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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Solidança Treball, EI, SL 

  

Breu descripció: Solidança Treball és una empresa d’inserció creada l’any 2006 i promoguda per 
l’Associació Solidança. L’empresa, d’economia social, ofereix serveis en el sector 
ambiental, concretament en la gestió i revalorització de determinades fraccions de 
residus urbans i, mitjançant aquesta acció, pot crear llocs de treball per a persones en 
situació de vulnerabilitat social, servint de pont entre serveis socials i l’empresa 
ordinària.  
Complementàriament, realitza campanyes i accions de sensibilització amb l'objectiu de 
reduir la generació de residus i millorar la seva reutilització i revalorització. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C/ Treball, 5. Sant Just Desvern 

 
 93 685 44 34 

 
 solidan@solidanca.cat 

 
 

www.solidanca.cat 

  

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

dijous, 1 / febrer / 2018 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

Solidança compta amb un pla d’acció propi en els que es marquen els objectius anuals i mensuals, a 
més de estar certificats amb EMAS i ISO 14001. Per fer-ne seguiment, es realitzen reunions 
setmanals, tant de l’equip de medi ambient com de coordinació de totes les àrees. 
Per portar a terme aquest Pla d’acció, s’ha realitzat una reunió de l’equip de medi ambient, tècnic i 
direcció per detectar quines serien les accions rellevants que duem a terme a Barcelona i marcar-ne 
objectius concrets, a més dels que ja teníem incorporats. Per aquest Pla d’acció en concret i el seu 
seguiment, es realitzaran reunions trimestrals. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Juny 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2019-2020 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’acció 2018 
 
 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Solidança es dedica a la recollida, gestió i prevenció de residus amb la finalitat de poder crear llocs de treball 
per a persones en situació de vulnerabilitat social. Per tant la nostra activitat aporta un valor social a més de 
treballar per la millora del medi ambient. Actualment gestionem la recollida de residu tèxtil amb contenidor 
a la via pública a la zona nord de Barcelona, donant servei a 800.000 persones i recollint més de mil de tones 
l’any; actualment tenim tres botigues de venda de segona mà, a Sant Antoni, a Gràcia i a Sants, amb uns 
2.000 clients habituals; gestionem també dos Punts Verds de Zona, Sants-Montjuïc i Collserola, amb uns 
30.000 usuaris a l’any; a més, també realitzem diverses accions de difusió i sensibilització per tota la ciutat, a 
través de tallers de prevenció i reutilització, participacions a fires, desfilades de roba de segona mà, etc. 
El Pla d’acció que presentem en aquest document té en compte els objectius fonamentals de Solidança tant 
socials com ambientals, i es busca desenvolupar més accions a la ciutat de Barcelona encaminades a millorar 
la gestió de residus, impulsar la reutilització i l’economia circular amb la venta de segona mà i altres accions i 
sensibilitzar la ciutadania en la cura del medi ambient, la integració social i un millor aprofitament dels 
residus que són recursos. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El present Pla d’acció segueix en la línia del presentat al 2018: vol servir per seguir i traçar una 
línia d’accions de difusió i sensibilització dels diferents projectes que porta a terme Solidança a 
Barcelona per tal de seguir millorant la gestió de residus i de sensibilitzar a la ciutadania envers la 
prevenció, la reutilització i el reciclatge d’aquests, fomentant l’economia circular a l’hora que es 
creen llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social 
 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Botigues Solidança/Roba Amiga 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fomentar la reutilització d’objectes 
(roba, complements, mobles i 
electrodomèstics) a través de la venda 
de segona mà. 
Fomentar l’economia circular 
Crear llocs de treball per a persones en 
situació de vulnerabilitat social. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: A les dues botigues de Solidança Roba/amiga de Barcelona, Sants i Sant Antoni, es 
poden trobar articles de segona mà a molt bon preu. 
Són botigues on els materials de decoració i exposició són restaurats i on es pot 
comprovar de primera mà el tancament del cicle de la gestió del residu tèxtil. 
A més, aquestes botigues permeten la creació de llocs de treball per a persones en 
situació de vulnerabilitat social. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat/botigues-solidancaroba-amiga/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

https://solidanca.cat/botigues-solidancaroba-amiga/
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.4, 7.7, 8.6  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de botigues 

  

Calendari d’execució previst: 2019-2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Botigueres 

  

Observacions: 

La botiga de Sants es va obrir al 2017 i la de Sant Antoni al 
2019 

 

 

Indicador/s: 

Kg de roba de segona mà venuts, kg de mobles de segona mà i upcycling venuts, kg de CO2 estalviats 

