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FITXA Núm. 12 – OCTUBRE 2004 

         DONEM VIDA A LA ROBA USADA 
 

 

Des de fa un temps trobem als carrers de l’àrea metropolitana de Barcelona 
uns contenidors d’un color taronja llampant, que s’afegeixen als que ja 
coneixíem de la recollida selectiva. En aquest cas tenen com a objectiu 
reutilitzar la roba usada, que en ocasions llencem de forma inapropiada a 
les escombraries quan encara podem donar-li una segona vida. 
 
Aquests contenidors s’emmarquen en el programa Roba Amiga, un projecte 
que, mitjançant la reutilització de roba en bon estat a Catalunya, vol fomentar 
la  inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials. En aquesta iniciativa 
participen la Fundació Un Sol Món, Aires, una entitat que aplega empreses 
recuperadores dedicades a la inserció sociolaboral, Càritas Catalunya, que des 
de fa molts anys desenvolupa accions de recollida de roba, i els Ajuntaments.  

 
Com a promig, cadascú de nosaltres compra gairebé 10 quilograms de 
productes tèxtils cada any, i la renovació de vestuari genera una gran quantitat 
que van a parar als abocadors, contribuint a malmetre el medi ambient. 
Mitjançant aquests contenidors de roba usada es van recuperar més de 2.000 
tones de material l’any 2003.  
Dipositar la roba usada en els contenidors no només contribueix a reduir el 
nostre impacte sobre el medi, sinó que a més afavoreix la creació de llocs de 
treball entre els col·lectius menys afavorits (drogodependències, problemes 
d'alcohol, problemes psiquiàtrics, aturats de llarga durada, etc.). 
 

Com donar una nova vida a la roba usada… 

 

 Més informació… 
 

Programa Roba Amiga. Fundació Un Sol Món – Obra Social de Caixa Catalunya. 2004. 
 

Recollida de residus tèxtils. BCNeta! – Ajuntament de Barcelona. 2004. 
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Eviteu llençar la roba directament a les escombraries. Si el material està fet malbé, 
és millor portar-lo a un Punt Verd o una deixalleria. 
Si la roba o els complements es troben en bon estat, dipositem-los en un contenidor 
de Roba Amiga, o cedim-los a persones o entitats que encara li poden donar un bon 
ús. 
En els contenidors de Roba Amiga es pot abocar roba de la llar i de vestir, sabates, 
bosses i altres complements, sempre que no estigui feta malbé (molla, amb paràsits i 
males olors, amb molta brutícia, etc.). Poseu-ho tot en bosses al contenidor taronja. 
Els usuaris de la UB tenim diversos punts de recollida ben propers… 
 

Pedralbes Sud: c/Martí i Franques, a l’accés situat entre els Serveis Cientificotècnics, 
l’Institut Jaume Almera i la Facultat de Biologia. 
Pedralbes Nord: al Campus Nord de la UPC, a l’Av. de l'Exèrcit cantonada c/ Tinent 
Coronel Valenzuela, al costat del control d'accés al campus en vehicle motoritzat. 
Campus Mundet: Part posterior de l’Edifici de Llevant, al costat dels Serveis Mèdics. 
Altres centres: consulteu l’OSSMA o la pàgina web del programa Roba Amiga. 

http://www.ub.edu/ossma
http://obrasocial.caixacatalunya.es/CDA/ObraSocial/OS_Plantilla3/0,3417,1x3y79,00.html
http://obrasocial.caixacatalunya.es/CDA/ObraSocial/OS_Plantilla3/0,3417,1x3y79,00.html
http://w10.bcn.es/APPS/stnbcneta/ca/html/base.jsp?seccion=c_2_6.jsp&menu=3&submenu=1

