
Associació Tapís
Entitat sense ànim de lucre creada al 1984

Treballem per donar resposta a les dificultats derivades de l’exclusió
sociolaboral de la ciutadania de Vic i de la Comarca d’Osona



SOM UNA ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE TREBALLEM DES

DE FA 38 ANYS PER DONAR RESPOSTA A LES DIFICULTATS DERIVADES

DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL QUE AFECTEN A MOLTES PERSONES DE LA

COMARCA D’OSONA.



SOM SENSE ÀNIM DE LUCRE. TREBALLEM PER LES PERSONES

Des de l’any 1984 impulsem projectes i estem al costat de les persones per construir una societat més justa on tothom  

tingui les mateixes oportunitats laborals.

- Ens anticipem per actuar. Prestem atenció a la realitat que ens envolta per identificar problemes i cercar solucions.

- Actuem en l’emergència. Activem i coordinem recursos per pal·liar i donar sortida a les problemàtiques més urgents.

- Acompanyem, formem i donem eines per que les persones s’empoderin i així millorar la seva ocupabilitat, generar-

los més oportunitats i augmentar les seves possibilitats d’inserció socio laboral.

- Sensibilitzem al nostre entorn perquè entre tots puguem construir una societat més justa. Cal de la  

corresponsabilització!



SOM SOLUCIÓ. GENEREM LLOCS DE TREBALL

Què oferim?
- Assumim pics de feina en manipulats, Picking, ...

- Som el teu taller per qualsevol tasca que

necessitis externalitzar.

TREBALL I FORMACIÓ PRODUCTIU

Realitzem  formacions  professionalitzadores  per  millorar  les   oportunitats  laborals i

dissenyem itineraris d’acompanyament per millorar la qualitat de vida de les persones

en situació de vulnerabilitat. Per aconseguir-ho busquem feines que ens permetin  

empoderar, formar i remunerar a les persones participants.

La formació és imprescindible per un bon acompanyament per a la inserció sociolaboral

i les oportunitats calen per sortir de la vulnerabilitat social. Per això les nostres línies

prioritàries són FORMACIÓ I TREBALL PRODUCTIU.



Itineraris formatius individualitzats amb
remuneració per incentius a la
participació per a joves de 16 a 25 anys
amb baixos nivells formatius i nul·la
experiència laboral i sense possibilitats de
treballar.

L’objectiu principal que es pretén amb

aquest projecte engegat l’any 2010 és

conseguir que les persones assoleixin

un desenvolupament integral

mitjançant la millora de competències

sociolaborals i professionals que

permetin la seva inserció social i

laboral, el manteniment d’un lloc de

treball i/o la represa d’un itinerari

formatiu adequat.

Servei d’assessorament i
d’acompanyament legal i judicial a les
persones ateses a Tapís.

Els nostres projectes estan dissenyats per que les persones s’empoderin dels seus processos, per promoure el seu esperit crític i la seva

autonomia, i ho fem a través de la formació i el treball productiu. Perquè per una bona inserció sociolaboral és imprescindible la formació i

l’acompanyament d’un bon equip de professionals. SEMPRE ESTEM AL COSTAT DE LES PERSONES.

Taller de soldadura per a la inserció
laboral. Cursos específics de soldadura
per capacitar a diferents col·lectius i
estar més preparats cap a la inserció
laboral cap al sector.

Cursos de neteja integral. Formació en
neteja industrial i domèstica per a
col·lectius vulnerables o especialitzacions
per a la inserció laboral.

SOM ENTITAT. CONSTRUÏM FUTURS.



SOM EMPRESA. GENEREM LLOCS DE TREBALL

Treballs i Serveis Tapís, l’empresa d’inserció laboral de l’Associació Tapís, és la primera d’aquesta tipologia creada a Osona, l’any 2008. 

Treballem  perquè les persones en situació de vulnerabilitat puguin aconseguir la inclusió al món laboral.

