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Compromeses
amb el teixit i les persones
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La nostra missió
Des del naixement de Recosir el 2021, ens mou 
el nostre compromís amb la formació i l’ocupació 
de persones amb diversitat intel·lectual. El nostre 
objectiu és que cada persona desenvolupi el 
màxim potencial en un equip divers i amb igualtat 
d’oportunitats.

Ho fem possible mitjançant l’economia circular  
i el reaprofitament del residu tèxtil per crear  
nous productes.

Desde el nacimiento de Recosir en 2021, nos mueve 
nuestro compromiso con la formación y ocupación 
de personas con diversidad  intelectual. Nuestro 
objetivo es que cada persona desarrolle su máximo 
potencial en un equipo diverso y con igualdad  
de oportunidades.

Lo hacemos posible mediante la economía circular  
y el reaprovechamiento del residuo textil para  
la creación de nuevos productos. 
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Transformem  
el residu tèxtil
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Economia Circular

Membre del:

A Recosir treballem amb organitzaci-
ons privades per transformar el resi-
du tèxtil que generen en un producte 
d’ús continuat.

 Col·laborem amb Formació  
i Treball, entitat social que treballa  
en la recollida i selecció de residus tèx-
tils per a la seva recuperació o entrega 
social a través de la Botiga Amiga.

 Col·laborem també amb l’Agència 
Catalana de Residus, Inèdit, Ajunta-
ment del Prat de Llobregat, Prezero, 
entre altres. 

Formem part del Pacte per a la moda 
circular. Una iniciativa que promou un 
acord voluntari per impulsar la trans-
formació del sector del tèxtil cap a 
un model circular a partir d’una pers-
pectiva integral i integradora de tots 
els actors, públics i privats, de la seva 
cadena de valor.

En Recosir trabajamos con organi-
zaciones privadas para transformar 
el residuo textil que generan en un 
producto de uso continuado. 

 Colaboramos con Formació  
i Treball, entidad social que trabaja  
en la recogida y selección de residuos 
textiles para su recuperación o entrega 
social a través de la Botiga Amiga.

 Colaboramos también con la 
Agència Catalana de Residus, Inèdit, 
Ajuntament del Prat de Llobregat, 
Prezero, entre otras. 

Formamos parte del Pacto para la 
moda circular. Una iniciativa que 
promueve un acuerdo voluntario para 
impulsar la transformación del sector 
textil hacia un modelo circular a partir 
de una perspectiva integral e integra-
dora de todos los actores, públicos y 
privados, de su cadena de valor.
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Una història  
darrere de cada peça
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Impacte
Actualment donem ocupació a  
Silvia, Montse, Maite, Conchi  
i Maria; 5 persones amb discapaci-
tat intel·lectual. Aquest servei ens 
dona la possibilitat que formin part 
persones en un procés d’envelli-
ment prematur i de canvi. 

A més de feina, proporcionem 
formació de reciclatge, de tall i 
confecció adaptada a diferents 
capacitats.

Actualmente damos trabajo a  
Silvia, Montse, Maite, Conchi y Ma-
ria; 5 personas con discapacidad 
intelectual. Este servicio nos da la 
posibilidad de que formen parte 
personas en un proceso de enveje-
cimiento prematuro y de cambio.

Además de trabajo, les proporcio-
namos formación de reciclaje, de 
corte y confección adaptada  
a diferentes capacidades.
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Silvia
“No me imaginaba  

que se podían hacer  
tantas cosas con  
telas recicladas”.

Maite
“Lo que más me gusta  

es enseñar lo que  
creamos en el espacio  

de costura a las personas  
que vienen a visitarnos”.
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Productes  
que empoderen

La nostra missió                Economia circular                Impacte                Producte                La Fundació P. 8



< <

Tote bag
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Bosses versàtils i de colors variats.
Elaborades a partir de la recuperació de diferents  
tipus de teles considerades com a residus.

Mides: 35cm d’amplada x 40cm de llargada.

Bolsas versátiles y de colores variados.
Elaboradas a partir de la recuperación de diferentes 
tipos de telas consideradas como residuos.

