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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 

 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   

 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: El Mitjó Desaparellat S.C.P 
 

Breu descripció:  
 

Botiga de segona mà de roba i complements i taller de costura amb un toc de reciclatge 

creatiu. 
 

Dades de contacte:   

 

El Mitjó Desaparellat 

Carrer Diputació 356 Local ( Metro Tetuan L2 o Verdaguer L5, L4) 

Mòbil: 634511311 

Telèfon: 93 532 58 88 

E-mail: elmitjodesaparellat@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/elmitjodesaparellat 

Web: www.elmitjodesaparellat.org / www.theoddsock.org  

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 15 de juny de 

2015  

 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 

Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  

 

Nom de l’actuació Objectiu CCS 

Botiga de segona mà i reciclatge creatiu 5.3, 8.3, 8.8 i 9.1 

Taller de costura de reutilització 5.1 i 9.4 

Upcycling i reciclatge creatiu 5.8 , 5.9 i 8.5 

 

1. Botiga de Segona mà i reciclatge creatiu  

Breu descripció:  

Botiga de Segona mà i reciclatge creatiu.  

La majoria de la roba que venem és una selecció de roba i mobles  de segona mà de bona 

qualitat. Hi han també peces redissenyades i remodelades com roba, mobles coixins, 

bosses i bijuteria.  
 

No comprem roba de segona mà però oferim la possibilitat d'intercanvi mitjançant un val 

de bescanvi pels nostres clients. Només comprem materials necessaris per al taller de 

costura.  

 

mailto:elmitjodesaparellat@gmail.com
https://www.facebook.com/elmitjodesaparellat
http://www.elmitjodesaparellat.org/
http://www.elmitjodesaparellat.org/
http://www.theoddsock.org/
http://www.theoddsock.org/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 

2 
 

Facebook: https://www.facebook.com/elmitjodesaparellat 

Web: www.elmitjodesaparellat.org / www.theoddsock.org 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beneficis: 

 
    X   Ambientals          X   Socials        X     Econòmics 

 

Vigència de l’actuació: permanent 

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.3, 8.3, 8.8 i 9.1 

Impulsar programes d’educació del consum responsable. Reflexionar sobre la situació 

actual de degradació i finitud dels recursos, el consum superflu i el diner.  

Cercar la prosperitat dins dels límits del planeta, implementant criteris ètics, socials i 

ambientals. 

Fomentar l’emprenedoria, petit comerç de proximitat. 

Estendre la cultura de la sostenibilitat. Avançar de la informació al coneixement i a l’acció 

responsable. Predicar amb l’exemple. 
 

 

 

2. Taller de costura de reutilització 

Breu descripció:   

Els tallers de costura tenen l’objectiu d’aprendre a fer servir la màquina de cosir, i com 

fer i dissenyar objectes amb la reutilització de teles i utilitzant roba antiga. Ensenyem 

tècniques de cosir i ajudem a desenvolupar un pensament més creatiu i sostenible amb la 

https://www.facebook.com/elmitjodesaparellat
http://www.elmitjodesaparellat.org/
http://www.theoddsock.org/
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reutilització de materials i la roba. Fora de l'horari dels tallers, l'espai i les eines de treball 

queden disponibles com a espai de treball a un preu molt raonable per a tothom. 

 

Des que hem començat els tallers de costura, hem començat rebre moltes col·laboracions  

de distribuïdores que ens donen mostraris de diverses de teles, cada sis mesos rebem 

caixes enormes de teles, botons i tancaments. Des de la botiga també oferim a centres 

escolars del barri (com el Liceu Francès) retalls, mitges, cartrons entre d’altres, ...quan 

necessiten materials per les seves activitats. A Austràlia tenim aquesta experiència i se'n 

diu 'Reverse Garbadge' , un concepte que va ser iniciat per alguns professors el 1974 per 

obtenir recursos per a les escoles de les restes de materials de les fàbriques aprofitables  

per a fer treballs de plàstica i manualitats. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/elmitjodesaparellat 

Web: www.elmitjodesaparellat.org / www.theoddsock.org  
 

 

 

 

  

 

   
 

Beneficis: 

 

    X   Ambientals         X   Socials        X     Econòmics 
 

Vigència de l’actuació: permanent 
 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.1 i 9.4 

Allargar la vida útil dels productes (manteniment, recuperació, reparació i reutilització) i 

compartir serveis i productes. 

Assegurar suport i reconeixement a la tasca de les persones que eduquen, brindant-los 

https://www.facebook.com/elmitjodesaparellat
http://www.elmitjodesaparellat.org/
http://www.theoddsock.org/
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recursos. 
 

 
 

3. Upcyling i reciclatge creatiu  

Breu descripció:  

 
Al Mitjó fem tant peces redissenyades com de noves i també tenim diversos 

col·laboradors que fan bijuteria, bosses, coixins, roba, pantalles de llum i mobles 

que són estrictament de materials reciclats o combinats amb materials noves i reciclades. 

