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EDITORIAL
L’essència d’aquest butlletí es l’educació
ambiental. Mitjançant aquesta publicació
difondrem els circuits de tractament del
residu tèxtil, el destí dels diners que
aquesta producció genera, i altres coses
com els processos associats a la gestió
íntegra d’aquest residu. Creiem, que són
uns excel·lents recursos per a motivar a la
població en general i als usuaris dels
contenidors de roba usada en particular
cap a un millora contant de la relació que
tenen amb aquest residu.
Aquest 4º número va dedicat a la
difusió d’un petit document audiovisual
(1’) que forma part de la campanya de
Roba Amiga per a les escoles, instituts i
altres centres d’ensenyament.
Així mateix considerem que pot ser útil
a un altre tipus de públic, com per
exemple: centres cívics i culturals, casals
d’avis i qualsevol altre institució o centre
que pugui tenir interès pel medi ambient.
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Quilograms recollits
Contenidors

3945
8

Estalvi Econòmic Municipal( € )
Estalvi CO2 (Kgs)*
Estalvi d'aigua (Litres)*

757
14202
23670000

*Càlculs basats en http://www.bir.org

Clica sobre la imatge

Sovint la gent es pregunta on va a parar la roba que diposita als contenidors de roba. Per tal de donar resposta
a aquestes preguntes valorem l’educació ambiental com el mitjà per a informar a la població i als municipis on
col·laborem del destí de la roba que es diposita en els contenidors taronges de Roba Amiga presents a les seves
poblacions.
Tal com posa als laterals dels nostres contenidors “la teva roba crea llocs de treball, fem-la útil!”, aquesta frase
és el motiu per al qual treballem. Generar llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social a partir d’un
residu, permet per una banda abordar una oportunitat de treball que pugui ajudar a sortir de la situació
d’exclusió i reduir el volum de residus que van a parar als nostres abocadors.
En aquest número del butlletí presentem una de les accions d’educació ambiental acabada de sortir del forn:
un vídeo de un minut on podreu veure el procés que segueix la roba des de que es diposita en un contenidor de
Roba Amiga, passa per la nostra planta on es processa i els diversos destins que té la roba: botigues Roba
Amiga, entrega social, exportació per a la industria del reciclatge tèxtil i exportació per a la reutilització de la
roba a Àfrica.

Per a visualitzar el vídeo cliqueu damunt l’enllaç o damunt la imatge de dalt.
http://youtu.be/Tjotl2DbWh8?list=UUJCpJxlCwRAqFl3rlxTYelw

