Saps tot el que
fem amb 1 m2?

Què fem?
L’acció de Roba Amiga es basa en recollir roba usada
i comercialitzar la que és reaprofitable. Actualment
recollim

6.800

tones anuals de residu tèxtil

1.400

amb una xarxa pròpia de
contenidors de
recollida distribuïts al llarg de tot el territori, i co-
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mercialitzem mitjançant
punts de venda de roba
de segona mà. Aquesta activitat ens permet reduir
la quantitat de residus urbans generats, alhora que
creem llocs de treball.

Qui som?
Roba Amiga és una cooperativa d’entitats que comparteixen l’objectiu d’enfortir l’acció social i afavorir
la inserció laboral de les persones en situació de
vulnerabilitat, mitjançant la gestió i el reciclatge del
residu tèxtil a Catalunya.
Roba Amiga du a terme una gestió transparent de la
seva activitat econòmica i social, així com els objectius d’assolir la sostenibilitat social, ambiental i econòmica en totes les seves actuacions.

La nostra missió és treballar
per a la sostenibilitat social
a través de la sostenibilitat
ambiental.
>Objectius socials. En coordinació amb els serveis
socials de les administracions, oferim oportunitats
d’inserció sociolaboral creant llocs de treball. Per
fer-ho possible, dissenyem itineraris de formació individualitzats orientats cap a la incorporació al mercat laboral ordinari.
>Objectius ambientals. Reutilitzem la roba a la nostra xarxa de botigues de roba de segona mà i reciclem
aquella roba no apta per a la reutilització. Amb això,
contribuïm, entre d’altres beneficis, a reduir les emissions de CO2, la producció de fertilitzants, pesticides
i tints, així com el malbaratament d’aigua de regadiu
per als conreus de cotó.

La transparència en la nostra
activitat social és un dels
principals valors de Roba Amiga.

Què fem amb la roba que recollim?

Roba Amiga és l’entitat líder en
el tractament del residu tèxtil a
Catalunya perquè...
• disposa de 1.400 contenidors per a la
recollida de la roba,
• treballa en més de 300 municipis i amb
altres ens públics a Catalunya,
• té convenis de col·laboració amb la majoria
de les Càritas de Catalunya,
• té signat un protocol de col·laboració
amb l’Agència de Residus de Catalunya
i INDITEX, per fomentar la recollida,
reutilització i el reciclatge dels residus
tèxtils, i
• participa en l’elaboració d’un protocol de
tractament de residus amb la Federació
i l’Associació de Municipis i l’Agència
Catalana de Residus.

I per tot això...
ha estat seleccionada com a emprenedoria
social, l’any 2011, per MOMENTUM PROJECT,
una iniciativa de ESADE i BBVA, amb la
col·laboració de PricewaterhouseCoopers,
per promoure la creació d’un Centre Eficient
de Tractament Tèxtil.
ha rebut el Premi Europeu de la Prevenció de
Residus en el marc de la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus de l’any 2009.

La roba recollida es transporta a un dels magatzems
reguladors que tenim repartits per diverses comarques catalanes, on es tria en funció del seu estat i del
destí final de valorització:
• Roba de molt bona qualitat i amb demanda en el
mercat local, es deriva a les Botigues Roba Amiga
per a la venda.
• Roba de qualitat que el mercat local no pot
absorbir, es comercialitza a països del tercer
món, creant llocs de treball i enfortint les
economies locals.
• Roba en mal estat, es destina a la producció de
drap per a la indústria.
• Roba en molt mal estat, es recicla per a la
confecció de borres i filatures destinades a les
indústries tèxtils i altres.

El model Roba Amiga de gestió dels residus tèxtils
es basa en les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar)
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1 m és el que ocupa un
dels nostres contenidors.
Moltes persones els
utilitzen per donar la seva
roba en desús. D’aquesta
manera, la roba podrà ser
reutilitzada o reciclada, tot
participant del nostre
programa social de lluita
contra la pobresa i
l’exclusió social i a la
vegada que reduïm el
volum de residus que va a
parar als abocadors.
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Segueix-nos a:
@robaamiga

Quins beneficis obtenen els nostres partners?
Les administracions,
entitats i organitzacions
col·laboradores amb Roba
Amiga esdevenen partícips
d’un projecte integral, que
genera importants beneficis
per a tota la societat, tant en
l’àmbit social com ambiental.

• Ajuden a crear llocs de treball per a persones
que ho necessiten.
• Ajuden a millorar la recollida selectiva de
residus.
• Participen, sense cap esforç, en polítiques de
Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
• Vinculen la seva imatge corporativa a valors de
responsabilitat i solidaritat. Poden incorporar
en les seves memòries corporatives de RSC,
les dades dels nostres informes d’actuacions i
recollides.
• Tenen l’oportunitat de participar en actes públics
organitzats pel programa.
• Poden rebre roba per a ús social.
• Tenen protagonisme en els nostres comunicats a
les xarxes socials. (FACEBOOK, TWITTER)

Estalvi econòmic per als municipis i
per a la ciutadania:
Dur els residus als abocadors té un cost. Per
exemple, a Girona és de 100 Eur aproximadament, per tona, xifra que pot pujar fins els 200
Eur en el cas de Barcelona.
Els municipis que incrementen el nombre de
contenidors de Roba Amiga, redueixen la quantitat de residus tèxtils que deriven als abocadors, i amb això aconsegueixen un estalvi econòmic important.

I, sobretot, els nostres
partners gaudeixen de la
tranquil·litat que els ofereix
treballar amb Roba Amiga:
• Realitzem un servei de recollida eficient i eficaç.
• Garantim un bon manteniment dels contenidors
per transmetre la millor imatge.
• Donem un servei a la ciutadania.
• Disposem d’una assegurança de responsabilitat
civil que dóna cobertura als contenidors, a la
recollida i als usuaris.

Roba Amiga SCCL Llull, 430 • 08930 - Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 93 303 41 00 ext. 7108 • www.robaamiga.cat • info@robaamiga.cat

Amb el suport i col·laboració de:

