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Entitat sense afany de lucre

https://secure.caritasgirona.cat/quefem.
php?idm=1&subpagina=1&sub=3
caritas@caritasgirona.cat 

Pujada de la Mercè 8 
17004 Girona

Tel.: 972 204 980

S’ofereix venda lloguer, re-
paració i manteniment de 
bicicletes.

A qualsevol punt 
de la província de 
Girona
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Economia Solidària (ECOSOL) és l’empresa d’inserció de Càri-
tas Diocesana de Girona. 

La Missió d’ECOSOL és facilitar la inserció laboral de perso-
nes 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. 

El nostre compromís és trobar un equilibri entre la inserció 
socio-laboral i l’oferta d’un servei professional i de qualitat

Qui som? Què fem? Serveis
Muntatge industrial de bicicletes multimarca, lloguer, re-
paració i manteniment de bicicletes.

Lloger de bicicletes

Manteniment I reparació
• Lubricar
• Canvis de cables
• Pastilles
• Contrafemelles
• Tornilleria
• Centrar llantes
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El  Grup Èxit és una organització empresarial especialitzada 
en la prestació de serveis de neteja, jardineria, pintura, mun-
tatge de bicicletes, industrial i manteniment.
El Grup neix l’any 2009 gràcies a l’aliança entre 3 entitats 
que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de l’economia 
social: la Fundació Privada Drissa, la Fundació Mas Xirgu 
(Grup Ramon Noguera) i Ecosol (Economia Solidària Empresa 
d’Inserció).

Muntatge industrial de bicicletes multimarca, venda, llo-
guer, reparació i manteniment de bicicletes.

• Muntatge
• Venda
• Lloguer
• Manteniment i reparació


