
 

 

 

 

 

Estratègia Compartida per una Ciutat més Inclusiva 

Projecte Tractor Barcelona Garantia Social 

Garantir la cobertura de les necessitats essencials 

 

Bancs de productes no alimentaris i punts de distribució 

de roba 

 



 

Bancs de productes no alimentaris 

Aquest document, elaborat en el marc del Projecte Tractor Barcelona Garantia Social de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 

Inclusiva, recull projectes i iniciatives de bancs de productes no alimentaris identificades de Barcelona i impulsades pel teixit 

associatiu de la ciutat amb l’objectiu de garantir el dret als productes no alimentaris i serveis de primera necessitat (higiene 

personal, higiene de la llar i roba). 

Entitat Descripció Destinataris Altre informació Contacte 

Associació Cívica 
La Nau 
 

L’activitat principal és la recollida 
de productes no alimentaris 
(especialment productes de 
neteja i d’higiene personal) de les 
empreses col·laboradores. 

Entitats que 
realitzen una 
acció directa amb 
els diferents 
col·lectius en risc 
d’exclusió social. 

Per dur a terme les diferents accions 
i activitats, l’Associació compta amb 
la participació de 41 persones 
voluntàries que hi col·laboren de 
forma regular i 70 persones que en 
són voluntàries en moments 
puntuals. 

Tel. 93.409.36.90 
C/ del Plom 29, 
08038 Barcelona  
info@lanau.org 
 

Fundació IReS En el Banc es gestionen diferents 
productes i/o excedents 
procedents del mecenatge i de 
donacions d’empreses: roba i 
complements, joguines i material 
divers i productes d’higiene i 
neteja de la llar. 
 

Entitats de la 
ciutat per repartir 
entre les 
persones usuàries 
o per al 
funcionament de 
l'entitat. 
 

La gestió i la distribució dels 
materials la realitzen 
majoritàriament persones 
condemnades a realitzar un Treball 
en Benefici de la Comunitat. També 
és un espai d’aprenentatge i 
d’iniciació prelaboral per a col·lectius 
específics, i les persones voluntàries 
també hi tenen cabuda. 

Tel. 93.486.47.50  
c/ d'Àlaba, 61, 
08005 Barcelona  
fundacio@fundaci
oires.org 
 
 

Federació 
Catalana de 
Voluntariat Social 
de Catalunya 

Projecte Guanyem-hi tots 
gestionen els estocs de les 
empreses i altres materials cedits.  

Els distribueixen 
actualment entre 
les entitats 
federades de la 
FCVS. 

L’objectiu és contribuir al reciclatge 
de material allargant la vida útil dels 
productes i ser una eina per facilitar 
les actuacions de Responsabilitat 
Social, alhora que facilitem a les 

Tel. 972 22 79 11 
C/ Grassot 3, 2n. 
08025 Barcelona  
http://guanyem-
hi-

mailto:info@lanau.org
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http://guanyem-hi-tots.voluntaris.cat/contacte/


Entitat Descripció Destinataris Altre informació Contacte 

entitats l’accés a material que d’altra 
manera els seria més difícil d’obtenir. 
http://guanyem-hi-
tots.voluntaris.cat/ 

tots.voluntaris.cat
/contacte/ 

Fundació Banc de 
Recursos 
 
 

Actua com un pont solidari entre 
entitats coordinant ofertes 
d’empreses i peticions d’entitats 
socials del nostre país. D’aquesta 
manera, entre d’altres materials, 
deriva a les ONG que ho 
sol·liciten mobiliari d’oficina, roba, 
joguines i estris complementaris. 

Entitats socials i 
benèfiques. 

 

A través de la seva pàgina web, les 
entitats receptores poden veure les 
donacions disponibles i les empreses 
i entitats col·laboradores poden 
publicar les seves donacions.  
http://pontsolidari.org/ 
 

Tel. 93 217 71 54 
c/ Gran de 
Gracia, 167, Pral 
2 A, 08012 
Barcelona 
difusio@bancdere
cursos.org 
 

Fundació Real 
Dreams 

Dóna sortida a excedents 
d'empreses (mobiliari, restes 
d'estocs...) i persones per cobrir 
les necessitats d'entitats del 
Tercer Sector. Es tracta d'un punt 
de trobada on les empreses 
donen producte i les ONG el 
reben gratuïtament. 

Entitats del tercer 
sector.  

Fundació Real Dreams ha creat 
donalo.org amb l'objectiu que les 
Entitats sense Ànim de Lucre puguin 
accedir a excedents d'empreses 
sense cap cost. Només s'han de fer 
càrrec del transport. Es tracta d'una 
iniciativa emmarcada en l'economia 
circular que cerca convertir residus 
en recursos generant llocs de feina i 
preservant el medi ambient. 
http://www.fundacionrealdreams.org
/  
http://www.donalo.org/  

Tel. 93 205 21 91 
C/ Planella, 12 
08017 Barcelona 
contacta@fundaci
onrealdreams.org  
 
 
 

Botiga amiga de 
Formació i Treball 
 
 

Recull, selecciona i etiqueta roba 
de segona mà, que la ven al 
detall a preus molt assequibles.  
 

Per a tota la 
ciutadania. 

Tot el treball el fan persones en 
situació de risc social ajudant en la 
seva formació i  inserció 
sociolaboral.  

Tel. 93 303 41 00 
C/ Carrer Llull, 
430 
http://www.roba
amiga.cat/ca/ 
info@robaamiga.
cat 
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Punts de distribució de roba 

En el següent mapa (veure Mapa 1.) s’ha distribuït el conjunt de punts de donació de roba del conjunt de parròquies i entitats 

socials de la ciutat, així com el nombre de botigues de Roba Amiga de Barcelona. Alhora, el mapa representa l’Índex Sintètic 

de Desigualtat i Vulnerabilitat Social (ISDVS) de cada barri, segons dades del 2015.  

En total s’han comptabilitzat 6 botigues de Botiga amiga de Formació i Treball i 30 punts de donació de roba (entre 

parròquies i entitats socials):

1. Associació Cívica La Nau 

2. Caputxins Sarrià 

3. Creu Roja a Barcelona 

4. Formació i Treball 

5. Fundació IReS 

6. Mare de Déu de Fàtima 

7. Mare de Déu de la Medalla 

Miraculosa 

8. Mare de Déu del Coll 

9. Mare de Déu del Pilar 

10. María Mitjancera de totes les 

Gràcies 

11. Pares Trinitaris 

12. Parròquia Crist Rei 

13. Parròquia Sant Agustí 

14. Parròquia Sant Bernat Claravall 

15. Sant Joan Bosco 

16. Sant Joan d'Horta  

17. Sant Joan M. Vianney 

18. Sant Jordi 

19. Sant Josep Oriol 

20. Sant Lluís Gonzaga 

21. Sant Martí de Provençals 

22. Sant Marti del Clot 

23. Sant Oleguer 

24. Sant Pere Claver 

25. Sant Pere Nolasc 

26. Santa Dorotea 

27. Santa Eulàlia de Vilapicina 

28. Santa Isabel d'Aragó 

29. Santa Joaquima Vedruna 

30. Santa María de Sants 

 
 

 

 

 



 
Mapa 1. Punts de donació de roba i punts de venda de Botida amiga de Formació i Treball  

Botiga Amiga de Formació i Treball 


