ROBER
SOLIDARI
La teva roba treu un somriure

Molt més que un punt de donació!

NOU ROBER SOLIDARI
A ENCAMP
Necessites roba?
Passa pel
Rober Solidari!

Vols donar
una segona vida
a la teva roba?
Porta-la al
Rober Solidari.

El Rober Solidari del Comú d’Encamp neix amb l’objectiu
d’apropar a les persones i famílies que ho necessitin el
servei d’ajuda per obtenir indumentària, complements,
material per a nadons, jocs infantils, etc. que altres
persones han donat de forma desinteressada.
Aquest espai està ubicat al centre d’Encamp.

PORTA’NS EL QUE JA NO NECESSITES I
DONAREM UNA SEGONA VIDA A LA ROBA
QUÈ PODEU DONAR?
(Tant per a dona, home, infants i nadons)

∞ Roba, jaquetes, anoracs, abrics, etc.

QUÈ NO S’HI POT PORTAR?
∞ Roba i material que estigui en mal estat o
que no es pugui reutilitzar.
∞ Tot el que no es consideri que va en relació
amb el projecte o no pugui donar servei a
ningú més.

∞ Calçat
∞ Mantes o llençols
∞ Jocs infantils (bicicletes, patinets, etc.)

Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

∞ Material en bon estat (esquís, cotxet de bebè,

cadireta del cotxe de nadons, cotxet de passeig, etc.)

ON HE DE PORTAR LES COSES QUE VULL
DONAR?
Si voleu fer entrega de forma voluntària i
altruista de qualsevol material o roba, us
podeu posar en contacte amb el Servei
d’Afers Socials del Comú d’Encamp.
Concretareu un dia i hora per anar al
Rober a dipositar les coses que vulgueu
donar, que està situat al carrer del Mirador.

COM PUC ACCEDIR A AQUEST SERVEI?
Si necessiteu roba o material del Rober,
poseu-vos en contacte amb el Servei
d’Afers Socials del Comú d’Encamp.
Concertareu una visita per acudir al Rober
i veure amb què us podem ajudar.

ENS AJUDEM I
REUTILITZEM!
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social@encamp.ad
Demaneu per Virginia o Idàlia

