NOTA DE PREMSA

Projecte Home obre una botiga de Roba Amiga en
col·laboració amb la Fundació Formació i Treball
● L’objectiu de la botiga és crear llocs de treball per a persones en risc
d’exclusió social.
● L’establiment ofereix roba de segona mà i restes d’estoc i està situat al
districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
●

Una botiga que es presenta com un servei pensat per a persones amb
dificultats econòmiques, però obert al públic general.

Barcelona, 2 d’octubre de 2015. - L’ONG per les addiccions Projecte Home Catalunya ha
obert una botiga de Roba Amiga a Barcelona. L’establiment, impulsat amb la col·laboració de la
Fundació Formació i Treball, està situat al carrer Mare de Déu del Port, 337-339, al barri de la
Marina de Port i districte de Sants-Montjuïc.
Aquesta nova botiga solidària forma part del projecte Roba Amiga, una xarxa d’establiments
especialitzats en roba de segona mà i restes d’estoc, i s’ha obert amb l’objectiu de crear llocs
de treball per a persones en risc d’exclusió social. Així doncs, els ingressos serviran per a la
contractació de persones rehabilitades d’addiccions i que pateixen especials dificultats per a
reinserir-se al món laboral.
En la inauguració de la botiga, que s’ha fet aquest dijous, Oriol Esculies, director de Projecte
Home Catalunya, ha valorat la “gran oportunitat que representa per a les persones que han
superat una addicció poder accedir a un lloc de treball”. Xavier Puig, gerent de la Fundació
Formació i Treball, ha remarcat “el valor que té treballar en xarxa amb altres entitats per tal de
generar més oportunitats laborals”. També ha assistit a l’acte Patrici Hernández, cap del
departament de serveis socials bàsics de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Barcelona.
L’obertura de la botiga de Roba Amiga respon a la voluntat de treballar per a la integració
laboral de les persones amb addiccions, una de les accions prioritàries de Projecte Home
Catalunya. I és que tenir una feina és un dels principals factors de protecció en la rehabilitació
de les drogodependències.

Roba Amiga, roba amb segona vida
Roba Amiga, Empresa d’Inserció és un projecte social dedicat a la recuperació i gestió del
residu tèxtil que realitza directament el servei de recollida de roba usada a més de 150
municipis de les províncies de Barcelona i Tarragona. A través de la instal·lació de 530
contenidors i serveis de recollida a domicili a ciutats com Barcelona, recupera anualment més
de 3.000 tones de residu tèxtil. El sistema de recuperació del residu tèxtil i de creació roba
valoritzada permet generar llocs de treball pels col·lectius més desfavorits de la societat en les
diferents fases del procés productiu: recollida, selecció i condicionament, distribució i venda al
públic.

Projecte Home Catalunya (www.projectehome.cat) és una ONG catalana creada el 1995 pel
tractament, la prevenció i la sensibilització de les drogodependències i d'altres conductes
addictives. En aquest temps, ha atès més de 20.000 persones amb problemes de drogues.
Exerceix com a ONG de caràcter consultiu especial davant el Consell Econòmic i Social de
Nacions Unides.
Fundació Formació i Treball (www.formacioitreball.org) és una entitat promoguda l’any 1992
per Càritas Diocesana de Barcelona que treballa per aconseguir una societat més inclusiva,
justa i solidària. Per tal d’assolir aquest objectiu, la Fundació crea iniciatives socials que
permetin generar oportunitats laborals i formatives per a la inclusió social de persones en
situació de risc d’exclusió social; i alhora gestiona i dignifica el Programa d’Entrega Social dirigit
a famílies amb escassos recursos econòmics.

Per a més informació contactar amb l’Àrea de Comunicació:
Jordi Feu. Tel. 932989875 / 619631621 jfeu@projectehome.org