També agafem mostres de teles, botons i d’altres materials-residus de distribuïdors, que 

a canvi de llençar-los al mitjó les fem servir i li donem molts més usos. A la segona 

planta, a més dels tallers de cosir, també oferim tallers creatius de reciclatge com de 

bijuteria fet de samarretes velles, arracades i penjolls de botons i cremalleres. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/elmitjodesaparellat 

Web: www.elmitjodesaparellat.org / www.theoddsock.org  
 

   

   

 

 

   

https://www.facebook.com/elmitjodesaparellat
http://www.elmitjodesaparellat.org/
http://www.theoddsock.org/
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Beneficis: 
 

   x   Ambientals         x    Socials       x      Econòmics 
 

Vigència de l’actuació: permanent 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.8, 5.9 i 8.5 

Cap al residu 0; tallers de reparació. 

Considerar el residu com a recurs.  

Establir l’ecodisseny i l’ecoproducció, basats en el cicle de vida, com a procediments 

prioritaris de creació de productes. 
 

 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 
 

Objectiu i de la iniciativa: 

 

El Mitjó Desaparellat es va crear amb la idea de reutilitzar, principalment, roba i mobles 

de segona mà. L’objectiu del Mitjó és esdevenir un recurs més per fomentar el consum 

responsable, la reutilització de roba, mobles i d’altres objectes, el reciclatge, contribuint 

així amb la prevenció de residus de la ciutat de Barcelona. 

 

Cada dia hi ha grans quantitats de materials que són considerats residus i que es llencen 

directament als contenidors de rebuig quan normalment poden tenir molts més usos; 

roba, mobles, teles, fustes, materials de construcció, etc. A través d'El Mitjó Desaparellat 

és possible la reutilització d'aquests objectes i donar-los una altra vida.  

 

Botiga 

Roba i complements: la majoria de la roba que venem és d'una selecció de roba i mobles 

de segona mà de bona qualitat. Hi han peces redissenyades i remodelades (davantals de 

cuina, coixins, bosses, etc.).  

 

Taller de cosir 

Objectiu i projectes: aprendre a fer servir una màquina de cosir, i com fer i dissenyar 

coses amb la reutilització de teles i de roba antiga. Els ensenyem les tècniques de cosir i 

els ajudem a desenvolupar un pensament més creatiu i sostenible amb la reutilització 

dels materials i la roba. Fora de l'horari dels tallers, l'espai i les eines de treball estan 

disponibles a un preu molt raonable per tothom. 
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Taller de mobles 

Objectiu i projectes: redissenyar i restauració de mobles i complements 

antics/vells/gastats i també creació de peces noves, des del disseny fins als acabats. 

 

Espai i Altres activitats:  

El local té 160m2 amb un pati interior i dues plantes. A la planta baixa hi ha tres espais 

diferents, la botiga, amb roba, mobles i altres objectes per vendre, i el pati on restaurem 

mobles. També hi ha un espai d’exposició d’obres d'art i quadres que estan fets de 

materials reciclats. 

A la segona planta hi ha el tallers de costura i les màquines de cosir. 

 

Un altre aspecte a destacar és que la botiga va ser reformada amb materials 

majoritàriament reciclats i de materials reutilitzats. 

 

 

La meva història i filosofia: 

 

La filosofia del Mitjó Desaparellat és servir com a exemple i com un dels primers esglaons 

per a la creació de nous projectes, que en d’altres indrets del món ja es duen a terme, 

com el 'Reverse Grabadge' i nous conceptes com el 'Junk Yards'. 

 

Vaig créixer a Austràlia i allí tenim un fort i increïble sentit del reciclatge des de fa moltes 

dècades, i no només amb la roba sinó amb tots els materials. Hi ha moltes botigues 

dedicades a la caritat, però també tenim el costum de fer molts mercats de segona mà i 

les 'garage sales'. 

 

Ara visc a Barcelona i vull replicar aquest sentiment a aquesta ciutat i per això el 

desembre de 2013 vaig obrir la meva botiga perseguint aquest objectiu. Durant aquest 

temps he contactat amb moltes persones amb una filosofia similar i vull continuar 

coneixent i col·laborant amb gent que desitgi construir una ciutat i una Catalunya més 

sostenible. 

 

Des que hem començat els tallers de costura, hem començat rebre moltes col·laboracions  

de distribuïdores que ens donen mostraris de diverses de teles, cada sis mesos rebem 

caixes enormes de teles, botons i tancaments. Des de la botiga també oferim a centres 

escolars del barri (com el Liceu Francès) retalls, mitges, cartrons entre d’altres, ...quan 

necessiten materials per les seves activitats. A Austràlia tenim aquesta experiència i se'n 

diu 'Reverse Garbadge' , un concepte que va ser iniciat per alguns professors el 1974 per 

obtenir recursos per a les escoles de les restes de materials de les fàbriques aprofitables  

per a fer treballs de plàstica i manualitats. 

 

Actualment, tant el 'Reverse Garbadge' com les experiències dels ‘Junk Yards’ (destinats 

a reciclar materials de construcció) han rebut premis ambientals i de prevenció 

de residus. 

 

Espero que Barcelona amb la contribució de tots i totes arribi a ser una ciutat més 

sostenible en tots els sentits.  
 


