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El vaixell insígnia de la moda espanyola i la companyia de repartiment urgent
s'uneixen a aquesta iniciativa per digniﬁcar la forma en què reben roba aquells
que ho necessiten i donar suport a la reinserció laboral
20 març, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

“Aprendre a treballar treballant”. És l’objectiu que des de fa un quart de segle persegueix
Càritas Espanyola amb un dels seus projectes d’inclusió social més importants: les botigues
de roba de segona mà i les plantes de tractament lligades a aquesta.
Es tracta d’una iniciativa que ja tenen en marxa 27 de les 70 diòcesis que conformen la xarxa
de Càritas, però que està establint els fonaments per crear una gran xarxa nacional, capaç
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de multiplicar els més de 500 llocs de treball que ja tenen en marxa , a més de digniﬁcar la
forma en què reben roba aquells que ho necessiten.
Botigues solidàries
Per aconseguir-ho, l’any passat, Càritas va unir forces amb el vaixell insígnia de la moda a
Espanya, Zara, i amb la companyia de repartiment urgent Seur. La primera ha posat en totes
les seves botigues un contenidor on qualsevol pot deixar la seva roba usada, i ha ﬁnançat la
instal·lació d’altres 800 en carrers de les diòcesis on ja existeix aquesta xarxa de botigues
solidàries sota noms com Koopera, Ropa Amiga, Arroupa o A todo trapo.
A més a més, tot aquell que realitzi una comanda a Zara online, pot sol·licitar que vagin a
casa a recollir la roba que desitgi donar, tasca que realitza gratuïtament Fundació Seur.
Aquesta suma de forces, unida a la històrica tasca de les parròquies, va permetre a Càritas
tractar l’any pasado25.000 tones de roba, un 40% de les quals va arribar a través dels nous
contenidors.
Cadena de treball
Actualment, tota aquesta roba es porta als 27 magatzems que Càritas té repartits per tot
Espanya i, des d’allà, s’envia a les tres plantes de tractament que posseeix al País Basc,
València i Barcelona.
En elles, es realitza la tasca de separar la roba en quatre grans grups: la que està en bon
estat es torna a enviar als projectes locals per, un cop higienitzada, vendre-la a les botigues
de segona mà; la qual pot reutilitzar però no té la qualitat necessària per ser venuda, es
porta als projectes socials de Càritas fora d’Espanya; la resta es prepara per ser reciclada i es
ven a plantes dedicades a això; i una petita part, entorn del 2%, es destina a valorització
energètica (es transforma en energia). Fins i tot, els botons, cremalleres i similars es fonen i
es venen a la indústria metal·lúrgica.
En tota aquesta cadena (les 27 plantes locals de recepció, les tres de tractament i les
botigues) treballen persones del programa d’inserció social de Càritas per un termini d’entre
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un i tres anys, ja que l’objectiu és aconseguir que, posteriorment, es s’integrin en el mercat
laboral ordinari, tal que s’està arribat al 40% dels casos, segons explica Rubén Requena,
tècnic de projectes d’ocupació a Càritas Espanyola. “Tenim convenis amb moltes empreses,
sobretot locals, ja que Espanya és un país de pimes”, assenyala.
Fons obtinguts
Els diners que s’aconsegueix tant amb les botigues com la que venda de roba a plantes de
reciclatge es reinverteix íntegrament al programa de reinserció laboral. A més, a les ciutats
on ja existeix aquesta xarxa de botigues, a les persones que acudeixen a les parròquies
demanant ajuda se’ls donen vals per canviar-los per roba en aquests establiments, ajudant
així a digniﬁcar una mica la situació que estan travessant aquestes famílies.
“Nosaltres això ho fem únicament i exclusivament per al treball de reinserció, però sempre
amb la nostra ètica, amb el nostre acompanyament humà a les persones, amb la continuïtat
de la solidaritat. El lliurament socialde roba no deixarem de fer-la, perquè deixaríem de ser
Càritas “, subratlla Requena.
Cura mediambiental
La tasca solidària d’aquest projecte va sempre lligada a la cura mediambiental, ja que a més
de reutilitzar, reciclar i valoritzar la roba, s’està constantment innovant en les tècniques que
s’empren en aquestes plantes per ser respectuosos amb el planeta. Per exemple, ara mateix
s’està avançant en dos projectes patentats per crear panells per a construcció i estoretes
d’automòbils a partir de la roba que es tracta en aquestes plantes
Sempre pensant en ampliar aquesta cadena de solidaritat, el proper repte de Càritas
Espanyola és expandir a tot el país la xarxa de botigues, les quals es gesten com
cooperatives o societats limitades, el que els permet ser registrades com a empresa
d’inserció i, així, totes les persones en risc d’exclusió que es beneﬁcien d’aquest programa
estan cotitzant i cobrant un sou digne durant els anys que estan “aprenent a treballar
treballant”, frase amb la qual Requena resumeix el gran objectiu d’aquest projecte.
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