any passat, Grup Èxit va facturar més de 4 milions d’euros i dóna feina a 232
persones amb discapacitat i en situació i/o en greu risc d’exclusió social. A més, compta amb
una plantilla de prop de 30 professionals de diferents especialitats per atendre les demandes
en cada cas.
Entre altres clients, el grup dóna serveis de jardineria a l’Ajuntament de Girona i al Museu
d’Empúries i fa serveis de neteja per a l’Ajuntament de Llagostera, el Consell Comarcal del
Gironès i el Consorci Sant Gregori, entre altres.
Èxit ofereix serveis de neteja viària, domèstica, industrial, comercial i de grans superfícies, de
jardineria, d’horta ecològica, d’informació i sensibilització ambiental, de rentat de cotxes i
vehicles industrials, bugaderia d’autoservei i servei de planxa 24 hores, de construcció,
reformes i manteniment d’edificis, de serveis de pintura industrial i decorativa, de muntatge
industrial en cadena de bicicletes, de lloguer, reparació i manteniment de bicicletes, serveis
auxiliars de mudances i arxiu i de muntatge industrial. A més, disposa de la botiga outlet ‘La
Fundació’ al polígon Mas Xirgu de Girona i la botiga Biodrissa al mercat del Lleó de Girona, amb
venda de verdura i fruita ecològica.

Missió de les 3 entitats
La missió de Fundació Ramon Noguera és garantir la qualitat de vida a les persones amb
discapacitat intel·lectual, oferint els suports individualitzats necessaris en els àmbits del
benestar personal, la participació social i l’autodeterminació.
La missió de Fundació Drissa és la de millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia
mental mitjançant el treball i l’habitatge.
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
aldesenvolupament sostenible, econòmic i social
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