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1. ECOSOL



QUI SOM?

• ECOSOL és l’empresa
d’inserció i d’economia
social de Càritas Diocesana
de Girona, i permet a
persones en situació de
vulnerabilitat social
realitzar un aprenentatge
en un entorn laboral real
mitjançant la realització de
diverses activitats
econòmiques.

• ECOSOL proporciona els
recursos i aprenentatges
necessaris perquè les
persones treballadores
d’inserció puguin integrar-
se al mercat ordinari a
partir de l’experiència
d’una feina real.



2. PROJECTE TÈXTIL



Gestió de residus de roba

La gestió del residu tèxtil és un projecte ampli que 
conté diversos objectius en sí mateix. 
Garantim una selecció del residu tèxtil per a la seva 
reutilització. Reduïm residus i, a més, generem llocs 
de treball per a persones en risc d’exclusió social.

Part d’aquest residu es destina també a donacions 
per a usos socials i, a través de l’exportació, a 
projectes de cooperació internacional.



La roba és un residu

Es calcula que actualment la societat només  
gestiona correctament com a residu tèxtil un 10% de 
la roba que no utilitzem.

380 Tones gestionades l’any 2020.

Codi Gestor de Residus Roba E-1821.19.

4 Llocs de treball d’inserció.



PROCEDIMENT

• Recollir la roba
• Col·locació en big bags

• Pesada de big bags i control de 
registre



PROCEDIMENT

• Enviament a planta per la seva valorització



PROCEDIMENT



GENEREM LLOCS DE TREBALL PER A 

PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
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3. RECOLLIDA DE ROBA 
CANET DE MAR



Des de finals 2019 ECOSOL gestiona la recollida de Roba al municipi 
mitjançant els 4 contenidors (Mercat Municipal i Deixalleria) i  el servei de 
recollida porta a porta.

Es realitza el buidatge dels contenidors 1 cop per setmana i quinzenalment es 
recull l’excedent del Rober de Càritas.

Durant el 2022 es continuarà realitzant 

recollides Porta a porta trimestralment.

Durant el 2020 a Canet de Mar

s’hi han recollit gairebé un total 28 Tn;

Contenidors i porta a porta



4. RESUMS GENERALS



• A Espanya, cada any 990.000 tones de tèxtil van a parar als abocadors.

• 44.278 tones de roba recollida. Suposa el 42% del residu tèxtil en el 
nostre país.

• Més de 600.000 peces donades.

• 403.815.360 metros cúbics d’aigua estalviades al planeta.

• 2.922.348 tones d’emissions de CO2 estalviades.

https://www.caritas.es/economia_solidaria/moda-re/

https://www.caritasgirona.cat/ca/2010/ecosol-empresa-d-insercio.html

Altres dades d’interès

https://www.caritas.es/economia_solidaria/moda-re/
https://www.caritasgirona.cat/ca/2010/ecosol-empresa-d-insercio.html


MOLTES 

GRÀCIES!!!
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