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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: dimecres, 30 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’acció 2019 
 
 

 

 

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 Sants i a Horta-
Guinardó, 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 2019: 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 tres botigues de Solidança Roba/amiga de Barcelona, Sants, Sant Antoni i Horta 
Guinardó, 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/ 

https://solidanca.cat/botigues-solidancaroba-amiga/
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Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.4, 7.7, 8.6  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de botigues 

  

Calendari d’execució previst: 20121-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Botigueres 

  

Observacions: 

La botiga de Sants es va obrir al 2017, la de Sant Antoni al 
2019 i la de Horta Guinardó el 2021 

 

 

Indicador/s: 

Kg de roba de segona mà 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. 

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, 5.2, 5.8, 5.9, 8.5  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

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: 
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 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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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 
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: 2021 - 2022 

  

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 

 

4. 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 
Augmentar la reutilització del residu 
tèxtil 

 

 

 

 

 

 

 

     

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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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 continuïtat 

  

   

 
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: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de recollides 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Kg recollits/any 
 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

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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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: 2021 - 2022 

  

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 
 

6. Nom de l’actuació: Reparatruck 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Formar i empoderar a la ciutadania en 
tècniques per reparar els seus objectes 
Sensibilització ambiental en alternatives 
per evitar que els objectes esdevinguin 
residus  
Canvi d'hàbits en el consum i l'ús dels 
materials  
Sensibilitzar als usuaris del servei de 
l'impacte positiu en estalvi de CO2 amb 
les reparacions 

 

 

 

 

 

 

 

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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Breu descripció: Servei mòbil d’autoreparació, és a dir, una furgoneta equipada amb eines i un tècnic 
que es desplaça per diferents municipis de la província de Barcelona en serveis 
gratuïts per aprendre a arreglar petits aparells elèctrics, electrònics i bicicletes. Així 
doncs, durant els serveis de 3 hores de durada, els usuaris i usuàries poden apropar-
se i portar els seus aparells que no funcionin correctament per aprendre a arreglar-
los. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat/reparatruck/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De continuïtat 

  

   

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

5.1, 5.10, 6.1 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

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

 

Indicador/s: 

Kg de residus reparats parcialment, Kg de residus reparats totalment 

 

7. Nom de l’actuació: Didaltruck 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Formar i empoderar a la ciutadania en 
tècniques per arranjar i transformar la 
roba 
Sensibilització ambiental en alternatives 
per evitar que la roba esdevingui un 
residu 
Canvi d'hàbits en el consum i l'ús dels 
materials  
Sensibilitzar als usuaris del servei de 
l'impacte positiu en estalvi de CO2 amb 
els arranjaments i transformacions 

 

 

 

 

 

 

 

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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Breu descripció: Servei mòbil per ensenyar arranjaments de roba i sensibilitzar envers un consum més 
responsable. La furgoneta està equipada amb una costurera que es desplaça per 
diferents municipis de la província de Barcelona en serveis gratuïts per aprendre a 
arranjar, customitzar o transformar peces de roba. Així doncs, durant els serveis de 3 
hores de durada, els usuaris i usuàries poden apropar-se i portar la seva roba per fer-
la útil una altra vegada i així allargar-ne la seva vida. També s’hi fan tallers de costura 
creativa i és punt informatiu i de sensibilització amb exposició a fires i altres actes 
municipals. A més, la furgoneta funciona amb gas liquat a pressió i, per tant, les seves 
emissions de desplaçament són mínimes. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat/didaltruck/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De continuïtat 

  

   

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

5.1, 5.10, 6.1 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

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

 

Indicador/s: 

Kg de roba arranjats o transformats, nº persones usuàries 

 

8. Nom de l’actuació: Implantació de Sistemes de Gestió Ambiental 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Identificar els procediments necessaris 
per a l’aplicació de la política ambiental. 
Establir els criteris, els mètodes i els 
recursos que assegurin la seva eficàcia. 
Obtenir i analitzar la informació sobre 
els resultats. 
Implantar les actuacions orientades a la 
millora contínua del funcionament de la 
gestió ambiental de les activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Breu descripció: La trajectòria de Solidança, des de la seva constitució, ha estat la de vetllar per la 
conservació i preservació del medi ambient i reduir l’impacte ambiental de les seves 
activitats i aquesta és la base del SGA que desenvolupa aquesta política. 
Específicament, l’activitat de transport, recollida i gestió de residus i la seva 
preparació per a la reutilització, permet reduir la quantitat de fraccions de residus 
que tenen destins finalistes a través del foment de mesures de reutilització i 
valorització de materials. L’activitat de la venda de roba de segona mà en botigues 
potencia la reutilització del residu tèxtil (roba, sabates, complements de la roba, etc.) 
Solidança desenvolupa l’activitat empresarial sota criteris i gestió ambiental encertats 
com és l’acompliment dels requisits del sistema comunitari de gestió i auditoria 
ambiental l’EMAS (Reglament (CE) 1221/2009) i les seves modificacions posteriors de 
l’annex I, II i III recollides en el Reglament (UE) 2017/1505 i les modificacions de 
l’annex IV recollides en el Reglament (UE) 2018/2026. També, integra a l’organització 
el sistema de gestió ambiental ISO 14001:2015. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De continuïtat 

