
 

 

Campanyes solidàries de recollida de roba 

Amb la Recollida i recuperació de la roba usada contribuïm a reduir el residu, generar llocs de 

treball i a facilitar l’accés del producte a persones en situació de vulnerabilitat 

En què consisteix una campanya solidària? 

Si vols generar hàbits per a la reducció, reutilització, recuperació i reciclatge de residus d’una 

de les industries més contaminants, promou una campanya solidària de recollida de roba 

usada en el teu centre. 

Les campanyes poden ser temporals, fent-les coincidir amb les èpoques de canvi d’armari 

(abril, juny I d’octubre a desembre) o permanents, fent-les durar tot l’any. 

Què oferim? 

T’ho posem fàcil.  

T’apropem tants contenidors de cartró com necessitis (60x60x100) per tal que 

els ubiquis als espais interiors del centre. Quan estiguin plens, te’ls passem a 

buidar. Quan s’hagi acabat la campanya, te’l recollim. 

T’ajudem a fer difusió! Et facilitem cartells amb dades d’impacte i la importància 

que tenen les donacions de roba. També uns enviarem un text explicatiu sobre 

el funcionament de la campanya i l’impacte que genera per tal que ho 

compartiu a través de les vostres plataformes de comunicació. 

Amb el tancament de la campanya us enviem un informe final en el que s’exposen els quilos 

recollits i si voleu, en fem difusió a les nostres xarxes. 

 

 

 

 

 

Vull actuar 

Emplena el formulari que trobaràs fent clic aquí i ens posarem en contacte amb tu per fer-te 

arribar el material de difusió i coordinar la entrega del contenidor. 

Si tens qualsevol pregunta, escriu-nos un e-mail a donacions@formacioitreball.org  

 

https://www.formacioitreball.org/collabora/dona-roba/
mailto:donacions@formacioitreball.org


 

 

Què aconseguim amb les campanyes? 

Gràcies a les recollides de roba aconseguim potenciar la nostra tasca creant un model 

econòmicament sostenible i de triple impacte: 

L’entrega social 

Formació i Treball va néixer vinculada a l’entrega de roba a persones amb escassos recursos 

econòmics.  Actualment, el programa d’entrega social dóna resposta a milers de famílies que, 

a través d’entitats i serveis socials, poden triar i comprar la roba que necessiten a qualsevol 

dels nostres 15 establiments de la nostra xarxa de Botiga Amiga. Gràcies al bescanvi de xecs 

socials, persones amb realitats econòmiques precàries poden comprar com qualsevol altre 

client, seguint els seus gustos i preferències. 

La generació de llocs de feina 

L’any 2020, només en l’activitat tèxtil, es van generar 133 places d’inserció, i en els darrers 5 

anys s’ha incrementat en un 72% el nombre de persones contractades. Les dades 

d’incorporació de beneficiaris a l’empresa ordinària és la més alta del territori, un 71% vers el 

43% de la mitjana total de les empreses d’inserció de Catalunya. Més enllà del números, però, 

hi ha la sostenibilitat del projecte i el seu impacte: la millora de l’ocupabilitat de persones que, 

per raons diverses, es troben en situació d’exclusió sociolaboral i no poden viure de manera 

digna i autònoma. 

La reducció del residus 

La selecció i classificació de la roba usada fa que, diàriament, les persones que treballen a la 

planta de tractament tèxtil, puguin donar-li l’ús més oportú: o bé la reutilització, allargant el 

cicle de vida de la roba o el reciclatge per tots aquells productes tèxtil en mal estat. D’aquesta 

manera, aconseguim fer una gestió òptima de la roba i s’evita que es converteixin tones de 

tèxtil en residu. L’any 2020 vam gestionar 16.000.000 kg de roba usada i complements 

contribuït a un estalvi de 59.000 tones d’emissions de CO2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://botigaamiga.org/es/

