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Com es pot incorporar roba de segona mà en una botiga
QUINS BENEFICIS TÉ 
REUTILITZAR LA ROBA 
USADA?

L’aprofitament de la roba usada en 
l’àmbit domèstic, com el de qualsevol 
altre objecte o producte en bon 
estat, té beneficis importants per al 
conjunt de la societat. A més d’evitar 

la generació de residus i fomentar 
la recuperació i la reutilització –
amb l’estalvi de matèries primeres, 
aigua i energia que això suposa–, 
contribueix a generar llocs de treball en 
organitzacions socials o en el comerç, 
i permet que els clients accedeixin 
a roba de qualitat a un preu més 
assequible.

QUANTA ROBA USADA 
ES RECULL A BARCELONA?

El servei de recollida de roba usada a 
domicili de l’Ajuntament de Barcelona 
en col·laboració amb la Fundació 
Formació i Treball va recollir de l’any 
2012 al 2017 unes 1.250 tones, a 
les quals s’ha d’afegir unes 11.500 
tones recuperades mitjançant els 
contenidors taronges ubicats als punts 
verds i equipaments municipals, així 
com més de 7.000 tones recollides 
de contenidors d’espais privats com 
parròquies, supermercats, escoles i 
benzineres.

La roba recollida als domicilis de la 
ciutat és de més qualitat i està en 
més bon estat que la que es recull als 
contenidors, per la qual cosa una bona 
part es destina a la venda a la xarxa de 
botigues Roba Amiga o bé es dona a 
usuaris dels serveis socials de Càritas i 
del mateix Ajuntament.

La roba usada es pot reaprofitar fins que se li acaba el cicle de 

vida útil. Això evita que es tracti com un residu abans d’hora i 

permet que altres persones la facin servir.  

Els mercats i les botigues de roba de segona mà han proliferat 

en els darrers anys a les ciutats més desenvolupades del món. 

Els seus valors afegits —ambientals, socials i econòmics– 

són un tret diferencial per a les botigues que aposten per 

comercialitzar-la. 
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Cristina i Gustavo, quin és el vostre model 
de negoci?
L’any 2009 vam començar com una 
botiga de roba només de segona mà, i 
un any després la vam complementar 
amb una secció de roba ecològica que 
ha anat creixent. Ara mateix combinem 
les dues opcions. Es tracta d’un projecte 
d’emprenedoria familiar que vam començar 
quan va néixer la nostra filla i vam 
comprovar la quantitat de roba i d’altres 
objectes que pràcticament no es fa servir.

I com funciona aquesta secció de segona 
mà?
Doncs recollim roba per temporades a un 
preu fix i la venem també a un preu fix. No 
ens importa la marca, només que estigui 
neta i que es pugui tornar a aprofitar. Per 
cada peça de roba que ens porta una 
persona li donem una quantitat equivalent 
en crèdit a la botiga, ja sigui per comprar 
més roba de segona mà com per obtenir un 
descompte del 20% en la compra de roba 
nova. Cada peça la comprem a un euro i 
mig i la venem a tres.

Com us ha anat fins al moment?
Ara que ja fa cinc anys que vam començar 
ens coneix força gent i unes 305 persones 
participen en el sistema d’intercanvi. Al 
principi hi havia certes reticències a comprar 
roba de segona mà, però cada vegada ho fan 
més persones. Veuen que està neta i que es 
pot reutilitzar i donar-li altres usos.

Què feu quan teniu un excés de roba usada?
Durant el període de rebaixes posem a la 
venda tota la roba que podem, i la que va 
quedant o la que no tenim capacitat de 
vendre l’oferim a Càritas. El nostre magatzem 
és limitat i de vegades ens arriba un excés de 
roba.

Quins beneficis aporta la vostra experiència?
El principal és l’interès de la comunitat i les 
famílies per la reutilització i l’aprofitament 
de la roba usada. Ha estat interessant 
veure com les persones se’ns acosten i ens 
demanen informació sobre com funciona 
l’intercanvi. Això també contribueix a crear 
vincles.

La Baldufa és una botiga de 
roba infantil per a nens i nenes 
de fins a sis anys. Combina la 
venda de roba de segona mà, 
que funciona amb un sistema 
d’intercanvi, amb la de roba 
nova, que està certificada com 
a ecològica.

Recomanacions
La venda de roba de segona mà és un sector econòmic a l’alça, ja que 
cada vegada més ciutadans opten per comprar-ne i s’obren noves botigues 
especialitzades en aquest producte. També hi ha l’opció d’incorporar una 
secció de roba de segona mà dins d’un establiment convencional.

Els canals de distribució lògicament no són els mateixos que els de la roba 
nova, per la qual cosa, si en voleu més informació, us podeu posar en 
contacte amb les entitats i organitzacions implicades en projectes de recollida 
i distribució de roba usada o bé amb altres comerços que han apostat per 
introduir-la en la seva oferta.

Cristina i Gustavo
Baldufa
Carrer del Cigne, 12

Barri de la Vila de Gràcia

Districte de Gràcia

UN EXEMPLE

Vila de
Gràcia

Comerç verd
http://comercverd.rezero.cat/
info@rezero.cat
936 686 107

Comerç + Sostenible
http://barcelona.cat/comercsostenible 
acciosostenible@bcn.cat
932 562 593

Més iniciatives dels comerços a:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Accés directe a totes les adreces web d’interès:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Per a més informació:

Recollida de residus domiciliaris 
Ajuntament de Barcelona

Cooperativa Roba Amiga

Fundació Formació i Treball

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris
http://www.robaamiga.cat/
http://www.formacioitreball.org/