 

 

2. Nom de l’actuació: 
Tallers de prevenció i reutilització de residus 

a les botigues 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fomentar la prevenció de residus, 
sobretot els tèxtils. 
Aprendre tècniques de reparació, 
transformació i disseny d’articles tèxtils. 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Un cop al mes, a les botigues de Solidança/Roba Amiga de Barcelona es realitzen 
tallers gratuïts de prevenció i reutilització tèxtil amb l’objectiu de donar eines a la 
ciutadania per tal que es puguin arranjar o transformar les seves peces de roba, 
fomentant l’economia circular i la prevenció de residus. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.1, 5.2, 5.8, 5.9, 8.5  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2019 - 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

1 persona especialista en arranjaments i transformació de 
roba 

  

Observacions: El projecte es porta a terme des de 2017 

 

 

Indicador/s: 

Nº tallers realitzats, nº persones participants 

 

 

3. Nom de l’actuació: Servei d’intercanvi de roba 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure la reutilització de roba 
Reduir la generació de residu tèxtil 
Fomentar el canvi d’hàbits de la 
població per un consum més 
responsable 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: A la botiga de Solidança/Roba Amiga de Sant Antoni està disponible el servei 
d’intercanvi de roba. Aquest serveix està disponible per les clientes que realitzin una 
compra a la botiga i, en menys de 3 mesos, podran intercanviar fins a 2 vegades les 
peces comprades per altres de la botiga. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.1, 5.3, 5.8, 5.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de botigues i medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2019 - 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de botigues 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

Indicador/s: 

Nº persones que han utilitzat el servei 
Nº intercanvis 

 

4. Nom de l’actuació: Waste-watchers a les botigues 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Donar a conèixer a la ciutadania quants 
kg de residus eviten al comprar articles 
de segona mà i quants kg d’emissions de 
CO2 eviten que vagin cap a l’atmosfera. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus es realitza a nivell europeu 
l’acció de comptabilitzar els kg venuts en botigues de segona mà per tal que la 
ciutadania conegui la quantitat de residus que estan evitant (i la quantitat de 
matèries primeres) i la seva equivalència en emissions de CO2. Així doncs, es convida 
als clients a pesar els articles comprats i incloure’ls en el recompte a nivell europeu. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat/projectes-en-prevencio-de-residus/ 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  Tipus d’actuació: de continuitat 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://solidanca.cat/projectes-en-prevencio-de-residus/
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 ☒ Socials 

☐ Econòmics 
 

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.2, 5.3, 5.9, 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: Setmana Europea de Prevenció de Residus, 2019 i 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Botigueres 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Kg d’articles de segona mà venuts, kg de CO2 estalviats, nº persones sensibilitzades 

 

5. Nom de l’actuació: 
Sensibilització sobre la gestió del residu tèxtil 

a les escoles 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fomentar la prevenció de residus en el 
funcionament del centre educatiu. 
Dinamitzar la recollida selectiva del 
residu tèxtil al centre educatiu 
Sensibilitzar als alumnes en la 
importància d’una correcta gestió dels 
residus que es generen a partir de la 
roba i el tèxtil de la llar i fomentar hàbits 
en la direcció de la prevenció i 
recuperació de totes les fraccions de 
residus. 

 

 

 

 
 

 

 

     
Breu descripció: Es realitzen campanyes de recollida de roba als centres educatius per tal de fomentar 

la recollida de residu tèxtil. Aquestes campanyes van acompanyades d’activitats a 
l’aula o de visites guiades a la planta de tractament d’aquest residu a Solidança. Les 
activitats a l’aula poden ser xerrades de sensibilització o tallers de prevenció i 
reutilització del residu tèxtil. 
Durant aquestes activitats també s’expliquen els beneficis socials de la gestió del 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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residu tèxtil amb Solidança/Roba Amiga, ja que aquesta gestió permet crear llocs de 
treball per a persones en situació de vulnerabilitat social. 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat/educacio-ambiental/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.3, 5.8, 9.2  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2019 - 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Educadora ambiental 

  

Observacions: El projecte es porta a terme des de 2014 

 

 

Indicador/s: 

Nº campanyes realitzades, nº d’activitats realitzades, nº d’alumnes sensibilitzats 

 

