Fitxa de Bona pràctica 2017
Recollida Amiga
Recollida, Valorització, Venda i Entrega
Social de roba i mobles

Descripció de la iniciativa

La fundació Formació i Treball dona el servei de recollida domiciliaria per a persones i entitats que
vulguin fer una donació de roba i/o de mobles. Aquests articles son classificats segons la seva qualitat i
el seu estat de conservació per a la posterior venda i/o entrega social.
La roba passa per un procés de triatge a la planta Roba Amiga de Sant Esteve Sesrovires i després es
entregada o comercialitzada tant a nivell local, a través de la xarxa de Botigues Amigues, com a nivell
internacional. La roba en mal estat, es ven com a retalls pel seu ús en la indústria auxiliar (draps per
neteja).
Els mobles es classifiquen, es munten i es reparen en el Taller de Mobles ubicat a Sant Adrià de Besòs,
per la seva posterior entrega o venda.
El Programa d’Entrega Social (PES) que, coordinat amb els Serveis Socials dels Ajuntaments i de Càritas,
permet que persones, famílies i/o equipaments socials amb pocs recursos econòmics, puguin cobrir les
seves necessitats bàsiques de roba, mobles, ajuts tècnics, equipament de la llar, etc., de forma gratuïta
o a preus simbòlics.
Objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

Objectiu principal
5. Ús racional dels recursos
- Considerar el residu com a recurs. Augmentar la proporció de residus recollits selectivament i la
qualitat de les fraccions. Separar els residus i dipositar-los on pertoqui correctament. Utilitzar els punts
verds i les altres opcions existents de recollida especial. Fer campanyes informatives i de sensibilització.
- Millorar la gestió dels residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la reutilització i el reciclatge,
per sobre de la valorització energètica. Incrementar el compostatge. Aplicar el criteri de proximitat i
responsabilitat en el tractament dels residus, i optimitzar les rutes de transport.
Objectius complementaris
7. Benestar de les persones
- Aconseguir una ocupació laboral estable i de qualitat, adaptada a les necessitats i les possibilitats de la
persona, harmonitzant els interessos dels treballadors i els ocupadors amb una conciliació de la vida
laboral, familiar i personal.
- Eradicar la pobresa, a través de la inserció dels col·lectius desfavorits i vulnerables i de la reducció de
la riquesa extrema.
Durada

Activitat que es realitza des de l´inici de la Fundació i actualment es continua fent.

LA FÀBRICA DEL SOL. PG. SALVAT PAPASSEÏT, 1 – 08003 BARCELONA T. 93 256 25 93 bcnsostenible@bcn.cat www.bcn.cat/bcnsostenible

Valors a destacar

-

Compromesa amb el medi ambient, envers la minimització dels residus generats a les llars.
Compromesa socialment, per afavorir la inserció laboral de persones en risc d’exclusió
Col·laborativa, que estableix un vincle treball conjunt Càritas i Roba Amiga.

Impulsor

Formació i Treball, Fundació Privada

Contacte

Àgata Miquel
amiquel@formacioitreball.org
Fundació Formació i Treball
C/ de Ramon Llull, 430
08930 Sant Adrià de Besòs
T. 93 303 4100

Col·laboradors

-

Càritas Diocesana de Barcelona
Cáritas Española
Ajuntament de Barcelona
Roba Amiga, empresa d´inserció

Indicadors associats

-

Dades 2017:
Tones de roba provinents de recollides domiciliaries: 4070
Tones de mobles recollits: 556
Famílies ateses PES: 3417
Persones ateses PES per a entitats: 3967

Material gràfic/ imatges

Adjunteu un parell de fotografies de bona resolució en format jpg o similar.
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