Què se'n fa de la roba que dipositem als
contenidors de Roba Amiga?
Visita B+S a la planta de triatge tèxtil Roba Amiga

Informe de la sessió
10 de juliol de 2015
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1. Programa de la sessió
La visita a la planta de triatge de Roba Amiga va tenir lloc el divendres 10 de
juliol a Sant Esteve Sesrovires, a les instal·lacions més avançades del Sud
d’Europa.
Roba Amiga, Empresa d’Inserció
c. Cooperativa, 1. Polígon Industrial Anoia - Sant Esteve Sesrovires
La Secretaria B+S va facilitar un autocar que va sortir a les 9.10 h de la plaça Espanya.

09.40 h Arribada a la planta
10.00 h Presentació i visita de la planta, a càrrec d’Àgata Miquel, Àrea de
Roba – Roba Amiga.
11.45 h Passi de vídeo explicatiu i taller de reciclatge.
12.00 h Finalització de l’activitat.
2. Resum de la sessió
En el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat es convida a conèixer les
instal·lacions d’una planta de triatge tèxtil. La jornada es contextualitza i
s’emmarca en els objectius 5 i 7 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Ús
racional dels recursos i Benestar de les persones.
La planta de gestió del residu tèxtil té 6.000 m2 i processa diàriament entre
12.000 i 14.000 kg de roba usada provinent dels contenidors de recollida
selectiva.
L’objectiu d’aquest projecte és afavorir la inclusió social i la inserció en el món
laboral de persones en situació de vulnerabilitat, donant una segona vida a la
roba usada i alhora reduir-ne el seu impacte ambiental.
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Actualment a la planta hi treballen 56 persones, 42 d’elles en procés d’inserció
laboral. Es preveu la creació de més de 100 llocs de treball nous durant els
propers 5 anys, 70 dels quals per a persones en risc d’exclusió social.
Aquest objectiu es complementa amb la voluntat d’avançar cap al màxim nivell
d’eficiència en el tractament de la roba usada, sabates i complements que les
entitats sòcies recullen a través dels contenidors taronges que Roba Amiga té
distribuïts arreu de Catalunya.
La funció de la planta de triatge és recollir i seleccionar el material tèxtil que hi
arriba.
De tot el material entrant, se’n diferencien 4 grups:





la “crema”, que suposa un 7% del total, és la roba de major qualitat, de
la què se’n fa dues tries, i que es prepara per a la seva comercialització a
botigues de segona mà i entrega a serveis socials.
la roba reutilitzable, un 55% del total, amb destinació a Àfrica
la roba per a reciclatge, que suposa aproximadament un 30%, s’envia a
diferents països, com l’Índia, Pakistan, Togo, Camerun,...per a la seva
transformació en matèria primera.
la resta de roba, el rebuig, un 8% del total, que no es pot utilitzar es
prepara per a un tractament finalista i es porta a una planta de
cogeneració, on es valoritza energèticament. Saica és l’empresa que ho
porta a la planta d’Esparraguera.

Paral·lelament, s’està iniciant una proposta de col·laboració amb empreses per
buscar nous usos, per exemple, material d’aïllament de parets, etc.
Durant tot el procés de triatge, hi ha una combinació entre la selecció mecànica
o automatitzada i la manual.
A la planta s’hi poden diferenciar, a grans trets, cinc àrees de treball:
1. La zona de recepció de residus, on arriben els camions i es pesa la roba.
Des d’aquesta zona s’alimenta la línia, des d’on es fa el triatge.

Font de la imatge: Joan Subirats (comercial@sywal.com)
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2. La línia de triatge

3. La zona de premsat i embalat. Els residus recuperats es premsen i
s’emmagatzemen fins que són duts per a la reutilització o bé a les plantes
de reciclatge.

Font de les imatges: Joan Subirats (comercial@sywal.com)
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4. La zona d'emmagatzematge

5. Oficines i sala de visites (formació, tallers,...).

Font de les imatges: Joan Subirats (comercial@sywal.com)
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Roba Amiga Empresa d’Inserció compta, entre d’altres, amb el suport de
Momentum Project, Inditex, l’Agència de Residus de Catalunya i diferents Càrites
Diocesanes i parroquials.

Font de les imatges: Joan Subirats (comercial@sywal.com)

Consulteu el vídeo:
C:\Users\amiquel\Downloads\RobaAmiga-VFinal-TotsLogos.mov
A la visita vam ser un total de 27 persones, representants d’empreses, entitats,
centres educatius i institucions.
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3. Annexos
3.1.

Relació de participants

Els noms dels participants i els correus electrònics no estaran disponibles a la
versió pública de l’informe, a través de la web.
Sra. Bertran Duran, Natalia (I Believe in Dreams_ Moda Sostenible) Sra.
Bonastre Verdaguer, Marta (Escola Pau Casals - Horta)
Sra. Calvo, Sylvia (Associació Moda Sostenible Barcelona)
Sra. Capdevila Batlles, Rebeca (Andròmines)
Sra. Castro Doria, Inma (Escola Pau Casals - Horta)
Sra. Creus Soler, Roser (Associació Catalana d’Amics de l’Aigua)
Sr. de Miguel Sainz, Eladio (TMB-Transports Metropolitans de
Barcelona)
Sr. Díaz, Juan Andrés (Femarec)
Sra. Egharevba, Shiaibi (SICAR cat)
Sra. Ekhator, Vívian (SICAR cat)
Sra. Fofana, Aisha (SICAR cat)
Sra. Gómez, Aglaia (EIG - Eco Intelligent Growth)
Sra. Ivanova, Tanya (SICAR cat)
Sra. Koncz, Katalin (El Mitjó Desaparellat SCP)
Sra. Lo Diagne, Fatou (Andròmines)
Sr. Padín Pujoldevall, Brais (Invenies)
Sra. Pérez-Hickman, María (Associació Moda Sostenible Barcelona)
Sra. Pioli, Virginia (Associació Moda Sostenible Barcelona)
Sr. Queralt, Ramon (Associació Catalana d’Amics de l’Aigua)
Sra. Ritter, Laure (Associació Moda Sostenible Barcelona) Sr. Romo
Cervera, Antonio (Andròmines)
Sra. Rondeel, Virginia (Associació Moda Sostenible Barcelona)
Sra. Sotelo, Irene (SICAR cat)
Sr. Subirats, Joan (Associació Moda Sostenible Barcelona) Sr. Torras
Pérez, Albert (AMB- Àrea Metropolitana de Barcelona)
Sra. Trullen, Judith (EIG - Eco Intelligent Growth) Sra. Villegas Bonachera,
Silvia (Andròmines)
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Sra. Ferrer, Anna (Barcelona + Sostenible)
Sra. Galofré, Alba (Barcelona + Sostenible)
Sra. Miquel, Àgata (Roba Amiga) amiquel@formacioitreball.org
3.2.

Valoracions de la sessió

Un total de 19 persones han contestat el qüestionari de valoració.
El temps de durada i l'horari han estat, per a tothom, adequats així com els
canals utilitzats per la convocatòria. El contingut i les explicacions han estat
adients ja que han complert les expectatives de la visita a les instal·lacions
de tots i totes les participants.
Les observacions recollides fan referència a:
- L’interès de l’experiència.
- L’interès de veure les instal·lacions en funcionament.
- L’interès a què se’n faci més divulgació i que la informació tècnica estigui
més a l’abast.
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