
 

 

 

 

 EDITORIAL 
Aquesta es la nova revista de Roba Amiga Girona, és una 

novetat que continua la tasca d’informació que hem 

desenvolupat durant els darrers  18 anys al voltant de la 

recollida selectiva de la roba usada. Durant aquest temps la 

nostra empresa d’inserció ha anat creixent al pas de 

l’increment de la recollida selectiva d’aquest residu urbà. 

Avui les comarques de Girona i el Maresme son un referent a 

nivell català i de la resta de l’estat, tant per els volums 

recollits i els processos de gestió implementats com per els 

resultats a nivell ambiental, social i solidari. 

 

La voluntat del col·lectiu que fem possible aquesta revista és 

millorar la comunicació entre tots els protagonistes d’aquest 

“gran joc” que és la recollida selectiva del residu mes ple 

d’amor (ha estat la nostra segona pell) i d’esperança (estem 

segurs que serà una ajuda per altres i per a nosaltres 

mateixos). 

 

Esperem que els diferents responsables de comunicació de 

les diferents administracions, empreses i entitats que rebeu 

aquesta revista pogueu fer difusió i un ús adequat que ens 

ajudi a millorar el servei i augmenti els volums de recollida, 

per així poder atendre millor el ventall d’accions, demandes i 

necessitats que giren al voltant de la nostra activitat. 

També volem explicar-vos mitjançant la nostra revista 

novetats, consells d’us i moltes coses més. 

 

Gracies a tots per fer possible que aquest residu i els 

beneficis del seu tractament recaiguin sobre la gent que més 

ho necessita. 

 

Xavier Martín, Educador Ambiental Roba Amiga 

 
DADES RECOLLIDA ROBA A  Olot- 2013 

 

Quilograms recollits 79913 

Contenidors 18 

Estalvi Econòmic Municipal( € ) 15343 

Estalvi CO2 (Quilograms)* 287687 

Estalvi d'aigua (Litres)* 479478000 

Estalvi de Fertilitzants 

(Quilograms)* 23974 

Estalvi de Pesticides (Quilograms)* 15983 

 

Com podeu veure, les dades reflexades al quadre són les 

dades de la recollida de roba al vostre municipi. 

Les dades de la recollida de roba, ens diuen molt del que 

s’està fent, i del que queda per fer. 

Aquestes dades es presten a un anàlisi, que ens permetrà 

entendre quin es el paper real que juguen els contenidors de 

recollida de roba. 

Per exemple, els contenidors destinats a la recollida de roba 

que trobem al carrer, representen un estalvi econòmic per 

als municipis, degut a que no han de pagar per desfer-se de la 

roba que abans anaba a l’abocador o incinerador. Per tant, 

cada contenidor al carrer resulta un estalvi de prop de 500€ 
per al municipi. 

Roba Amiga ofereix un servei de recollida gratuit als 

municipis, a banda de garantir el bon estat dels contenidors. 

Però aquesta es només una de les raons per utilitzar els 

contenidors de roba amiga. 

En properes edicions de la revista, continuarem parlant sobre 

el benefici ambiental de depositar roba als contenidors de 

Roba Amiga. I es que quan ho fem, també estalviem CO2, 

aigua, ús de fertilitzants, pesticides, etc. 
 

*Càlculs basats en http://www.bir.org 
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ROBA AMIGA GIRONA COL·LABORA AMB 

 
 
El passat 15 de desembre, Roba Amiga va organitzar una 

desfilada a benefici de La Marató de TV3. Joves dissenyadores 

van crear estilismes amb roba usada dels contenidors de Roba 

Amiga i amb peces cedides per el dissenyador Josep Abrill. 

També es va comptar amb la participació de treballadors de la 

empresa d’inserció, voluntaris, altres entitats i empreses.  

 

CONSELLS D´UTILITZACIÓ DELS CONTENIDORS 
 

Els sis consells fonamentals per a la utilització del 

contenidor de Roba Amiga Girona són: 

 

1) El contenidor de Roba Amiga és un dispositiu per a 

la recollida selectiva de roba usada, sabates, 

complements de vestir i roba de la llar 

2) És millor no abocar al contenidor altres objectes no 

citats anteriorment 

3) No dipositar roba bruta o en mal estat al contenidor 

doncs pot malmetre la resta de roba que està dins. 

4) En cap cas no deixar roba fora del contenidor 

5) Dipositar la roba amb bosses tancades 

6) Avisar al telèfon que indica el contenidor en cas que 

estigui ple o hi hagi alguna incidència 
 

 
EL NOSTRE “LEITMOTIV” 

Potser t’has preguntat alguna vegada el perquè de tot aquest enrenou amb la roba. La resposta a aquesta pregunta són dues 

paraules, que esdevenen el nostre “leitmotiv”: Inserció laboral. La gestió del residu tèxtil és el mitjà que utilitzem per a  crear 

llocs de treball destinats a inserir laboralment a persones amb greus problemes d’exclusió social i laboral. Aquestes persones 

venen derivades dels serveis socials dels municipis on tenim les plantes de triatge de la roba. Actualment a Roba Amiga hi 

treballen més de 100 persones en règim d’inserció laboral. 

T’agradaria veure com treballem? Doncs et convidem a venir a la nostra nau a fer una visita guiada, posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de l’email edumedi@robaamigagirona.cat i et rebrem encantats. 
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