6. Nom de l’actuació: Participació a fires de consum responsable 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Donar visibilitat a la ciutadania sobre la 
gestió del residu tèxtil que comença 
amb la recollida d’aquest residu als 
municipis i que actua com a motor de la 
inserció laboral de persones en situació 
de vulnerabilitat social dels mateixos, 
aportant valor social i dignificant el 
sector econòmic de la roba de segona 
mà, com un sector més respectuós amb 
el medi ambient i els nostres recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: S’ha participat i es té previst seguir participant a: 

https://solidanca.cat/educacio-ambiental/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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 - Fira consum responsable i d’economia social i solidària de Barcelona  
- Fira d’economia solidària de Catalunya (FESC) 
- Barcelona Ethical Fashion Fest (BEFF) 
- La Pionera 

Les quatre fires tenen un caire social i hi participen entitats de l’Economia Social i 
Solidària. La participació és una oportunitat, ja que es tracta de grans aparadors 
per arribar a més públic, a més, cada any, creixen en número de visitants, per la 
qual cosa és clau tenir un estant ben dissenyat, amb productes de qualitat i una 
bona atenció al públic. D’aquesta manera es pot difondre el projecte social i 
ambiental de Solidança a la ciutadania. 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 8.3, 8.5, 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de botigues i àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2019 - 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de botigues i de medi ambient 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nº de fires de consum responsable a les que hem participat, nº de persones a les que hem pogut arribar 
(aproximat) 

 

7. Nom de l’actuació: Desfilades de roba de segona mà 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Amb les desfilades de roba de segona 
mà es vol donar visibilitat, aportar valor 
social i dignificar el sector econòmic de 
la roba de segona mà, com un sector 
més respectuós amb el medi ambient i 

 

 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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 els nostres recursos. Un bon mètode per 
fer difusió del projecte de Solidança i 
que més gent fomenti la reutilització de 
productes i, alhora, la prevenció del 
consum de recursos. 

 

     
Breu descripció: S’ha participat i es té previst seguir participant amb desfilades a les 4 fires a els que 

participem (tot i que sempre és segons disponibilitat). 
Les 4 fires ens permeten realitzar desfilades de roba de segona mà per dignificar el 
sector i posar en valor la roba de segona mà com un article de molta qualitat i que 
alhora també pot crear “tendència”. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 8.3, 8.5, 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de botigues i àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2019 - 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Models i dinamitzadora de la desfilada 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nº desfilades, nº de persones a les que hem pogut arribar (aproximat) 

8. Nom de l’actuació: Sants al carrer 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Donar més visibilitat a la botiga. 
Participar en les activitats i 
esdeveniments del barri de Sants 
Difondre l’entitat i les seves botigues 
amb els seus valors socials i ambientals 

 

 

 

 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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 Fomentar la recollida de residu tèxtil al 
barri  

     

Breu descripció: L’activitat es porta a terme durant tot el dia i les botigues del barri surten al carrer. 
Durant l’activitat, es pot donar a conèixer més la botiga de Solidança/Roba Amiga, les 
seves accions i també s’hi ubica un contenidor petit per tal que la gent hi pugui 
dipositar el seu residu tèxtil. 
 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 8.3, 8.5, 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de botigues i àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2019 - 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de botigues i de medi ambient 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Participació a l’acte, kg venuts durant el dia, nº persones a les que hem pogut arribar (aproximat) 

 

9. Nom de l’actuació: Recollida de residu tèxtil 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Augmentar la recollida selectiva del 
residu tèxtil a la zona nord de la ciutat 
de Barcelona 
Creació de llocs de treball per a 
persones en situació de vulnerabilitat 
Reduir la generació de residus 

 

 

 

 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Augmentar la reutilització del residu 
tèxtil 

     

Breu descripció: Solidança realitza la recollida del residu tèxtil a la zona nord de Barcelona a través 
dels contenidors de Roba Amiga. 
Aquesta acció permet crear un total de 15 llocs de treball per a persones derivades de 
Serveis Socials de Barcelona. 
Així doncs, a més del benefici ambiental que comporta gestionar la roba 
correctament, també es genera un benefici social amb la creació d’aquests llocs de 
treball. 
Cal remarcar que la recollida es realitza amb vehicles que utilitzen gas GLP i, per tant, 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle es veuen reduïdes considerablement. Són 
vehicles amb certificació ECO. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat/roba-amiga/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 

2.10, 3.1, 4.7, 5.3, 5.5, 5.9, 5.10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de recollides 

  

Calendari d’execució previst: 2019 - 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de recollides 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Kg recollits 