Medidas: 35cm de ancho x 40cm de largo.
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Porta entrepans
Tancament de velcro, interior de plàstic per a alimentació.
Elaborats a partir de la recuperació de diferents  
tipus de teles considerades com a residus.

Mides: Obert 12cm d’amplada x 17cm de llarg.

Cierre de velcro, interior de plástico para alimentación.
Elaborados a partir de la recuperación de diferentes 
tipos de telas consideradas como residuos.

Medidas: Abierto 12cm de ancho x 17cm de largo.
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Mosquetó per a identificador.
Elaborats a partir de la recuperació de diferents  
tipus de teles considerades com a residus.

Mides: 50cm de llarg.

Mosquetón para identificador.
Elaborados a partir de la recuperación de diferentes 
tipos de telas consideradas como residuos.

Medidas: 50cm de largo.

Lanyard tèxtil
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Decoració personalitzable.
Elaborades a partir de la recuperació de diferents  
tipus de teles considerades com a residus.

Mides: 45cm de llarg.

Decoración personalizable.
Elaboradas a partir de la recuperación de diferentes 
tipos de telas consideradas como residuos.

Medidas: 45cm de largo.

Roses de Sant Jordi
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Podem cocrear un altre produc-
te adaptat a les necessitats de 
cada client.

A Recosir comptem amb 4 
màquines de cosir, 1 overlock, 
màquines de repunt i màquines 
de tall per a la creació de nous 
productes a partir del reaprofi-
tament del residu tèxtil.

Podemos cocrear otro producto 
adaptado a las necesidades de 
cada cliente.

En Recosir tenemos 4 máquinas 
de coser, 1 overlock, máquinas 
de repunte y máquinas de corte 
para la creación de nuevos 
productos a partir del reaprove-
chamiento del residuo textil.
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Pro persones 
amb discapacitat
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La Fundació Rubricatus

La Fundació Rubricatus és una entitat 
sense ànim de lucre ubicada al Prat 
de Llobregat. 

Ens dediquem a promoure i fomen-
tar la integració social efectiva de les 
persones amb discapacitat mitjan-
çant la creació de llocs de treball, la 
inserció laboral, la prestació de ser-
veis de teràpia ocupacional; així com 
mitjançant la creació, la participació 
i la promoció d’activitats que afavo-
reixin i millorin l’autodeterminació i 
autonomia personal, la competència 
social, la plena capacitat d’obrar i la 
felicitat objectiva de les persones 
amb discapacitat que com a treba-
lladores o usuàries formen part del 
nostre projecte.

La Fundació Rubricatus es una  
entidad sin ánimo de lucro ubicada  
en El Prat de Llobregat.

Nos dedicamos a promover y fomen-
tar la integración social efectiva de las 
personas con discapacidad a través 
de la creación de empleo, la inserción 
laboral, la prestación de servicios de 
terapia ocupacional; así como a través 
de la creación, la participación y la 
promoción de actividades que favorez-
can y mejoren la autodeterminación, 
la autonomía personal, la competencia 
social, la plena capacidad de obrar y la 
felicidad objetiva de las personas con 
discapacidad que como trabajadores 
o usuarios forman parte de nuestro 
proyecto.
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ODS i Agenda 2030

La Fundació Rubricatus orienta tota la seva acció a millorar 
la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat, 
alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La Fundació Rubricatus orienta toda su acción a mejorar  
la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad, 
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Promou: Finança:
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Gràcies! ¡Gracias!

Truca’ns
(+34) 93 478 46 29

Instagram
@lafundaciorubricatus

Escriu-nos
rpunzano@rubricatus.org

Pots comprar els productes Recosir  
mitjançant aquest catàleg, rubricatus.org  
i punts de venda a fires d’artesania locals. 

Gràcies per col·laborar amb la integració  
sociolaboral de persones amb discapacitat  
intel·lectual.

Puedes comprar los productos Recosir  
mediante nuestro catálogo, rubricatus.org  
y puntos de venta en ferias de artesanía local. 

Gracias por colaborar con la integración  
sociolaboral de personas con discapacidad  
intelectual.

http://rubricatus.org
http://rubricatus.org
http://
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