
Política de Qualitat i Medi Ambient 

Missió i valors 

Afavorir la incorporació al mercat de treball de persones en risc de exclusió social, així 

com gestionar i dignificar !'entrega de productes de primera necessitat a famílies amb pocs 

recursos economics. 

Reduir la generació de residus potenciant la reutilització y valorització de productes 

textils grades a la col·laboració ciutadana. 

Tot aixo mantenint sempre l'esperit de Caritas al servei de les persones, l'empatia 

social, la dignificació, la transparencia, la sostenibilitat y la proactivitat. 

Visió 

Ser I'entitat de referencia d'inserció laboral, fomentant un model d'economia circular. 

❖ Som referents en una inserció laboral de qualitat per els col·lectius mes desfavorits, amb

prestigi i reconeixement social.

❖ Generem un doble impacte, social y mediambiental, en les nostres activitats de recollida,

transport, valorització, venda i entrega social de bens textils de segona ma.

❖ Prioritzem la formació i l'acompanyament deis nostres usuaris, d'acord amb les seves

necessitats, millorant el seu contin·gut para arribar a una inserció tant duradora com sigui

possible.

❖ Ens caracteritzen dos activitats economiques claus: valorització de roba (consolidada) i

restauració (emergent amb un gran potencial per a la inserció).

❖ Treballem en col·laboració i en xarxa amb altres entitats, formant part de agrupacions de

entitats compromeses amb el medi ambient.

❖ Complim amb la legislació ambiental en vigor que aplica a les nostres activitats, així com

amb altres compromisos ambientals presos de forma voluntaria.

❖ Adoptem mesures per la prevenció de la contaminació i la millora continua del nostra

comportament ambiental mitjan�ant el desenvolupament d'un Sistema lntegrat de Gestió

de la Qualitat i el Medí Ambient.

❖ Participem activament en campanyes de sensibilització ambiental, tal como la Setmana

Europea de la Prevenció de Residus.

❖ Fomentem la cultura i la conscienciació mediambiental de tot el personal de la Fundació, al

que proporcionem la formació necessaria per desenvolupar les seves activitats d'acord

amb les normes i procediments ambientals existents.

❖ Tenim un equipo compromes amb la missió, amb esperit social i ambiental, i amb un gran

sentiment de pertinen�a.
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