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Medi 

Recollida de taps a l'institut de
Lliçà: la Tatiana Cantón ajuda el

seu cosí 
Farem una entrevista a la nostra companya Tatiana 
Canton per tal que ens expliqui en què consisteix la 
recollida de taps que s'està fent a nostre l'ins amb la
col·laboració de tota la Comunitat Educativa. 

Per començar li vam demanar de qui va ser la idea
de recollir els taps aquí a l'escola.

Alguns hospitals van tenir la idea i la meva família 
va decidir acollir-s'hi.

1-Com es diu el teu cosí?

- El meu cosí es diu Alejandro Lenus Sans.

2-Quina malaltia té?

-Té Fibromatosis

3-Quants anys fa que està malalt?

-Des que va néixer.

4-Quina edat té?

-Ara té 9 anys.

5-Passa molt el temps a l'hospital?

-Quan fa quimioteràpia s'hi pot passar 2 o 3 mesos 
però  la resta no. 

6- Què fa en el seu temps lliure?

-Llegeix contes, juga a la DS o estudia.

7- Quan està l'hospital, estudia?

-Depèn de com es trobi.

8-Per què són els taps?
-Els fan servir per fondre'ls i vendre el plàstic. 

9- Quant temps fa que recolliu taps? 

-Ho fem des de l'any passat.

10-Què en feu dels diners que guanyeu?

Els diners els donem a l'hospital i així poden 
comprar medicaments.

Informació dels taps:
El  plàstic  de  gairebé  tots  els  tipus  de  taps  i
tapadores és valuós i bo per ser reciclat (d'ampolles
de begudes, de mantega, d'oli, de detergents, pots,
envasos  ...).  Un  inconvenient  és  que  dins  el
contenidor  groc  (d'envasos)  està  barrejat  amb  els
altres  tipus  de  plàstic  i  s'embruta amb  restes
d'aliments, netejadors, etc. És un plàstic valuós però
a  nivell  particular  no  compensa  recollir-lo perquè
paguen  fins  a  300  euros  per  tona  i  en  fan  falta
molts.  No  obstant  això,  si  molta  gent  s'uneix  per
recopilar taps, se'n poden aconseguir moltes tones.

Al nostre país han aparegut diverses iniciatives per
recollir taps i tapadores de plàstic per destinar els
ingressos a projectes solidaris.  Molta gent, amb  la
col·laboració d'escoles, empreses i comerços, estan
recollint  taps  gràcies  a  la  implicació de milers de
persones
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