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La roba suposa una despesa
important per a les famílies amb
ﬁlls, una compra inevitable i poc
amortitzada si no hi ha germans
perquè els infants creixen de pressa i, amb la mateixa velocitat, necessiten un vestuari nou. Ara, una
plataforma virtual ofereix una sortida per als estocs de roba infantil
que s'emmagatzemen en moltes
cases, creant un espai d’intecanvi i a un preu mòdic, menys de dos
euros la peça. Es tracta de Grownies (www.grownies.com), un projecte que promou la reutilització
de roba que ha quedat en desús i
està en perfectes condicions, adaptant la compartició tradicional al
món 2.0.
Des que va entrar en funcionament a l’abril, el servei té prop de
500 usuaris registrats, un 5% dels
quals són de les comarques de Girona. Tot i que la iniciativa és jove
i encara és aviat per treure’n conclusions –tal com apunten els seus
responsables–, el perﬁl d'usuari
majoritari de Grownies és una
mare de 25 a 35 anys, amb almenys dos ﬁlls, treballadora, de classe mitjana o mitjana alta i usuària
habitual d'Internet i de les xarxes
socials, que està acostumada a
comprar en línia. Pel que fa al
lloc on viuen, els promotors de la
iniciativa expliquen que no han
detectat diferències entre zones rurals i urbanes, ja que ﬁns ara hi han
acudit persones dels dos àmbits.
Oferir per poder demanar
L'intercanvi s’organitza en lots de
roba que les famílies poden oferir i, d’aquesta manera, tenir
dret a obtenir el crèdit necessari per sol·licitar el material
que els interessa. Els paquets,
que han d’estar formats per
un màxim de vuit peces valorades en 15,95 euros, es poden
rebre a tot l'Estat a través d’un
servei de missatgeria.
La plataforma se centra en roba
de recent nascuts ﬁns a infants de 8 anys que, un
cop agrupada en lots
que no superin els 5
quilos de pes i que
incloguin de 6 a 8
peces, es publiciten
al web. Un dels fun-

Una plataforma virtual
promou l’intercanvi i la
reutilització de roba infantil
 El projecte porta a les noves tecnologies la compartició tradicional entre
parents i coneguts  Funciona des de l’abril i el 5% d’usuaris són gironins
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«No penses que et forraràs,
sinó en la il·lusió i el favor
que et fan buidant l’armari»
Per què utilitza Grownies?
Tot i que en el meu entorn tinc
amigues i família que també tenen
mainada i ens anem intercanviant
la roba, sempre hi ha peces que et
queden a l'armari perquè no coincideixes amb la temporada que
neixen o perquè la mida de cada
nen és com és. Per exemple, jo tenia vestidets i conjunts d'estiu perquè els meus petits han nascut a la
P

R

primavera, però en el meu entorn
les criatures havien de néixer a
ple hivern i va ser quan vaig decidir posar a Grownies la roba que
m'està ocupant lloc a l'armari, perquè la gent la pugui adquirir a un
preu súper econòmic. Ara, fa poc,
també hi he posat roba de la meva
nena de temporada d'hivern. Encara no m'han comprat els lots
que hi he penjat, però espero que
algú els demani aviat i els pugui fer
el servei que em van fer a mi. No
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dadors del projecte, Joan Marc
Garcia, descriu el servei com una
extensió, a través de les noves tecnologies i les xarxes socials, de
«l'intercanvi presencial de tota la
vida entre amics i familiars a totes
les famílies d'Espanya». Aquesta
alternativa –afegeix Garcia– ofereix
«noves formes d'estalviar diners»,
a més de contribuir a «racionalitzar el consum i fer-lo més sostenible».
Aquest ha estat el primer inici
de curs escolar per a Grownies –nom en anglès que al·ludeix
al creixement dels nens–, un període que sol comportar una renovació de l’armari. Tot i conﬁar
que aquest fet es noti en l’activitat
del web, ﬁns ara no han detectat
moviments directament relacionats amb la tornada a classe.
El projecte es
presenta com
una via més d’estalvi per a les famílies, que els últims anys ja han
reduït la despesa
en roba. Així ho
demostren dades
sobre facturació de
botigues de roba,
que el 2011 va baixar per cinquè any
consecutiu i –segons l’Associació
Empresarial de Comerç Textil i Complements– va ser
d’un 40% menys que
el 2006.
«Lots solidaris»
Joan Marc Garcia explica que els promotors del projecte «creiem molt en els valors
i la solidaritat de les
persones» i, per aquest
motiu, a més de l'intercanvi de roba entre famílies han previst la possibilitat d'oferir «Lots solidaris» a una ONG. En
l’actualitat, Grownies
col·labora amb la Creu
Roja de Catalunya i la fundació
Formació i Treball, promoguda
per Càritas Diocesana de Barcelona.

Grownies
 El web és el punt de
trobada per a les famílies
interessades en donar
o aconseguir roba

Àngela Pérez

P.T.V. | GIRONA

COMARQUES

penses que et forraràs venent
aquesta roba, sinó en la il·lusió i el
favor que et fan buidant l'armari i
que, com jo, hi ha altres mares que
estan en la mateixa situació.
P Vostè ja hi ha comprat roba?
R Fa un mes vaig adquirir un lot de
3 anys per a la meva nena i hi
anaven 4 vestits d'estiu, una faldilla, un jersei i dos pijames. Al principi em feia por que la roba no estigués en condicions, però quan la
vaig rebre al cap de 48 hores de fer
la comanda vaig veure que estava
tot molt bé. I per 12,95€ tot això em
va semblar súper bé.
P Repetirà?
R Sí que tornaré a repetir, ja que els
meus ﬁlls van creixent i sempre necessitaré roba. I si no l’he deixat a
ningú, també tindré roba per posar a Grownies.
P Per què li sembla d'utilitat?
R A nivell personal, crec que deu
dependre de cada persona i cada

població. Jo visc en un poble, aquí
ens coneixem tots i la gent fem pinya i, és clar, et deixes moltes coses. Però si vius en alguna ciutat on
no tens gaire gent o amistats a
prop, suposo que aquesta pàgina
web et pot fer més servei.
P Creu que la roba infantil és
massa cara?
R Val la pena perquè la roba de
mainada queda petita de seguida,
pràcticament nova, i la fan pagar
massa. Hi ha botigues amb la roba
de mainada bastant bé de preu,
però si vols tenir alguna peça una
mica més maca o que sigui més
bona ja te la fan pagar a preu d'or.
Per això, em sembla bé que es pugui intercanviar la roba a un preu
raonable.
P Com es va assabentar de l'existència del servei?
R El vam conèixer a través de TV3.
Ho vam estar mirant i ens va semblar que era una forma molt fàcil i
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ràpida de treure la roba que ja no
fan servir els teus ﬁlls i a la vegada
pots agafar altra roba que els pot
servir.

