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Roba Amiga inaugura a Catalunya la planta de
reciclatge tèxtil més avançada del sud d’Europa


Empresa social líder en el tractament del residu tèxtil a Catalunya



La nova planta compta amb més de 6.000 metres quadrats destinats al
reciclatge i reutilització de roba usada



La iniciativa, pionera a Catalunya, està impulsada por tres Entitats sense
afany de lucre.

10 de setembre de 2014.- Avui s’inaugura al municipi de Sant Esteve Sesrovires la planta de
reciclatge tèxtil més eficient i moderna del sud d’Europa. Aquest centre de producció de
6.000 metres quadrats, ubicat al polígon industrial d’Anoia, processarà durant el proper
any més de 4.500 tones de roba usada i té previst assolir la xifra de 15.000 tones al 2017.
El projecte neix de la unió de tres entitats socials especialitzades en la recollida i
tractament de la roba: la Fundació Formació i Treball, la Coordinadora Contra la Marginació
de Cornellà i la Cooperativa Roba Amiga. Les tres entitats sense ànim de lucre han
constituït Roba Amiga, Empresa d’Inserció (ROBA AMIGA EI), organització que serà
l’encarregada de gestionar la nova planta.
L’objectiu fonamental de ROBA AMIGA EI és la creació de llocs de treball per a
persones en risc d’exclusió. Aquest objectiu es complementa amb la voluntat
d’avançar cap al màxim nivell d’eficiència en el tractament de la roba usada, sabates
i complements que les entitats sòcies recullen en els contenidors taronges que Roba
Amiga té distribuïts en bona part de les ciutats i pobles de Catalunya.
Actualment treballen en aquesta nova planta 45 persones, 31 de les quals estaven en
situació de risc d’exclusió i han estat derivades des dels diferents Serveis Socials,
majoritàriament de la zona. És destacable que 28 d’aquests llocs de treball són de nova
creació.
En el moment en què s’arribi a optimitzar la capacitat productiva ja instal·lada a la nova
planta, es podrà arribar als 150 llocs de treball, dels quals més de 100 seran per a persones
en risc d’exclusió.
L’objectiu final d’aquesta planta és que a través de l’activitat productiva les persones en risc
d’exclusió contractades adquireixin les habilitats necessàries que els facilitin el seu
posterior salt a la Empresa ordinària. Per a facilitar aquest salt els treballadors
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complementen la seva activitat laboral amb accions formatives orientades al reforç de les
seves capacitats.
La posada en marxa de la nova planta ha suposat una inversió superior al milió d’euros.
Les entitats sòcies han pogut afrontar aquesta inversió fonamentalment gràcies a la
participació de Roba Amiga EI en la 1a convocatòria de Momentum Project - iniciativa
d’ESADE i BBVA que compta amb la col·laboració de PwC i està dirigida a promoure
l’emprenedoria social - i al suport del Grup Inditex dins el marc d’un Conveni amb l’ Agència
de Residus de Catalunya i la Cooperativa Roba Amiga.
També és destacable el fet que la major part de la maquinària instal·lada és fruit del
disseny d’un grup d’enginyers voluntaris, que en coordinació amb la indústria local han
desenvolupat els prototips implementant millores en tot el procés. En tot l’àmbit europeu
només existeixen 4 o 5 plantes d’aquest nivell o superior en el tractament eficient de la
roba usada.

Un pas important en la millora del tractament dels residus tèxtils
La posada en marxa d’aquesta planta permet avançar un pas més en l’objectiu de
modernitzar el sector en termes d’eficiència i rendibilitat, reduint al màxim el residu
que finalment es destrueix, mitjançant un model sostenible que promou la consolidació
d’una estructura productiva estable i integradora de persones en risc d’exclusió
social que treballen pel medi ambient.
La concreció d’aquestes finalitats es plasma en la gestió integral del residu, reduint el
rebuig en base a donar una vida als teixits (que fins ara es destruïen) que encara tenen
valor material i que des d’ara es destinen al reciclatge en forma de nova matèria prima per
a la fabricació de filatures, borres, feltres, farcits o aïllaments bioclimàtics. Amb aquesta
optimització del procés s’ha aconseguit reduir el percentatge de residu destruït d’un
50% de la roba tractada a un 8%. Aquest volum es valoritza en plantes de
cogeneració energètica. L’objectiu és arribar a reduir aquest volum en un 3% l’any
2015.

Origen del projecte
El tractament dels residus tèxtils domèstics té un llarg recorregut vinculat a entitats del
tercer sector; països com Bèlgica, França o Espanya mantenen una forta relació amb
entitats socials per la gestió d’aquests.
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En aquest context i després de diversos anys desenvolupant accions de recuperació de
roba, l’any 2001, amb l’ajuda de l’obra social de Caixa Catalunya, el suport de diferents
Càritas i la implicació de l'Agència de Residus de Catalunya, es va constituir el Programa
Roba Amiga. L'objectiu del mateix era iniciar un procés de professionalització per
proveir de més recursos a les entitats socials que treballaven en la recollida i
tractament de la roba usada, per tal de millorar la seva capacitat de gestió i així
augmentar el seu impacte social i ambiental. Cinc anys després el programa pilot va fer
un pas més amb la constitució de la Cooperativa Roba Amiga, amb la voluntat d'aprofundir
en la millora del seu potencial social, econòmic i ambiental en la gestió del tractament del
residu a Catalunya.
En l'actualitat les cinc entitats membre de la Cooperativa Roba Amiga - Formació i Treball,
ADAD-L'Encant, Solidança, Troballes i Recibaix - gestionen prop de 1.500 contenidors en els
quals es recullen més de 7.000 tones de roba i una xarxa de botigues formades per 19
punts de venda; el resultat de tot aquest procés de recollida, tractament i distribució
són: 198 empleats, més de la meitat dels quals són persones en situació de risc
d'exclusió social. Amb els ingressos obtinguts, les diferents entitats aconsegueixen
finançar els seus programes de formació i inserció laboral, així com fer sostenible la
creació d'ocupació dirigida a col·lectius que pateixen un alt grau de vulnerabilitat.

Les entitats integrants
La Fundació Formació i Treball, promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona l’any 1992, és una entitat sense ànim
de lucre dedicada a la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats tan personals com sociolaborals
per incorporar-se al mercat de treball. Al servei d'aquest objectiu s'emmarca tan l'oferta de formació ocupacional com la
realització d'activitats econòmiques per afavorir la inserció laboral.
La Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 1995. Té com a
finalitat ajudar les persones que es troben amb dificultats per accedir als recursos existents, promovent i/o elaborant
iniciatives de treball per a cada problemàtica específica. Paral·lelament, busca impulsar un petit moviment social que
denunciï les situacions d'exclusió i marginació, reclamar més recursos socials i aconseguir que els mateixos afectats
s'organitzin per exigir els seus drets.
La Cooperativa Roba Amiga és un consorci d'entitats format per les següents empreses d'inserció: Formació i Treball,
ADAD-L'Encant, Solidança, Troballes i Recibaix, i té per objectiu modernitzar el sector en termes d'eficiència i rendibilitat,
fent el procés de gestió de la roba de segona mà a Catalunya més eficient, per reduir al màxim els residus tèxtils a través
d'un model que promogui la inserció de persones en situació de risc d'exclusió social.
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