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CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL PROJECTE TEXANS PEL CLIMA 

ENTRE ............. , BACK TO ECO, LA FABRICA COOP,  I LA FUNDACIÓ 

SOLIDANÇA PER A LA COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS DE CARTRÓ PER 

LA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS TÈXTILS DE TEXANS  

 

 

INTRODUCCIÓ 

 
 

TEXANS PEL CLIMA és un projecte pilot per a la recuperació del residu tèxtil. El present 
projecte pretén impulsar l’Economia Circular i Social i la filosofia del Residu Zero. El 
projecte neix de la col·laboració de tres entitats amb projectes i objectius comuns en 

relació a la millora de la recuperació del residu tèxtil i l’impuls de la cultura del Residu 
Zero a la ciutat: Fundació Solidança, La Taca d’oli/La Fàbrica, i Back To 

Eco_Infinitdenim. 
 
L’objectiu principal del projecte és realitzar una campanya col·lectiva de recuperació de 

texans en desús al districte de Sant Martí, ja que els texans són un material popular, 
de qualitat, fàcils de recollir, i amb un impacte ambiental important sobre el planeta. 

De la mateixa manera, es pretén sensibilitzar a la ciutadania per que puguin ser 
conscients de que una bona recollida selectiva d’aquests pot aportar molt de valor 
econòmic i social i evitar més emissions de CO2. Per aconseguir aquest objectiu es 

determina la realització de la present campanya, amb la ubicació de diferents punts de 
recollida a diferents espais de referència del districte, com poden ser botigues, seus 

d’entitats, seus de l’administració pública, centres cívics, etc. per tal de poder apropar a 
la ciutadania aquesta recollida, augmentant-la, i fer-los partícips d’aquesta nova acció 

circular del districte.  
 
D’aquesta manera, aquesta campanya estarà col·laborant en un projecte Barcelona 

2021 en la lluita contra l’emergència climàtica. 

 

 

REUNITS 
 

El Sr/a. ...................................................., major d’edat, proveït de DNI número 
................ , en nom i representació de l’entitat ............................, proveïda de CIF 
número ...............,  amb domicili social a 

................................................................. de Barcelona, districte de Sant Martí. 
Actua en qualitat de representant de l’entitat. 
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El/la Sra. ......................................, responsable de l’entitat BACK TO ECO, en nom i 

representació de l'esmentada entitat, amb domicili .......................................... i amb 
NIF................ Actua en qualitat de representant de l’entitat. 
 

El/la Sra. ......................................, responsable de l’entitat LA FABRICA COOP, en 
nom i representació de l'esmentada entitat, amb domicili ......................................... 

i amb NIF .................. Actua en qualitat de representant de l’entitat. 
 
El/la Sra. Isabel Gimeno Campderrós, responsable de l’entitat FUNDACIÓ SOLIDANÇA 

(en endavant SOLIDANÇA), en nom i representació de l'esmentada entitat, amb 
domicili C/ Raval Les Begudes, s/n, de San Joan Despí 08970 i amb NIF G-61291894, 

expressament facultada per a la realització d'aquest acte. 
 

 

 
MANIFESTEN 

 
 
I. Que les tres entitats que conformen TEXANS PEL CLIMA (Fundació Solidança, La 

Fàbrica coop, i Back To Eco_Infinitdenim), treballen plegades en aquest projecte pilot 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.  
 

II. Que les tres entitats treballen per impulsar i millorar la recollida de texans i 
altres tèxtils en els punts establerts acordats amb diverses entitats del districte de Sant 

Martí. 
 

III. Que l’entitat ............................... es compromet a participar al projecte 
TEXANS PEL CLIMA amb la ubicació d’un punt de recollida de texans i tèxtils de segona 
mà a les seves instal·lacions. 

 
IV. Que les entitats promotores del projecte TEXANS PEL CLIMA ens comprometem a 

fer la correcta gestió de tot el material tèxtil que es reculli, fomentant així una millora 
en la gestió d’aquest residu i el seu aprofitament impulsant l’economia circular i la 
disminució d’emissions CO2. 

 
V. Que la col·laboració amb el projecte, per tant, compta amb uns beneficis socials 

(inserció laboral, dinamització dels barris i foment de la participació ciutadana en el 
desenvolupament sostenible) i ambientals (optimització de la gestió del residu tèxtil i 
disminució d’emissions de CO2). Per tant, es farà públic al web del projecte la 

participació de l’entitat col·laboradora per tal de posar en valor la contribució a la 
millora ambiental a nivell local. 

 
I que, de conformitat amb aquest conveni, les parts 
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ACORDEN 

 

 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest conveni és determinar l’àmbit de col·laboració entre l’entitat 

............................ amb el projecte “Texans pel Clima” en què hi formen part Fundació 
Solidança, La Taca d’oli/La Fàbrica, i Back To Eco_Infinitdenim, per realitzar una 
campanya de recuperació de texans en l’àmbit del districte de Sant Martí de Barcelona. 

 
 

 

SEGON.- RESPONSABILITATS I BENEFICIS DE L’ACTIVITAT 
 
Fundació Solidança posarà a disposició de les entitats que hi vulguin participar en el 

projecte, uns contenidors de cartró com a punts de recollida de texans en desús.  
 

L’entitat ............................ posarà de forma gratuïta a disposició de Solidança l’espai, 
necessari per a la col·locació d’un contenidor de cartró de mida petita (400x400x800 
mm) per a la recollida dels texans.  

 
Així mateix, Solidança recollirà mensualment la roba del contenidor i assumirà totes les 

responsabilitats derivades de la recollida. En cas de necessitat, SOLIDANÇA posa a 
disposició el següent telèfon de contacte per a recollides urgents: 93 685 44 34 
(Cristina Extremera). Els texans recollits seran derivats per a l’upcycling generant 

articles de disseny per part de l’entitat Back to eco Infinitdenim i fomentant l’economia 
circular, els que no siguin òptims per a aquest ús es reciclaran a la Fundació Solidança.  

 
Es farà entrega a l’entitat ............................ de d’un cartell DINA-3 informatiu, per a 

que totes les usuàries de l’espai tinguin coneixement del projecte i dels beneficis 
ambientals que això comporta. 
 

També l’entitat podrà tenir accés a l’activitat virtual “Descobreix l’impacte ambiental 
d’un texà”, i formarà part d’una xarxa ciutadana per evitar la incineració de residus 

tèxtils i per tant la generació que suposa d’emissions contaminants a l’atmosfera, tenint 
en compte que la indústria del tèxtil és la segona més contaminant en termes 
d’emissions de CO2. 
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Fundació Solidança es farà càrrec de la disposició dels contenidors 
de recollida de texans, així com de totes les tasques relacionades amb el triatge i gestió 

dels residus. A més,  
 

L’entitat que vulgui col·laborar en aquesta campanya ho pot fer facilitant les seves 
instal·lacions com a punt de recollida. Per tal que TEXANS PEL CLIMA pugui fer una 
correcta difusió de l’entitat col·laboradora, així com de les seves activitats, cal que 

l’entitat ompli les dades següents: 
 

- Nom complet de l’entitat: ............................ 

- Pàgina web: ............................ 

- Adreça: ................................................................. 

- Mail de contacte: ............................ 

- Horari: ............................ 

- Contacte de la persona responsable: ............................ 

L’entitat col·laboradora podrà informar a la seva pàgina web de la signatura d’aquest 

conveni i de la col·laboració amb TEXANS PEL CLIMA per informar-ne i fer difusió. 
 

 

TERCER.-  VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 

El present conveni, tindrà una vigència d’un any a partir de la seva signatura, i 
prorrogable per períodes anuals si no és denunciat per alguna de les parts. La denúncia 
haurà de fer-se mitjançant comunicació escrita efectuada amb dos mesos d’antelació. 

 

 
QUART.- SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONVENI 
 

En el suposat cas que no es compleixin les condicions generals del conveni, qualsevol 
de les parts podrà rescindir el conveni, informant-ne les altres parts, amb 15 dies 
d’antelació, mitjançant correu electrònic o burofax ó correu certificat. 

 
 

 
 
I EN PROVA DE CONFORMITAT, les dues parts signen aquest conveni en tres 

exemplars i a un sol efecte, a Barcelona,   a ............................................ 
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Per FUNDACIÓ SOLIDANÇA        Per LA FABRICA COOP 

  
 

   
Isabel Gimeno Campderrós   ............................ 
            

 
 

 
 
Per BACK TO ECO        Per ............................  

 
   

............................    ............................ 
 


