
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat
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D'esquerra a dreta, el director de Càritas Diocesana de Terrassa, Salvador Obiols,
l'alcalde, Ignasi Giménez, i el director de la Fundació Formació i Treball, Albert
Alberich, en el moment de la signatura del conveni.

L’Ajuntament, Càritas i la Fundació Formació i Treball signen un
conveni per instal·lar set contenidors de roba usada

Divendres 20 de juliol de 2018

L’Ajuntament de Castellar del Vallès, Càritas Diocesana de Terrassa i la Fundació
Formació i Treball van signar ahir dijous, 19 de juliol, un conveni pel
desenvolupament d’un projecte integral de recollida, selecció i valorització de roba
usada al municipi. L’acord possibilitarà la instal·lació de set contenidors per
efectuar la recollida selectiva de roba usada en diferents punts de la via pública, en
el marc d’un programa de Càritas Diocesana de reutilització, reciclatge, donació i
venda de roba de segona mà.

Els contenidors, que es col·locaran entre finals de juliol i principis d’agost, estaran
situats al carrer de Portugal, a l’entorn del local de Càritas Castellar a l’Espai Tolrà;
al carrer de Tarragona a l’alçada del carrer de Jaume I; a la ronda de Turuguet, a
prop de l’Institut Castellar; al carrer del Retir, a l’entorn de l’Església de Sant
Esteve; al carrer de Santiago Rusiñol, a l’alçada de la carretera de Sentmenat, i a
Sant Feliu del Racó, a la carretera de Castellar a l’alçada del carrer de la Sorrera.

D’aquesta manera, les persones que fins ara portaven la roba usada a la parròquia de
Sant Esteve (Rectoria o mateixa església) o als locals de Càritas de l’Espai Tolrà (c.
Portugal, s/n) ho podran continuar fent col·locant-la a l’interior dels contenidors.

Aquests punts de recollida seran buidats periòdicament per la Fundació Formació i
Treball, vinculada a Càritas Barcelona, que s’endurà la roba entregada a una planta
industrial a Sant Esteve de Sesrovires. En aquest centre es tractarà la roba i es
posarà a punt per poder-la distribuir entre diferents botigues de roba de Càritas del
territori. En aquest sentit, es procura sempre que no coincideixi el lloc d’origen de la
roba amb el lloc on es distribueix per ser venuda.

A més, Castellar comptarà properament amb una botiga de roba de Càritas a les
noves dependències dels locals de l’Espai Tolrà. Aquest establiment es proveirà de
la roba posada a punt per la Fundació Formació i Treball i estarà oberta a tota la
ciutadania, ja sigui pagant un preu econòmic o través del mateix sistema de punts
que funciona per a la distribució dels aliments a les famílies amb necessitats
socioeconòmiques. A més, la botiga permetrà donar feina a una persona en risc
d’exclusió social. Tal com s’ha fet en altres llocs on s’ha dut a terme el mateix
projecte, la idea és que aquest lloc de treball sigui rotatori, a mida que les persones
que l’ocupin trobin altres feines.
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L’acte de signatura del conveni, que va tenir lloc al Palau Tolrà, va comptar amb
l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, el director de Càritas Diocesana de
Terrassa, Salvador Obiols, i el director de la Fundació Formació i Treball, Albert
Alberich, a més del regidor de Salut, Serveis, Socials i Habitatge, Joan Creus, el
secretari general de Càritas Diocesana de Terrassa, Pere Pardo, i Mn. Txema Cot,
rector de la Parròquia de Sant Esteve.
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