  

   

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

5.4, 5.8, 5.10, 6.1, 6.2, 6.10 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

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

 

Indicador/s: 

Nº d'auditories de tercera part defensades amb èxit 

 

 

 

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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9. Nom de l’actuació: 
     Estructurar la preparació per al reciclatge del 

tèxtil 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Optimitzar la gestió del residu tèxtil 
 
Fomentar la innovació en el camp de la 
gestió dels residus tèxtils 
 
Generar una nova separació atenent a 
criteris de composició material i 
coloració 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: El present projecte té per objectiu el desenvolupament tecnològic del procés de 
triatge de Solidança/Roba Amiga per tal d’optimitzar la gestió del residu tèxtil, 
reduint la quantitat de residus amb destí a l’abocador, alhora que es millora i amplia 
la recuperació de noves fraccions de materials tèxtils reciclables. Al mercat 
actualment només existeix un sistema de selecció de fibres tèxtils per òptics testat i 
comercialitzat i adequat per a gestors de residus tèxtils, la FIBERSORT. El projecte 
dóna resposta a la problemàtica actual dins l’àmbit dels gestors de residus tèxtils a 
Catalunya, ja que el sector s’enfronta a les dificultats de tenir les eines, màquines i 
processos necessaris, que permetin una selecció de materials reciclables de qualitat 
prou òptima perquè serveixi com a subproducte per a la indústria tèxtil i les empreses 
dedicades al reciclatge (filatures, reciclatge per a farciments i similars). Les millores 
tecnològiques aplicades permetran a Solidança obrir noves vies d’aprofitament del 
residu tèxtil, i així seguir impulsant la innovació per a la prevenció de residus i 
l’economia circular, ajudant així a contribuir a l’assoliment del objectius de 
desenvolupament sostenible. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

   

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

5.8, 5.9, 5.10 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

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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Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

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

 

Indicador/s: 

Reducció esperada de residus tèxtils amb destí abocador en relació a la generació de residu tèxtil 

10. Nom de l’actuació: 
Creació i difusió d'una marca per a productes 

reutilitzats 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Creació d’una marca nova que acrediti la 
venta de segona mà (reutilització) per 
part de les entitats socials que fomenten 
l’Economia Social i Solidària amb 
aquesta activitat  
Donar a conèixer els productes 
reutilitzats a la ciutadania  
Fomentar la cultura de la reutilització 
envers la compra de productes nous  
Elaborar una imatge moderna i atractiva 
que impulsi nous hàbits de consum 
fomentant la reutilització 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Crear una marca pròpia que identifiqui els productes i que els hi doni un valor afegit, 
per fer difusió i promoció d’aquests productes, permetent així que més gent els 
conegui i els compri. Això suposarà una major demanda de productes reutilitzats i per 
tant una menor generació de residus. 
 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

   

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

5.2, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

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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Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

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

 

Indicador/s: 

Entitats que fan ús de la marca 

  

11. Nom de l’actuació: Laboratori d’innovació tèxtil 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Generar un nou model de disseny i 
creació de producte tèxtil recuperat més 
alineat amb la problemàtica de reduir el 
residu tèxtil generat per la ciutadania 
Generar un nou perfil de capacitació per 
als creatiu, basada en la recuperació i 
adaptació dels recursos existents per 
generar nous productes 
Considerar un compromís de 
col·laboració entre partners de 
proximitat 
Incrementar el valor afegit del producte 
fruit de la reducció de l’impacte 
ambiental al llarg del cicle de vida 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Posar en marxa un nou model d’activitat que permeti ampliar la recuperació de part 
del residu tèxtil que ara va destinat a reciclatge o destí finalista per tal de fomentar la 
revalorització introduint una nova línia d’upcycling en tèxtil a Solidança, fomentant 
un nou model de negoci més circular 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

 
 

  

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

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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5.8, 5.9, 5.10, 8.9 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

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

 

Indicador/s: 

Total kg de roba destinada a rebuig/reciclatge transformada en productes d’upcycling al final el projecte, 
Nombre de participants al workshop d’ecodisseny 
 
 

12. Nom de l’actuació: Texans pel Clima 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Incrementar la recollida de roba, 
sobretot texans al districte 
Increment de vendes de productes de 
segona mà i d'upcycling 
Sensibilitzar la població del districte i 
dotar d'eines en prevenció i reutilització 
tèxtils 
Reduir la generació de residu textil 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Recuperació de texans en desús al districte de Sant Martí i la sensibilització de la 
ciutadania perquè puguin ser conscients de que tenim més recursos que residus a les 
nostres mans, i que una bona recollida selectiva d'aquests pot aportar molt de valor 
econòmic i social i evitar més emissions de CO2, per aconseguir aquest objectiu es 
determina la realització de la present campanya i ubicació de diferents punts de 
recollida a diferents espais de referència del districte, com poden ser botigues, seus 
d'entitats, seus de l'administractió pública, centres cívics, etc. per tal de poder 
apropar a la ciutadania aquesta recollida, augmentant-la, i fer-los partíceps d'aquesta 
nova acció circular del districte. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat  

 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

   

https://solidanca.cat/gestio-de-deixalleries/
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 

5.3, 5.5, 5.9, 5.10 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

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

 

Indicador/s: 

Nº d'entitats i organitzacions participatives en el projecte, kg de residu tèxtil recollit 
 

  

13. Nom de l’actuació: Circutex, contenidor tèxtil sostenible i circular 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Generar un nou model de recollida de 
residu tèxtil més proper a la ciutadania i 
basat en l’ecodisseny i l’Economia 
Circular 
Incrementar el valor afegit del producte 
fruit de la reducció de l’impacte 
ambiental al llarg del cicle de vida 
Millorar la imatge de la marca i dels seus 
serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Aquesta actuació vol contribuir a tancar el cicle de recollida i recuperació de residu 
tèxtil, dissenyant, conceptualitzant i prototipant un model de contenidor tèxtil 
sostenible i circular, basat en l’ús de felpa industrial manufacturada en base a residu 
tèxtil post consum proveït per la pròpia entitat Solidança/Roba Amiga. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

   

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

5.3, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

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

 

Indicador/s: 

Quantitat de residus reciclats introduïts en el procés de creació del material 

 

14. Nom de l’actuació: 

“Nous horitzons” cap a la recerca d’un model de 
gestió del residu tèxtil més circular amb valor social a 

l’Euroregió Pirineus Mediterrània 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Analitzar i cercar noves línies de feina 
dintre del sector de reutilització i  
reciclatge del tèxtil 
 
Fomentar l’economia circular 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Solidança/Roba Amiga participarà en un nou projecte europeu impulsat des de 
l’Euroregió Pirineus – Mediterrània, liderat per la Fundació Deixalles, en el què 
entitats de les Illes Balears, Catalunya i Occitània (França) treballarem conjuntament 
en l’intercanvi d’experiències i en la recerca d’alternatives de reutilització i reciclatge 
dels residus tèxtils per fomentar un sector més circular i assentar les bases per a un 
futur SCRAP de tèxtil que inclogui objectius ambientals i socials. 
 
Aquest projecte, finançat amb 70.000 euros dels Fons de suport COVID-19, destinats 
a economia circular, residus tèxtils i tercer sector, tindrà una durada de 13 mesos, en 
els quals s’analitzarà el reciclatge i reutilització del residu tèxtil, a més de cercar 
noves línies de feina en el sector, marcat per la situació sanitària derivada del 
coronavirus, l’obligatorietat de la recollida del residu tèxtil i els canvis generats en la 
qualitat d’aquests materials a causa del que es coneix com a fast fashion (moda 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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ràpida). 
 
Entre altres accions es farà una prova pilot de les entitats socials amb empreses 
recicladores. 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://solidanca.cat/iniciem-projecte-europeu-nous-horitzons-cap-la-recerca-dun-
model-gestio-residu-textil-mes-circular-amb-valor-social-leuroregio-pirineus-
mediterrania/ 

 

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, 5.6, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

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

 

Indicador/s: 

Nº d’empreses recicladores participants 

 

15. Nom de l’actuació: 

TEXCIRCUES, transformació circular del sector del 
reciclatge tèxtil com impuls de l’Economia Social i la 

inclusió 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Consolidar una xarxa potent d'empreses 
que treballin per a l'impuls de la 
circularitat del residu tèxtil i potenciant 
el seu impacte en l'Economia Social, 
establint col·laboracions amb empreses 
socials, privades i entitats públiques. 

 

 

 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Fomentar l’economia circular. 
 
Crear llocs de feina. 

