


La Fundació Formació i Treball va 
néixer  l’any 1992 i  va ser promoguda 
per Càritas Diocesana de Barcelona.

La missió de la Fundació és facilitar 
l’accés al mercat laboral de perso-
nes en risc d’exclusió social alhora 
que gestionar i dignificar l’entrega 
de productes de primera necessitat 
a famílies amb escassos recursos 
econòmics. 

La visió de la Fundació és ser l’em-
presa d’inserció referent per a la 
creació de llocs de feina dirigits a per-
sones en situació de vulnerabilitat. Q
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Els nostres valors són:

Mantenir l’esperit de Càritas al servei de les persones, Dignitat, Transparència, 
Sostenibilitat, Proactivitat  i Treball en xarxa.

Totes les activitats que realitza la Fundació es basen en la justícia social 
i ambiental, i en un model d’economia circular promovent i participant en 
projectes d’impacte: 

QUI 
SOM?

ELS NOSTRES VALORS

Social: facilitant l’accés a 
productes de primera necessitat. 

Econòmic: creant llocs de feina sostenibles 
en el territori per a persones vulnerables.

Mediambiental: allargant el cicle de vida de 
productes i reduint així la generació de residus. 

Comunitari: afavorint propostes de 
proximitat al i des del territori.
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EN QUÈ 
CONSISTEIX?

Una campanya solidària és una acció de sensibilització impulsada per 
un centre o un equip de feina que consisteix en la recol·lecció de roba 
durant un període del calendari. 

Us heu d'animar a participar per què...

-  només utilitzem un 60% de la roba del nostre armari
-  només a Catalunya, generem 21,6kg de residu tèxtil l'any
- la indústria tèxtil s'ha convertit en la segona industria més contami-
nant del món

A més a més, contribuireu a...

- reduir l'impacte mediambiental de la industria tèxtil
- al manteniment de llocs de feina per a persones vulnerables
- l'entrega social de roba per a persones amb escassos recursos econò-
mics 

Podeu participar-hi...

quan vosaltres decidiu! Podeu mantenir l'acció durant tot l'any o bé, 
pels canvis d'armari: entre abril i juny o entre octubre i desembre. 
També es poden acordar altres dates al llarg de l'any. 
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METÀL·LICS

Posem a disposició contenidors de diferents dimensions (a consultar 
prèviament) per espais on es puguin ubicar a l'exterior i es vulgui man-
tenir l'acció al llarg del temps. Per les característiques de l'acció, la ins-
tal·lació d'un contenidor metàl·lic requereix de la formalització d'un 
conveni entre l'empresa o centre col·laborador i Formació i Treball. . 
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CONTENIDORS 
DE CARTRÓ

Els contenidors de cartó tenen unes dimensions de 60x60x100 cm i 
tenen una capacitat per emmagatzemar 100 kg (aproximadament). Han 
d’ubicar-se en espais interiors (protegits); cal destacar que per les seves 
característiques i estètica, poden instal·lar-se perfectament en oficines. 
El contenidor es manté durant tota la campanya i, en el moment de 
tancar l’acció, és el centre qui escull si es vol quedar el contenidor per a 
la propera campanya o ens l’emportem per poder ser reutilitzat per 
altres centres. 
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CARTELLS DE DIFUSIÓ 
DIN-A3 I DIN-A4 

De manera complementària a l’acció, lliurem la cartelleria corporativa 
de la campanya en format digital. Si ens voleu facilitar el logotip el 
podem incorporar als cartells de la campanya.
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MAILING PER FER DIFUSIÓ
ENTRE LES PERSONES 

De manera complementària a l’acció, lliurem la cartelleria corporativa 
de la campanya en format digital. Si ens voleu facilitar el logotip el 
podem incorporar als cartells de la campanya.
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BANNERS PER WEB 
I XARXES SOCIALS 

Disposem de banners per la web i/o les xarxes socials amb la finalitat 
que ho puguin comunicar a través dels seus canals mencionant el perfil 
de la nostra entitat. Comptem amb Twitter, @fitreball, Facebook, 
@Fundació Formació i Treball, Instagram @fundacioformacioitreball, 
i Linkedin, @Fundació Formació i Treball. 

Si ens vols enviar fotografies de la recollida de roba o vols que en fem difusió, 
només cal que ens enviïs un correu a comunicacio@formacioitreball.org 
per donar visibilitat a l’acció.

DIFUSIÓ A LES XXSS DE FIT  
 

Disposem de banners per la web i/o les xarxes socials amb la finalitat 
que ho puguin comunicar a través dels seus canals mencionant el perfil 
de la nostra entitat. Comptem amb Twitter, @fitreball, Facebook, 
@Fundació Formació i Treball, Instagram @fundacioformacioitreball, 
i Linkedin, @Fundació Formació i Treball. 

Contingut d’imatges:  
 

@fitreball

@fundacioformacioitreball

@Fundació Formació i Treball. 
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RESULTATS DE 
LA CAMPANYA 

Comuniquem els resultats de la campanya a través d’un certificat de donació.

