
 

 

 

 

 QUÈ FA ROBA AMIGA AMB LA TEVA 
ROBA? 

 
La raó de ser de Roba Amiga es la inserció 

laboral de persones en risc d’exclusió 

social, i en bona lògica, els recursos que es 

treuen de la comercialització d’aquest 

residu es dediquen a aquesta finalitat. 

 

 D’altra banda destinem una part 

d’aquesta roba a cobrir les necessitats de 

roba personal i per la llar de les famílies 

que més ho necessiten a les comarques de 

Girona; per últim participem en diferents 

projectes solidaris tant a Catalunya com a 

d’altres indrets. 

 

Els Serveis Socials municipals ens deriven 

a les persones que ells consideren que més 

necessiten un lloc de treball; tanmateix ens 

envien a les persones que els hi cal roba. 

Per a portar a terme aquesta feina 

d’entrega de roba, Roba Amiga col·labora 

amb els diferents robers que Càritas té a la 

Diòcesi de Girona. 

 

Les dades que es reflexen en aquest butlletí 

fan referència a les comarques de Girona i 

alguna comarca veïna de Barcelona, però 

en tot cas són molt similars a qualsevol 

altra de les entitats de Roba Amiga que 

treballen a la resta de Catalunya. Les 

memòries d’activitat de Roba Amiga 

Girona son públiques i resten a disposició 

de qualsevol que les vulgui consultar. Així 

mateix, nosaltres i tota la resta d’entitats 

que pertanyen a Roba Amiga estàn 

inscrites al registre d’empreses d’inserció 

de la Generalitat de Catalunya i participen 

amb els diferents projectes que el 

Departament d’Empresa i Ocupació i 

l’Agencia Catalana de 

Residus promocionen anualment. 

 

 

DADES RECOLLIDA ROBA A  Olot- 1er Trimestre de 
2014 

 

Quilograms recollits 9466 

Contenidors 18 

Estalvi Econòmic Municipal( € ) 1817 

Estalvi CO2 (Kgs)* 34078 

CO2 equivalent ampolles butà 255 

Estalvi d'aigua (Litres)* 56796000 

Estalvi Fertilitzants (Kgs)* 2840 

 
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. 

 

L’any passat vam recollir 2.000 tones de roba. Avui dia, Roba 

Amiga Girona té la capacitat de crear un lloc de treball per 

cada 50 tones recollides. Però per a que això sigui una 

realitat, durant anys hem estat treballant en la rentabilitat de 

la nostra activitat. I es que una activitat, si no és rentable, 

significa que a la llarga no es sostenible, i més en el context 

econòmic que estem vivint. 

 

La cerca de la rentabilitat ha estat un procés creixent que 

actualment s’ha 

accelerat tant per 

les presions del 

grans operadors 

internacionals 

com per la 

creixent exigència 

de legalització de 

tots els processos i 

àmbits, una 

pressió que 

preveiem que 

continuï 

augmentant.. 

 

*Càlculs basats en http://www.bir.org 
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QUIN ÉS EL DESTÍ FINAL DE LA ROBA? 
 

 
 

Com es veu al gràfic, llevat de la roba que es destina a entrega social, que forma part de projectes solidaris o 

es comercialitza a les botigues de Roba Amiga, les partides més grans es comercialitzen al mercat 

internacional i són fonamentalment de dos tipus.  

 

D’una banda, la Reutilitzable, o la que està en millor estat. És la que es pot fer servir de nou sense necessitat 

de cap mena de tractament, que representa aproximadament un 34% del tonatge gestionat.  

 

D’altra banda, la Reciclable, que li cal un procés industrial per tornar a ser útil, i representa un 45% del 

tonatge total. A partir d'aquesta es creen borres que posteriorment acabaran donant fils o matèria primera 

per la confecció d’aïllants i/o altres productes.  

 

Per últim queda un 7% que avui Roba Amiga Girona 

encara no pot comercialitzar però que estem segur que 

en futur no molt llunyà aconseguirem baixar fins al 3% 

o menys. 

  

El nostre compromís és continuar explicant en 

posteriors butlletins tot el que té a veure amb la roba 

que es deposita als nostres contenidors (usuaris que es 

beneficien de l’itinerari d’inserció, repartiment 

econòmic dels recursos generats, etc.), i així fer mes 

transparent la nostra gestió. 

 

Creiem que aquesta transparència animarà als usuaris 

dels contenidors a participar amb Roba Amiga en 

aquest procés de transformació d’un residu en un 

recurs, que tant suport dóna al treball social a les 

nostres comarques. 

 
 

RECICLABLES 45% 

REUTILITZABLE 34% 

REBUIG 7% 

ENTREGA SOCIAL 6% 

SOLIDARITAT 5% 
BOTIGUES 3% 

Càrrega d’un camió amb roba reciclable, 

destinat a l’exportació 


