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Inditex aporta 8,5 milions d'euros a Càritas per a donar suport a programes de 

reutilització tèxtil i ocupació social 

Inditex aportarà 8,5 milions d'euros a Càritas durant els pròxims tres anys per a enfortir el programa 

de recollida i reutilització de roba (Moda Re-) i per a continuar desenvolupant projectes 

d'ocupabilitat, formació i inclusió de persones en situació de vulnerabilitat. Óscar García Maceiras, 

Conseller Delegat d'Inditex, i Manuel Bretón Romero, President de Cáritas Española, han signat aa 

Madrid aquest nou acord, que prolonga fins a 2025 la col·laboració que totes dues entitats 

mantenen des de 2007. 

El programa Moda Re-, al qual Inditex destinarà 3,5 dels 8,5 milions d'euros previstos a l'acord, és 

el projecte d'economia social de Càritas dedicat a la gestió del cercle complet (recollida, reutilització 

via donació o venda solidària i reciclatge) de la roba usada. Aquest projecte ha permès crear 1.200 

ocupacions, el 50% d'ells d'inserció. 

Durant el període 2023-2025, els fons aportats per Inditex a Moda Re- es dirigiran prioritàriament 

al reforç de la capacitat i els sistemes de traçabilitat de recollida de peces i a l'impuls de la seva xarxa 

de botigues solidàries, amb la realització de noves obertures que se sumaran als 129 establiments 

actuals. Quant als productes que no puguin ser reutilitzats, Moda Re- continuarà introduint avanços 

en les seves plantes de tractament tèxtil de Bilbao, Barcelona i València, en les quals extreu fibres 

d'alta qualitat i matèries primeres amb valor per a la indústria a través de diferents processos de 

reciclatge. 

El programa d'ocupació i formació de Càritas, per part seva, rebrà 5 milions d'euros per a continuar 

desenvolupant projectes que promouen la capacitació i la inclusió soci-laboral de col·lectius en risc 

o en situació d'exclusió social i la posada en marxa d'iniciatives d'economia social i autoocupació. 

Des de 2007, any en què va començar la col·laboració, Inditex ha aportat a Càritas més de 32 milions 

d'euros per a projectes d'ajuda humanitària i emergències, cooperació internacional i acció social. 

Durant l'acte de signatura , Manuel Bretón, President de Cáritas Española, ha afirmat que “aquests 

projectes continuaran ajudant-nos a articular propostes de transformació social, que fomentin una 

societat basada en la promoció dels drets humans, la dignitat, la cooperació i la justícia des del 

respecte i la cura del medi ambient”. 

 

Inditex i Càritas renoven el seu acord per tres anys 

 

Després d’uns anys difícils marcats per la pandèmia de la COVID-19, on ens ha tocat reorientar 

l’acció de Càritas i la manera d’acompanyar a les persones, enguany començam un nou curs amb 

ganes de reprendre espais de trobada que havíem perdut. 

Amb l’alegria de poder tornar a trobar-nos, vos convidam el proper dissabte 22 d’octubre a fer un 

encontre de totes les persones que forman Càritas. Amb el títol “Una comunitat transformada i 

transformadora”, l’encontre vol ser un espai per a donar-nos compte de la capacitat que tenim 

com a comunitat per a transformar el món. Una trobada per a compartir aquells moments que ens 

han transformat personalment i que ens han fet créixer. Quan ens donam compte de que hem estat 

transformat/da, pot ajudar a créixer altres persones. Així, tots junts podem ajudar a transformar la 

societat i fer present el Regne de Déu a la Terra. 

Vine a compartir la teva experiència transformadora! 

HORARI I LLOC 

Dissabte, 22 d’octubre de 2022 

De 9:30h a 16:00h 

Seminari Nou (Camí Salard, 46- Palma) 

PROGRAMA 

Comptarem amb la presència del nostre Bisbe Mons. Sebastià Taltavull  

i d’Aurora Aranda, Secretària General de Càritas Diocesana de València. 

Pots descarregar-te el programa aquí! 

DESCARREGAR PROGRAMA 

INSCRIPCIONS 

Pots incriure’t al següent enllaç: 

FORMULARI D’INSCRIPCIO 
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