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QUÈ PUC LLENÇAR
AL CONTENIDOR
TARONJA DEL
TÈXTIL?
Informació i recomanacions

EL CONTENIDOR TARONJA DEL TÈXTIL
EL CONTENIDOR TARONJA, L'ELEMENT
CLAU PER LA RECOLLIDA DEL RESIDU
TÈXTIL

L'objectiu de L’Associació TAPÍS és
continuar ampliant el nombre de
contenidors a Osona i al Lluçanès i que
passi a ser un element més dins el
reciclatge del residu municipal. A dia
d'avui hi ha uns 80 contenidors repartits
en diferents municipis donant una
cobertura a un 85% de la població de les
dues comarques.
El contenidor es reconeix fàcilment
gràcies el seu color taronja i serveix com
a punt de recollida per els ciutadans i
ciutadanes que volen dipositar les seves
bosses de tèxtil (roba de vestir, roba de
la llar, sabates, bolsos, cinturons...).

EL RESIDU: INFORMACIÓ GENERAL

RECOMANACIONS PER
DONAR LA TEVA ROBA
QUÈ PUC PORTAR ALS CONTENIDORS?

La recollida i recuperació de residus per a la
seva reintroducció en el mercat ha estat una
activitat desenvolupada tradicionalment per
entitats socials, que han trobat en aquesta
especialització una oportunitat d'ocupació
innovadora per a l'inserció de persones en
situació de risc d’exclusió social. Amb la tasca
que realitzem l’Associació TAPÍS, introduïm
també valors com la sostenibilitat social,
ambiental i econòmica. Promovem també la
pràctica de reduir, reutilitzar i reciclar, i recollim
el producte tèxtil sense cap cost pel municipi.
Aquest tèxtil ens permet una vegada
seleccionada i triada la roba, fer entrega social i
disposar també d’una botiga de roba de segona
mà. Fomentant d’aquesta manera l’economia
circular donant una segona oportunitat al tèxtil
que es troba en les millors condicions; a més a
més per a la realització d’aquesta funció social i
mediambiental contractem laboralment a
persones en situació d’exclusió social de la
comarca.

Qualsevol producte tèxtil en bon estat:
· Roba de vestir.
· Roba de la llar (llençols, tovalloles, etc.).
· Sabates, bolsos, cinturons...
COM HO HE DE FER?

· La roba s'ha de rentar, plegar i dipositar-la en
una bossa petita (màx. 45 x 60 cm) i tancada dins
dels contenidors. No deixar les bosses fora del
contenidor.
· Les sabates aparellades, lligant-les pels
cordons o bé amb cinta i dins d'una bossa.
· Altres elements com cinturons i bolsos
intentar que quedin el màxim compacte possible.
QUÈ NO S'HI HA DE LLENÇAR?

· Evita posar-hi roba bruta o estripada.
· Tingues cura de no llençar-hi restes de menjar,
pintures, estris varis, o medicaments.

