
 

 

 

 

 QUÈ FA ROBA AMIGA AMB ELS 
DINERS  QUE GENERA LA TEVA 

ROBA? 
 

Complementant la informació de 

l’anterior butlletí, “Què fa Roba Amiga 

amb la teva roba”, en aquest nou número 

introduïm un gràfic (abaix), que explica el 

destí dels diners que genera la roba que es 

diposita els contenidors. 

 

Com podeu veure la partida més gran 

està destinada a la raó de ser de la nostra 

entitat: la creació de llocs de treball. 

 

Tanmateix, les partides d’entrega social 

(donacions a gent amb dificultats 

econòmiques) i solidaritat (suport a 

accions humanitàries a Catalunya o altres 

indrets), són per a nosaltres de molta 

importància i poden oscil·lar d’un any a un 

altre en funció de les demandes de les 

diferents organitzacions amb les que 

col·laborem: Robers de Càritas, Amics del 

Poble Saharaui, Fundaciò Busquets, entre 

d’altres. 

 

 

També és significativa la nostra despesa en inversions. La  

nostra entitat ha de millorar constantment els seus processos, 

instal·lacions i contenidors per la recollida de roba. Per tant,  

aquesta és una partida que pot oscil·lar força depenent de les 

necessitats de cada moment. 

 

Desitjem doncs que aquest exercici de transparència 

econòmica ajudi a tots aquells que colaboren amb nosaltres a 

conèixer millor la nostra tasca i a esclarir qualsevol dubte al 

respecte del repartiment dels diners que genera la gestió de la 

roba que es diposita als contenidors de Roba Amiga. 

 
DADES RECOLLIDA ROBA A  Olot- 2on Trimestre de 

2014 
 

Quilograms recollits 16444 

Contenidors 18 

Estalvi Econòmic Municipal( € ) 3157 

Estalvi CO2 (Kgs)* 59198 

Estalvi d'aigua (Litres)* 98664000 

 

*Càlculs basats en http://www.bir.org 
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ELS LLOCS DE TREBALL: OBJECTIU FONAMENTAL DE ROBA AMIGA 
 

 
El nostre nord sempre ha estat la creació de llocs de treball, i per això la nostra estructura de gestió de la 

roba sempre ha buscat quins són els processos que, sent sostenibles i eficaços, generen alhora mes feina. 

 

Aquest camí ens ha portat a participar a diferents xarxes de l’economia social, tant a Catalunya com a la 

resta de l’Estat i a Europa, vinculades a la gestió de la roba. Tanmateix, també ens ha impulsat a completar 

tot el procés de gestió industrial que aquest residu requereix per ser aprofitat al màxim.  

 

Aquestes dues línies de treball ens ha menat a una constant especialització en les diferents feines 

necessàries per una gestió correcta, repartint així els llocs de treball generats entre totes les  empreses socials 

que participen. Actualment col·laboren amb Roba Amiga Girona mes de 30 entitats social relacionades amb 

la roba de segona mà, entre empreses d’inserció, centres especials de treball, Robers de Càritas i d’altres. 

 

L’any 2013 vam treballar a Roba Amiga Girona un total de 51 persones per la recollida de la roba, 

transport, classificació, embalatge, comercialització, expedició, venda, administració, i treballs comercials i 

d’educació ambiental. També van participar uns 50 voluntaris, la majoria als Robers locals de Càritas. Els 

llocs de treball es van repartir de la següent forma: 

 

Llocs de treball directes a Roba Amiga Girona: 45 

Estructura (professionals fixes) 20 

Inserció (persones en risc d’exclusió social)   25 

 

Llocs de treball a altres entitats de la xarxa: 6 

Estructura (professionals fixes) 3 

Inserció (persones en risc d’exclusió social) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roba Amiga i totes les entitats i empreses que formen part de la xarxa per l’aprofitament d’aquest 

residu  estem profundament agraïts per la vostra col·laboració. 

 

Grup de treballadors d’una de les plantes de triatge de Roba Amiga a Catalunya 

 


