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L’entitat social Solidança/Roba Amiga obre una nova botiga de 
segona mà al districte de Nou Barris de Barcelona  

L’entitat promou la moda sostenible i el foment de l’economia circular amb valor social com a 

motor de creació de llocs de treball per a realitzar itineraris d’inserció sociolaboral  

 

Solidança/RobaAmiga obre la primera botiga al districte de Nou Barris a la Plaça de la República, 

3 ampliant la seva presència a  la ciutat de Barcelona. La nova obertura subvencionada per 

l’Ajuntament de Barcelona, a través el programa socioeconòmic del territori, Impulsem el que 

fas de Barcelona Activa, inicialment donarà feina a quatre persones en situació de vulnerabilitat 

social de l’entorn per tal de promoure la seva inserció sociolaboral.  

A la botiga es podrà comprar roba i complements de segona mà, promovent la moda sostenible 

i tancant així el cicle de la reutilització de la roba com a foment de l’economia circular. Comprant 

a les botigues Solidança /RobaAmiga es potencia el comerç de proximitat, es fomenta la inserció 

sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social i alhora la cura del medi ambient 

evitant l’emissió de CO2 a l’atmosfera a través de la reutilització d’aquests productes.  

Aquest establiment se suma a les 11 botigues de Solidança/RobaAmiga situades entre la ciutat 

de Barcelona, el Baix Llobregat, el Bages, el Maresme i també a la província de Girona amb 

l’objectiu de seguir promovent l’economia circular i l’economia social. Paral·lelament aquesta 

activitat també cerca sensibilitzar a al veïnat sobre l’impacte social i ambiental de la iniciativa, 

i importància de realitzar un consum responsable i de proximitat. 

L’horari de la  botiga serà de dilluns a dissabte de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h a la plaça 

de la República, 3 de Barcelona (Nou Barris). 

 
 
 
Per a més informació: 
Andrea Membrado, Departament de comunicació de Solidança.  
Telèfon: 695 36 08 72    E-mail: comunicacio@solidanca.cat 
www.solidanca.cat    Instagram @solidanca_botigues 
 

Solidança/ Roba Amiga 

Solidança és una entitat social nascuda al 1997 a Sant Joan Despí, Barcelona, amb l’objectiu de promoure la inserció 

sociolaboral i les accions  formatives de col·lectius en risc d’exclusió social a través d’activitats vinculades a la gestió  

de residus i l’economia circular. 

 L’activitat principal de l’entitat se centra en la gestió del residu tèxtil a través del Programa Roba Amiga, el qual 

neix al 2002 impulsat per diverses entitats socials, les quals Solidança n’és una de les fundadores, amb l’objectiu de 

millorar la gestió integral del residu tèxtil i la comercialització de la roba de segona mà, facilitant així la contractació 

de persones en situació de risc d’exclusió social i reduint a la vegada el volum de residus municipals que s’envien a 

l’abocador. El cicle de la roba es tanca a les botigues Solidança/Roba Amiga de segona mà fomentant així la moda 

sostenible i l’economia circular i social a través de la reutilització.  
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