Som  una  empresa social , oferim  un  contracte laboral,  acompanyament  professional  i  formació  professionalitzadora  des  de  3 línies

d’activitat econòmica o seccions de treball.

residuGestionem  

tèxtil d’Osona.

Serveis de neteja  

integrals i consergeria

Secció de mecanitzats i  

manipulats.

Hem assolit els objectius establerts per

obtenir el segell del balanç social, que

avalua la democràcia, la igualtat, el

compromís ambiental, el compromís

social, la qualitat laboral i la qualitat

professional.



RECOLLIDA I RECICLATGE DE ROBA

- Recollim prop del 90% del tèxtil de la Comarca d’Osona mitjançant bústies

homologades ubicades en espais públics, privats i deixalleries, a més de 30

municipis on tenim convenis de col·laboració.

- Promovem la reutilització i reciclatge del tèxtil, complements i calçat

BUGADERIA I PLANXA

- Realitzem serveis de rentat i planxat de roba per particulars i  empreses 

amb uns resultats de gran qualitat.

- També es fan serveis a domicili

Què oferim?
- Donem una segona vida a la roba que ja no s’utilitza

- Contribuïm a ser més sostenibles medioambientalment

- Facilitem les tasques domèstiques (rentat de la teva roba i  

planxat)

SOM EMPRESA. EL FIL, LA SECCIÓ DE TÈXTIL



EL FIL. 2021 EN XIFRES



EL FIL. TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ PER LA 
REUTILITZACIÓ DEL RESIDU TÈXTIL.

A Tapís fa anys que contribuïm a l’economia circular del sector del tèxtil a Osona, recollint roba i tractant-
la per donar-li nous usos. Tots els llocs de feina que es desprenen del procés de recollida de roba a les 
bústies, tria, tractament i venta d’aquesta roba a la botiga de segona mà, son per a persona en risc 
d’exclusió social.

Els tallers que plantegem intententen donar resposta a la necessitat de sensibilitzar la població entorn a 
aquesta problemàtica, així com contribuir a l’economia circular del residu tèxtil donant-li una segona 
oportunitat.



CONDICIONS DE LA ROBA PER PARTICIPAR DE L'INTERCANVI:

1. Ha d'estar neta i lliure d'olors.

2. Estar en perfectes condicions, perquè una altra persona pugui utilitzar-la.

3. Totes les peces han de portar els botons i la cremallera en funcionament.

4. No poden haver-hi taques, ni trencats, ni descosits, ni senyals de desgast enlloc de la peça.

5. Les sabates han d'estar netes, portar la plantilla i la sola en bones condicions.

6. No s'acceptaran sabates a els quals s'observi la forma dels peus de la persona que les ha 

utilitzat abans.

EL FIL. TALLERS D’INTERCANVI DE ROBA

La idea de l'intercanvi és que les persones puguin portar a la botiga, durant

uns dies determinats, coincidint amb la semana de prevenció de residus, 

algunes peces de roba que considerin que es troben en molt bon estat. 

Allà, es valora aquesta roba (en alguns casos es considera que no és de 

prou qualitat i es convida a la persona a emportar-se-la de nou i dipositar-la 

a les bústies que gestionem a l'entitat).



EL FIL. TALLERS D’INTERCANVI DE ROBA

SISTEMA DE PUNTUACIÓ DE LA ROBA

Aquelles peces que sí que realment

es poden intercanviar, es 

bescanvien per uns punts. 

PREPARACIÓ DE LA ROBA PER A L’INTERCANVI

Internament la roba que es va recollint es penja i classifica per preparar-la per la segona fase de l'intercanvi en 

el qual, les persones que disposen dels punts poden anar a la botiga i intercanviar-los per peces que han portat 

altres persones per aquella activitat.



EL FIL. TALLERS D’INTERCANVI DE ROBA

PREPARACIÓ DE LA ROBA PER A L’INTERCANVI

Finalment, durant unes dates acordades, es realitza l’intercanvi de punts per a 

noves peces de roba. 



DADES DE CONTACTE

https://www.tapis.cat

http://www.tapis.cat/