CERTIFICAT
DE DONACIONS

La Fundació Formació i Treball certifica 
que xxxxx ha recollit XXXXX Kg de roba durant XXXXXXXXXX. 

Gràcies per contribuir en
Facilitar l’accés a la roba a persones i famílies amb escassos recursos

Crear llocs de feina per a col·lectius vulnerables
Reduir el residu de la roba i allargar el seu cicle de vida
Afavorir propostes de proximitat al i des del territori. 

Sant Adrià de Besòs, XXX de 2022

Fundació Formació i Treball 



10

T’
H

A
S 

D
EC

ID
IT

? T’EXPLIQUEM
QUÈ HAS DE FER:

Escriu-nos un correu a donacions@formacioitreball.org i ens po-
sarem en contacte amb vosaltres per demanar-vos les dades.

Una vegada recollida aquesta informació es concreta un període 
del calendari per formalitzar l’acció. Des de la Fundació ens enca-
rreguem de fer la instal·lació del contenidor i, a mesura que avança 
la campanya, si el contenidor està ple, passem a fer el buidatge 
perquè pugueu continuar amb la campanya. Amb el tancament de 
la campanya, passem a fer la retirada tant del contenidor (en cas 
que no el vulgueu guardar per altres campanyes) com de la roba 
final.

Prepara aquelles peces de roba 
que Ja no utilitzes en una bossa 1.

Diposita aquesta roba a l’espai 
ubicat per a la campanya o al 
contenidor de cartó. 

2.

Quan vulgueu que fem el buidatge, 
avisa’ns i ho passem a recollir. 3.



CAMPANYA SOLIDÀRIA
DE RECOLLIDA DE ROBA 

Creem ocupació 
pels col-lectius en 

situació de vulnerabilitat. 

Preparem el tèxtil per la 
seva reutilització o reciclatge 

Com gestionem el teu donatiu?

Promoven programes
d’entrega socuial a través de la 

nostra xarxa de botigues solidàries 

Gràcies a la teva col-laboració aconseguim potenciar la nostra tasca creant un 
model econòmicament sostenible i amb un quàdruple impacte:

Què aconseguim?

Social: facilitant l’accés a 
productes de primera necessitat. 

Econòmic: creant llocs de feina sostenibles 
en el territori per a persones vulnerables.

Mediambiental: allargant el cicle de vida de 
productes i reduint així la generació de residus. 

Comunitari: afavorint propostes de 
proximitat al i des del territori.
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Gràcies a les recollides de roba aconseguim potenciar la 
nostra tasca creant un model econòmicament sostenible de 
quàdruple impacte. 
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Es tracta d'un procés a través del qual busquem transmetre coneixe-
ments i ensenyaments al públic pel que fa a la protecció del nostre 
entorn natural. La importància fonamental rau a generar hàbits i con-
ductes per protegir el medi ambient, prenent consciència dels proble-
mes ambientals del nostre planeta, incorporant valors i lliurant eines 
perquè, amb un pensament crític, es puguin prevenir i resoldre.

EDUCACIÓ AMBIENTAL 
DES DE FORMACIÓ I TREBALL

Per a poder revertir aquesta realitat, des de Formació i Treball creiem 
que l'educació i la sensibilització són instruments clau per incidir en el 
comportament de les persones, que són les que consumim peces de 
vestir, i especialment aquelles generacions més joves. És imprescindi-
ble disminuir els hàbits de consum pel que fa a béns i despesa energè-
tica, amb la finalitat de contribuir a minorar el seu impacte negatiu 
sobre el medi ambient. No aconseguirem evitar aquest impacte, però sí 
que podrem afeblir el seu creixent ritme contaminant. Com adquirir 
nous hàbits? Considerem que, l'educació, la informació (per a generar 
consciència) i la sensibilització permanent en la matèria són fonamen-
tals per a assolir-ho.

Formació i Treball, en col·laboració amb Moda re-, ha desenvolupat 6 
unitats didàctiques orientades a persones a partir dels tres anys, fins a 
persones adultes amb varietat de continguts i activitats ad hoc de cada 
edat per tal de fomentar el compromís ambiental i social de l’alumnat.

Més informació 
sobre els tallers:
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QUÈ PODEM OFERIR ALS CENTRES 
EDUCATIUS DE MANERA GRATUÏTA?

◦ Reunió per a la introducció dels tallers al professorat per realitzar
les activitats dinàmiques a classe de manera sostenible durant anys.

◦ Fins a 3 acompanyaments de realització de tallers per centre educatiu
cada any lectiu.

◦ Els materials de les unitats didàctiques.

◦ Suport informatiu a distància durant tot el curs.

◦ Difusió a les xarxes socials de la Fundació Formació i Treball.



Ramon Llull, 430-438 | 08930 Sant Adrià de Besòs
www.formacioitreball.org

93 303 41 00
donacions@formacioitreball.org 

Gràcies!