  

https://solidanca.cat/roba-amiga/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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9. Nom de l’actuació: Reutilització als punts verds de zona 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir la quantitat de residus 
Fomentar la reutilització 
Fomentar la preparació per la 
reutilització de RAEE 
Creació de llocs de treball per a 
persones en situació de vulnerabilitat. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Per tal de fomentar una economia circular i allargar el cicle de vida dels productes, 
Solidança va començar al 2017 un projecte dedicat a la recuperació per augmentar la 
reutilització de diferents residus als punts verds de zona de Barcelona (Sants-
Montjuic i Collserola): Consisteix en una selecció dels residus que arriben al punt 
verd, on es separa tot allò que podria ser reutilitzat, i es porta cap a Solidança on serà 
preparat per a la seva reutilització i posteriorment venut a les botigues de Solidança.  
Els residus poden ser fraccions de RAEE, objectes varis de parament de la llar, 
decoració, bicicletes, equipaments esportius, etc... 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat/gestio-de-deixalleries/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 

5.1, 5.4, 6.1 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2019 - 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

Indicador/s: 

Kg de residus separats per la reutilització 

https://solidanca.cat/gestio-de-deixalleries/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: gen-18 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Botigues Solidança/Roba Amiga 

Kg de roba de segona mà 
venuts 
Kg mobles de segona mà i 
upcycling venuts 
Kg CO2 estalviats 

10.676 kg 
 
4.000 kg 
 
11.395kg CO2 

12.000 kg 
 
4.500 kg 
 
12.813 kg 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Tallers de prevenció i reutilització de 
residus a les botigues 

Nº tallers realitzats 
Nº persones participants 

7 tallers 
32 persones 

10 tallers 
60 persones 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Servei d’intercanvi de roba 
Nº persones que han utilitzat 
el servei 
Nº intercanvis 

- 
 
- 

25 persones 
 
75 intercanvis 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Waste-Watchers a la botiga de Sants 

Kg articles de segona mà 
venuts 
Kg CO2 estalviats 
Nº persones sensibilitzades 

322 kg de roba 
 
2.012 kg CO2 
241 persones 

350 kg de roba 
 
2.186 kg CO2 
260 persones 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Sensibilització sobre la gestió del residu 
tèxtil a les escoles 

Nº campanyes realitzades 
Nº activitats realitzades 
Nº alumnes sensibilitats 

4 campanyes 
5 activitats 
125 alumnes 

6 campanyes 
9 activitats 
250 alumnes 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Participació a fires de consum 
responsable 

Nº fires en les que hem 
participat 
Nº persones a les que hem 

4 fires 
 
2 desfilades 

5 fires 
 
3 desfilades 
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pogut arribar (aproximat) 9.200 persones 12.000 persones 

Desfilades de roba de segona mà 
Nº desfilades 
Nº persones a les que hem 
pogut arribar (aproximat) 

2 desfilades 
200 persones 
 

3 desfilades 
300 persones 
 

  

Sants al carrer 

Participació a l’acte 
Kg venuts durant el dia 
Nº persones a les que hem 
pogut arribar (aproximat) 

1 acte 
1.500 kg 
120 persones 
 

1 acte 
1.600 kg 
150 persones 
 

  

Recollida de residu tèxtil Kg recollits 1.027.753 kg 1.100.000 kg   

Reutilització als punts verds de zona 
Kg de residus separats per a 
la reutilització 

16.308,55 kg 18.000 kg   
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Solidança creu que un dels motors més importants per impulsar l’economia circular i social és el treball en 
xarxa. Per aquesta raó fomenta vincles amb les entitats del territori per treballar conjuntament i crear 
sinèrgies. Entre aquestes col·laboracions, cal destacar: 

- Participació a la comissió ambiental de la XES, així com la participació activa en la jornada 
socioambiental 

- Projecte CIRCE del Departament de medi ambient i sostenibilitat de la Generalitat amb l’objectiu 
d’impulsar l’economia circular al sector tèxtil 

- Membre actiu del grup de treball de residus de la Xarxa Barcelona+Sostenible 
- Col·laboració amb la FAD en l’activitat RE que organitza, aportant roba i materials per la decoració 
- Col·laboració amb Back To Eco cedint texans per a la seva reutilització i upcycling 
- Col·laboració amb la UPC i Ikea en un projecte per reciclar roba de llar 
- Col·laboració amb la Facultat de Belles Arts de la UB, donant roba per a futurs dissenyadors 
- Col·laboració amb Desigual en diferents projectes: recollida de roba a les seves oficines, donacions 

de Desigual cap a Solidança de sobrants de texans i altres materials tèxtils 
- Col·laboració amb Moda Sostenible en la Fashion Revolution amb donació de roba i en 

l’organització d’altres jornades. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

