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Neix l’empresa Renoviart

Restauració i modernització de vestits
de núvia usats
La Fundació ASCA aprova un microcrèdit 6.000 euros per ajudar a una
emprenedora a obrir la seva botiga de vestits de núvia de segona mà

Barcelona, maig 2016,- Amb la nova
temporada de casaments, el mercat dels
vestits de núvia i de festa amb el seu
elevat cost, unit a la crisi, ha portat a
moltes dones a vendre els vestits de
casament i a moltes núvies a comprar-ne
un de segona mà, que pot arribar a
costar 1/3 del seu preu inicial, ja que els
models més antics un cop “restaurats”
són els més econòmics.
Cada cop més es compren vestits de núvia usats i amb l’arribada dels
millenials això encara augmentarà més. Durant el primer trimestre de 2016
s’han posat a la venda un 65% més de vestits de núvia de segona mà que
en el mateix període de l’any passat (Carmen Limia, directora de màrqueting de
Schibsted Spain). A les núvies, abans de la crisi,
els hi agradava ensenyar els seus vestits nous, i
ara parlen orgulloses de l’estalvi que suposa un de
segona mà.
Renoviart arregla i reforma, dissenya i
confecciona vestits de núvia, els adapta a les
necessitats i a la persona. La modernització del
vestit de núvia és lenta, cal un assessorament més
personalitzat per a què s’ajusti el millor possible a
les expectatives de la núvia que s’ha de sentir
única i especial. Fan projectes totalment
personalitzats, adaptats als nous estils de vida.
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“Normalment volen vestits que
estiguin per sota el 500€ de cost”,
comenta l’emprenedora Carmen
Fernández. “Cada cop més es
busquen vestits tipus eivissenc, de
platja, informals però a la vegada
volen peces úniques. Cal tenir en
compte que les cerimònies cada cop
més es fan en llocs informals com
cases de colònies, barbacoes, o a la
platja” conclou Fernández.

Acció Solidària contra l’atur
Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva feina el 1981 amb la
concessió de préstecs sense interès a persones i col·lectius desfavorits.
Trenta-cinc anys després ha concedit un total 3.204 préstecs per un import de
8.729.526 euros i ha creat 7.862 llocs de treball.

