NOTA DE PREMSA
“CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA AJUDARÀ A CREAR LLOCS DE TREBALL D’INSERCIÓ A
TRAVÉS DE LA RECOLLIDA DE ROBA I AL MATEIX TEMPS GENERARÀ BENEFICIS
MEDIAMBIENTALS.”

Barcelona, 19 de maig.
El passat divendres 19 de maig a Barcelona, Càritas Diocesana de Tortosa ha signat un conveni
amb la Fundació Formació i Treball (FIT), per tal que aquesta empresa d’inserció reculli la roba
sobrant dels robers de les Càritas Parroquials. A més a més, instal·larà nous contenidors de
recollida de roba usada al carrer. Càritas seguirà realitzant entrega social en els seus robers, però
amb aquest conveni podrà donar sortida a tots els seus excedents d’una manera controlada i
segura, sabent que la seva destinació final és la generació de llocs de treball i la reutilització o
reciclatge de la roba.
La roba recollida anirà a parar a la planta de triatge que la FIT té ubicada al municipi de St. Esteve
Sesrovires (Barcelona), on es generen llocs de treball per persones en risc d’exclusió. Actualment,
treballen 43 persones amb contracte d’inserció sòcio-laboral en aquesta planta i 27 més amb
contracte ordinari. La roba que es tria i està en bones condicions es destina a les botigues de
roba de segona mà sota la marca Roba Amiga. En aquestes botigues hi treballen 16 persones,
també amb risc d’exclusió social. Les persones amb contractes d’inserció treballen i es formen
durant el període que dura el contracte - al voltant de 12 mesos -, i després la FIT els ajuda a
trobar feina en altres empreses on poder recomençar de nou.
La FIT desenvolupa el seu projecte sòcio-laboral recollint roba als contenidors taronja de la marca
Roba Amiga, que progressivament s’aniran reconvertint per presentar una nova imatge amb els
logos i colors de Càritas. D’aquesta manera s’afegeixen al projecte tèxtil comú que està
promovent Càritas Espanyola unint les forces de totes les Càritas Diocesanes de l’Estat per tal de
fomentar la creació de llocs de treball per les persones més vulnerables. A més a més d’aquesta
aposta per l’economia solidaria, també hi ha una clara voluntat de contribuir a la conservació del
medi ambient, donat que tota aquesta roba reutilitzada o reciclada genera importants beneficis
mediambientals.

