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Descripció del projecte

El projecte de taps solidaris I el de reciclatge d’oli, funcionen a partir del concepte

d’economia circular, donant utilitat a un residu com a matèria prima.

Els beneficis obtinguts s’inverteixen en la benzina per dur a terme els desplaçaments de

persones amb paràlisi cerebral en furgonetes adaptades.

Alhora el projecte vol visibilitzar i fer partícip a la població de la necessitat del

qualsevol col·lectiu de poder-se moure’s per accedir al lleure, l’esport, l’assistència a

cites mèdiques, entre altres activitats.

Servei Porta a Porta

La Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral, a través dels seus vehicles

adaptats, ofereix el transport porta a porta, a persones afectades de

paràlisi cerebral amb la finalitat d’oferir el suport logístic necessari.

Sense Esport NO hi ha Esport

La Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral ofereix aquest servei als

esportistes del Club Esportiu Esbonat i Amistat Barcelona per garantir que

els esportistes amb paràlisi cerebral tenen accés a una activitat de

pràctica a centres esportius municipals.

Nombre d'entitats col·laboradores

Actualment, tenim actives 47 entitats col·laboradores. Gran part d’aquestes són

centres escolars, però també empreses, petits negocis i cooperatives:

ENTITAT ADRESSA

1 Escola Voramar Carrer de Ramon Turró 130 (08005 Barcelona)

2 Fruiteria Sandra Pl. de la Unió 25 (mercat Poblenou, parada 2)

3 Escola Grèvol C. de Provençals, 9, 08019 Barcelona

4 Alcampo diagonal Plaça Diagonal Mar, 15, 08019 Barcelona

5 Casal de Barri Diagonal Mar Carrer de la Selva de Mar, 22, 08019 Barcelona

6 Escola Sadako Carrer de Collserola, 42, 08035 Barcelona

7 Escola Federic Mistral Centre TIBIDABO. Carrer Lluís Muntadas 3-5-7 (08035 Barcelona)

8 Escola Leon XIII Carrer de Lleó XIII, 16, 08022 Barcelona

9 Escola Mercedarias Carrer de la Verge de la Mercè 16 (08980 Sant Feliu de Llobregat)

10 Escola Salavador Espriu Carrer de Sant Joan, 10, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

11 Escola Pública Arquitecte Gaudí Carretera Sansón 10 (08980 Sant Feliu de Llobregat)

12 Escola Verge de la Salut   Carrer de la Constitució, 3 (Sant Feliu)

13 Escola Claret Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 49, 08025 Barcelona
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14 Tritecnics Carrer de Roger de Flor, 267, 08025 Barcelona

15 Escola Bressol Municipal Leonor Serrano Carrer Cartagena 159

16 EE mare de déu de montserrat Carrer de Varsòvia, 162, 08041 Barcelona

17 Escola Federic Mistral EFM- C/Pere II de Montcada 8 ,08034 Barcelona

18 Escola THAU Av. d'Esplugues, 49, 08034 Barcelona

19 Escola la Carpa Carrer de la Carpa, 11, 08906 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

20 Escola Joan Pelegrí C/Consell de Cent 14

21 Escola oficial d'idiomes Av. Dressanes 14 08001 Barcelona

22 World Trade Center (Agilent) 1ª planta, Edif. Este, Moll de Barcelona, s/n, 08039 Barcelona

23 Alfageme Passeig de la Zona Franca, 198, 08038 Barcelona

24 Institut Picasso Carrer de Sant Feliu de Codines, 1, 08033 Barcelona

25 Ateneu Santcugatenc av. de gràcia 16, 08172

26 Escola La Sínia Passeig del Terraplè 94 08750 Molins de Rei

27 Institut Bernat el Ferrer C/ Nostra Senyora de Lourdes 34 (Molins de Rei)

28 Hotel Majestic Pg. de Gracia 68

29 Casal Loiola C/Balmes 138

30 Espai jove la Fontana C/Gran de Gràcia, 190-192.

31 Innospec Carrer 43, 10, 08040 Barcelona

32 CRUSAT (Vinos Isabel María Crusat S.A.) Carrer Miquel Servet 10-12, 08850 Gavà (Barcelona)

33 Cel Rogent Educació Ambiental Carrer Hort dels Alls, 6, 43800 Valls, Tarragona

34 Dentaid Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès

35 Escola els Llorers C/ d'Aragó, 121, 08015 Barcelona

36 Escola dels Encants C. del Consell de Cent, 558, 560, 08013 Barcelona

37 Vileda Professional Pol. Ind. Can Volart, Carrer de Can Gurri, 1A, 08150

38
Fundación Esplai SOC singulars

Carrer del Riu Anoia, 42, 54, 08820 El Prat de Llobregat,

Barcelona

39 Ajuntament d'agullana Carrer Lluis Gomis, 1, 17707 Agullana, Girona

40 Escola verda Regirna Carmelí Rubí Carrer de Sant Sebastià, 34, 08191 Rubí, Barcelona

41 Escola Joan Maragall
Avinguda de la Ciutat de l'Hospitalet, 59,

Esplugues de Llobregat, Barcelona

42 Ciutat de la justicia Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 08075 Barcelona

43 CAP Poblenou Carrer de Lope de Vega, 138, 08005 Barcelona

44
Fundación Esplai SOC singulars

Carrer del Riu Anoia, 42, 54, 08820 El Prat de Llobregat,

Barcelona

45 Tritecnics Carrer de Roger de Flor, 267, 08025 Barcelona

46 Casal Loiola C/Balmes 138

47 Escola Arenal de Llevant Carrer de Bac de Roda 33 (08005 Barcelona)
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Plànol de la recollida

Les entitats col·laboradores es distribueixen de la següent manera a l’àrea

metropolitana de Barcelona. També tenim col·laboradors en altres parts de Catalunya

com a l'Alt Empordà, al Solsonès o Tarragona.

