Fitxa de Bona pràctica 2017

Sants Encantat, articles de segona mà i molt més

Descripció de la iniciativa
Solidança ha posat en marxa un nou punt de venta de roba i objectes de segona mà, amb el nom "Sants Encantat, articles
de segona mà i molt més ". El projecte té com a activitat principal la reutilització de roba, de petits electrodomèstics, de
petits mobles i estris diversos: Amb aquest idea, l´objectiu és reforçar i difondre l'activitat de venta de segona mà per
estendre aquesta pràctica en la societat per tal de millorar la gestió dels recursos i evitar que esdevinguin residus. De
manera que fomentem l’Economia Circular amb valor social, creant llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.
Els articles per a la venta es descriuen a continuació: roba, petits electrodomèstics, petits mobles, joguines, estris de cuina,
material esportiu, material per a la decoració de la llar, llibres, discos, roba de llar, cotxes i altres accessoris per a infants,
miralls, quadres, vaixelles, etc...
La botiga Sants Encantat contempla a més un programa de tallers mensuals, adreçats a la ciutadania i gratuïts, per
fomentar les tècniques de cosir, reparar i restaurar per tal d'afavorir la reutilització dels objectes que tenim a casa. La botiga
esta decorada amb mobiliari de reutilització restaurat, per tal que el propi establiment serveixi de model d'aquestes bones
pràctiques, posant èmfasi en el disseny i decoració creant una imatge positiva i moderna al voltant de la reutilització, que
convidi a participar d'aquest model de vida més sostenible d'aprofitament dels articles de segona mà a tot tipus de clients.
És compta amb un taller de costura per a ús dels clients i una dependenta experta en customització. Amb aquesta botiga
es crea un lloc de treball per a persones en risc d'exclusió gràcies a incorporar els residus com a recursos i fer possible
l'aprofitament i comercialització dels objectes de segona mà.

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
5.1 Consum responsable
5.2 Generació de residus municipals
6.3 Certificacions en l’àmbit de la sostenibilitat
6.1 Despesa municipal en els àmbits ambiental i social

Durada
Des de 2016

Valors a destacar
Sensibilització, Formació, Creació, Prevenció, Inclusió social

Impulsor
Solidança

Contacte
NATIVITAT YESARES DOMINGUEZ
residus@solidanca.cat
936854434

Col·laboradors
Reparat Millor que nou
ARC

Indicadors associats
1- Kg de roba de segona mà venuts anualment: mínim 13.000
2- kg d'electrodomèstics reutilitzats venuts anualment: mínim 5.000
3- kg de mobles i articles varis reutilitzats a través de la venta de segona mà: mínim 7.500

4: Nombre de clients que han utilitzat la calculadora d'AERESS mínim 200
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