     

Breu descripció: La missió de Solidança és deixar el mínim possible de persones endarrere, i això 
s'aconsegueix conservant el màxim de llocs de treball. Toca per tant repensar 
activitats i buscar noves solucions. Una d'aquestes possibles solucions seria 
reconvertir alguns llocs de treball que ara costa sostenir econòmicament cap a un 
projecte d'economia circular i d'innovació en gestió del residu tèxtil. Es tracta de 
posar en marxa una nova línia de selecció de materials reciclables per optimitzar la 
gestió de la roba en desús recollida dels municipis. Aquesta nova línia de selecció 
proporcionarà un major volum de materials tèxtils aprofitables postconsum preparats 
per ser usats com a matèria primera en el sector de les filatures: cotó blanc, negre i 
barreja, llana de color, entre d'altres categories, incloent una fracció de roba de 
rebuig barrejada també destinada al reciclatge. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

   

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

5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de medi ambient 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea de medi ambient 

  

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

 

Indicador/s: 

Nº d’empreses d’economia social que repliquen el projecte en un any 

 

 

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: 31-des-2020 

Valor esperat al 
cap d’un any:  

 

Valor assolit 
Data 1r any: 

 

Valor assolit 
Data 2n any:       

Botigues Solidança/Roba Amiga 

Kg de roba de segona mà 
venuts 
 
Kg CO2 estalviats 

15.640,5 kg 
 
36.890,00 kg 

20.000 kg 
 
52.350,00 kg 

 
 
 
 

 

Tallers de prevenció i reutilització de 
residus a les botigues 

Nº tallers realitzats 
Nº persones participants 

1 
9 

14 tallers 
100 persones 

  

Sensibilització sobre la gestió del residu 
tèxtil a les escoles 

Nº campanyes realitzades 
Nº activitats realitzades 
Nº alumnes sensibilitats 

0 
0 
0 

6 campanyes 
9 activitats 
250 alumnes 

  

Recollida de residu tèxtil Kg recollits 1.248.675 kg 1.350.000 kg   

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

12.042 kg 14.000 kg   

Reparatruck 

Kg de residus reparats 
parcialment,  
Kg de residus reparats 
totalment 

51,65 kg 
 
 
113,5 kg 

43,6 kg 
 
 
28,3 kg 

  

Didaltruck 
Nº peces de roba arranjats o 
transformats,  
nº persones usuàries 

- 
150 peces 
 
200 persones 
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Implantació de Sistemes de Gestió 
Ambiental 

Nº d'auditories de tercera 
part defensades amb èxit 

1/any 1/any   

Estructurar la preparació per al reciclatge 
del tèxtil 

Reducció esperada de 
residus tèxtils amb destí 
abocador en relació a la 
generació de residu tèxtil 

- 10%   

Creació i difusió d'una marca per a 
productes reutilitzats 

Entitats que fan ús de la 
marca 

- 5   

Laboratori d’Innovació tèxtil 

Total kg de roba destinada a 
rebuig/reciclatge 
transformada en productes 
d’upcycling al final el 
projecte,  
Nombre de participants al 
workshop d’ecodisseny 

- 

 
1000 kg 
 
 
10 
 
 

  

Texans pel Clima 
Nº de contenidors ubicats, 
kg de residu tèxtil recollit 

- 
30  
10.000 kg 

  

Circutex, contenidor tèxtil sostenible i 
circular 

Quantitat de residus reciclats 
introduïts en el procés de 
creació del material 

- 
500 kg 
 

  

“Nous horitzons” cap a la recerca d’un 
model de gestió del residu tèxtil més 
circular amb valor social a l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània 

Nº d’empreses recicladores 
participants 

- 3   

TEXCIRCUES, transformació circular del 
sector del reciclatge tèxtil com impuls de 
l’Economia Social y la inclusió 

Nº d’empreses d’economia 
social que repliquen el 
projecte en un any 

- 7   
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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: 

- Signem el pacte per la Moda Circular impulsat pel Departament de Medi Ambient i l’ARC. 
- Projecte CIRCE del Departament de medi ambient i sostenibilitat de la Generalitat amb l’objectiu 

d’impulsar l’economia circular al sector tèxtil 
- Participem en el procés de formalització del nou clúster de residus. 
- Participació a la comissió ambiental de la XES, així com la participació activa en la jornada 

socioambiental 
- 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 

(2019) 
- Col·laboració amb Back To Eco cedint texans per a la seva reutilització i upcycling i treballant 

conjuntament en el projecte Texans pel Clima 
- Col·laboració amb Eurecat i PECT-Maresme Reimagine Textile pel projecte Laboratori d’innovació 

tèxtil 
- 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 
- Membre adherit a l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 

 

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