Criteris d'optimització de recollida

A partir de les dificultats logístiques que suposa el creixement del projecte, hem iniciat

una sèrie de mesures per tal d’optimitzar les recollides.

Calendari anual de recollides
Una de les mesures que millor està funcionant és el calendari anual. Cada

entitat rep a principi de curs un calendari amb el dia i la franja horària en la

qual passem a fer recollida. D’aquesta manera les entitats saben que han de

trobar la manera d’emmagatzemar les recollides fins a la data marcada.

Aquest calendari es crea a principi de curs i es divideix per les zones de

recollida que hem comentat anteriorment.

Noves entitats col·laboradores
Es fa un tancament a principi de curs amb les entitats que estan col·laborant

activament valorant les nostres possibilitats de recollida i se les informa dels dies

de recollida. Si una nova entitat es vol incorporar en el calendari de recollides,

valorem la logística a partir de les zones i en cas que no disposem del temps

suficient se'ls comparteix les següents opcions:
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- Posar-se en contacte amb alguna entitat que sí que passem a fer

recollida que quedi a prop perquè puguin crear xarxa i emmagatzemar

els taps de forma conjunta en un mateix punt.

- Portar-los a la nostra residència, on durant l’últim curs, hem ficat un bidó

a l’entrada per facilitar les recollides individuals o més petites, incitant

així a la participació del veïnat.

Format de recollida i ubicació
Totes les entitats reben a l'inici de curs, les diferents opcions en les quals poden

recollir taps de plàstic, ja sigui en bosses d’escombraries, capses de cartó,

ampolles de plàstic entre d’altres. I com ja saben quin dia i a quina hora

passem a recollir-les, les deixen el més a prop de la porta d’accés per tal

d’agilitzar la recollida i ser més eficients.

Mailchimp

Hem millorat la comunicació a través de la plataforma Mailchimp, per tal de

transmetre de forma més eficient i visualment a través d’infografies, l’evolució del

projecte.
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Nombre de kg recollits i recursos econòmics obtinguts

Durant el curs 2020 – 2021, el projecte de recollida de taps solidaris ha tingut els

següents resultats:

S’han realitzat 6 recollides a la llar residència, exceptuant una que es va fer de forma

directa a les instal·lacions de Vileda. De les recollides de la llar, la mitjana de recollida

ha sigut de 725,5 kg, amb un total de 4.499 kg generant uns recursos econòmics de

751,70€

Cal destacar com es veu en la imatge, que 5 d’aquestes recollides s’han pagat a

0,16 €/kg, i no com anteriorment a la covid que es pagaven a 0,20 €/kg el que hauria

suposat obtenir uns recursos econòmics majors. L’última recollida es va pagar a

0,19 €/kg i tal com ens ha comentat l'Entitat recicladora a partir d’ara seguirà sent així.
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Certificats col·laboració
Aquest any hem introduït els certificats de col·laboració. Si necessiteu justificar la nostra

col·laboració en el projecte de reciclatge de taps solidaris, demaneu el vostre

certificat oficial signat al correu economicacircular@fcpc.cat.

Objectius per al 2022

1. Tornar a superar el llindar dels 1.000 € generats amb el projecte com l’any 2018.

2. Arribar als 50 col·laboradors.

3. Trobar un espai d’emmagatzematge.
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4. Acabar d’engegar la campanya de reciclatge d’oli

Com funciona el projecte de reciclatge d’oli de cuina?

● Busquem càterings, entitats i escoles que vulguin col·laborar en el

projecte per tal d’arribar més enllà en els servei de transport de persones

amb disfunció motriu.

● L’entitat rastrosolidario.org amb la iniciativa AceiteSolidario s’encarrega

de donar els bidons i d’anar-los a recollir un cop estiguin plens! Els bidons

es reciclen en biodièsel! Cada bidó d’oli reciclat compta!

● L’oli és transporta a una planta de tractament per reciclar-ho en

combustible biodièsel.

● Les entitats col·laboradores rebran com a contraprestació:

● Major visibilitat a internet, fixa a la pàgina web de AceiteSolidario, blog,

xarxes socials...

● Certificat acreditatiu de les aportacions per tal de poder desgravar

impostos.

Agraïments

Volem agrair molt sincerament la

col·laboració de totes les entitats

que fan possible el projecte

d’Economia Circular per tal

realitzar el servei Porta a porta:

SENSE TRANSPORT NO HI HA

ESPORT.
Recollida de caputxons de vacunes durant la pandèmia de la covid-19
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