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La Campanya “Oli usat i ben desat” la posa en 
marxa la cooperativa TEB Solucions, amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu 
és conscienciar dels perjudicis d’abocar l’oli de 
cuina usat per l’aigüera i contribuir a generar 
hàbits de reciclatge

TEB Solucions és una cooperativa d’iniciativa 
social especialitzada en els serveis de proximitat 
que generen ocupació per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual.

Els seus serveis principals són la neteja i el repar-
timent sostenible d’última milla (principalment 
a peu i amb mitjans no contanimants) que vol 
millorar la mobilitat i contribuir a reduir emis-
sions de CO2 

TEB solucions forma part del Grup Cooperatiu 
TEB, que treballa des de fa més de 50 anys per 
una Barcelona inclusiva.

Fem +net Sarrià

Al Punt Verd Mòbil de la plaça Major de Sarrià, 
dimarts al matí.

Fins al gener de 2017 al  la parada Compra-Servei 
del Mercat de Sarrià es poden deixar les ampolles 
plenes; també les poden recollir a domicili al lliurar 
les compres. Parada 29-30 telèfon 93 280 27 82. 
Horaris servei de recollida: de Dilluns a divendres 
de 10 a 14 horesi dissabtes de 10 a 14,30 h

ON POTS DUR ELS POTS AMB L’OLI DE CUINA?

Campanya

“Oli usat i ben desat”



1. Un pot adequat

2. Recollir l’oli

3. Portem el pot al Punt de Recolida

4. La recollida d’Oli pot servir per  

visualitzar capacitats i generar llocs de 
treball a col·lectius vulnerables.

Recollir l’oli de cuina usat és molt fàcil

Depurar 1.000 litres d’aigua contaminada d’oli usat costa 460 €

impedim que l’oli contamini l’aigua de Barcelona

Durant la Campanya “Oli Usat i Ben 
desat”, TEB Solucions ha generat llocs 
de treball. Les persones amb discapa-
citat intel·lectual són les encarrega-
des de recollir els pots, rentar-los i 
substituir-los per nets.

Els pots d’oli usat s’han de dur al Punt 
Verd més proper, TEB Solucions ha posat 
en marxa una campanya per contribuir als 
hàbits de reciclatge d’oli de cuina usat. 
Per això, fins al gener del 2017 podeu dur 
els pots d’oli als punts indicats al darrere.

En aquest pot podràs abocar tot l’oli 
de cuina usat; ja sigui el que sobra de 
fregir, de les llaunes de conserva, etc.

Recordeu que si està molt calent, heu 
d’esperar que es refredi uns minuts 
abans d’abocar l’oli al pot.

Per reolllir l’oli i després reutilit-
zar-lo, el primer que ens cal és un 
pot adequat. A tots els Punts 
Verds de Barcelona, te’n donaran 
un. Quan hi portis un pot ple, te’l 
canviaran per un de net.


