
ECONOMIES ALTERNATIVES II

Capgirant la indústria tèxtil



SABIES QUÈ...?
Cada any es venen 100.000 milions

de peces de roba al món!
100.000.000.000!!

El negoci de la roba genera 3 bilions de dòlars anuals i 

75 milions de persones al món fan feina en aquest sector



CADA QUAN ANAU DE COMPRES I 
US COMPRAU ROBA?



ANEM DE COMPRES!

https://www.youtube.com/watch?v=glRnwDwFNj8&list=RDCMUCh1OgMIWOlDBhFEYL3DHWjQ&start_radio=1&t=0

https://www.youtube.com/watch?v=glRnwDwFNj8&list=RDCMUCh1OgMIWOlDBhFEYL3DHWjQ&start_radio=1&t=0


Rumania, Xina, Bangladesh, Sril Lanka, Marroc, Indonèsia.......

DESLOCALITZACIÓ



Per què la deslocalització de la producció?

Abaratiment de costos laborals en països menys desenvolupats.

En el sector tèxtil és molt freqüent que les grans marques s’encarreguin del disseny de la roba i de la 

distribució, però que subcontractin la confecció a tallers de costura del Sud-est asiàtic, l’Índia o el Marroc

Què suposa la deslocalització de la producció?

Emissions CO2 per transport

Sense drets laborals treballadors

Mà d’obra infantil

Paradisos fiscals per evadir imposts en origen 



https://www.youtube.com/watch?v=U11qeu8eRoc

Què hi ha al darrere de l'imperi del tèxtil?

#ImperiTèxtil

https://www.youtube.com/watch?v=U11qeu8eRoc


Què és el que l’etiqueta no ens diu?

Les etiquetes de la nostra roba ens informen sobre la seva composició, origen, instruccions de rentat … 

però hi ha moltes coses que no diuen.

21 milions de 

persones a tot el 

món treballen en 

condicions de 

treball forçós.

Produir uns 

texans 

requereix 

gairebé 

7.000 litres 

d’aigua

Índia, Uzbekistan, 

Xina, Bangla Desh, 

Egipte, Tailàndia i el 

Pakistan són els 

països en els quals 

hi ha una major 

presència de menors 

al llarg de la cadena 

de producció del 

tèxtil.

https://www.
youtube.com
/watch?v=Vc
mfqtVTVXI

https://www.youtube.com/watch?v=VcmfqtVTVXI


LA INDÚSTRIA TÈXTIL 

planteja una 

DOBLE PROBLEMÀTICA

AMBIENTAL SOCIAL



És la segona indústria més 
contaminant del món 

després de la del petroli

AMBIENTAL

El 90% de les peces que es compren a Espanya
van directament a les escombraries.

A Europa es tiren 
8 milions de tones
de roba cada any!

El cotó d'uns texans 

necessita 7.000 litres 

d'aigua per créixer, 

l'equivalent al que 1 

persona beu durant 

10 anys.





Les persones que fan la nostra roba 

estan explotades. 

La majoria són nines, nins i dones que 

cobren un salari molt baix 

(15 cèntims l’hora, 50 euros al mes).

Jornades laborals que s’allarguen 

durant 12, 14 o 16 hores diàries 

en tallers sense les mínimes 

condicions de seguretat i higiene.

La moda ràpida NO  és gratuïta.

Algú, en algun lloc, l’està pagant.

SOCIAL



I made this for...

I bought this for...



Es pot parlar de rentat d'imatge verd quan una empresa promou productes amb una imatge «verda», 

però que en realitat aquests productes, el seu mètode de fabricació o el balanç ecològic segueixen sent 

perjudicials per al medi ambient..

És obvi que hi ha una presa de consciència mediambiental i cada vegada més persones procuren 

que les seves pràctiques no provoquin danys ecològics o contribueixen al canvi climàtic. 

Les empreses volen aprofitar aquest canvi de mentalitat per vendre més, distingir-se de la 

competència fent productes suposadament "eco", "bio", "orgànics" o amb altres arguments de 

sostenibilitat

El greenwashing és l’ús del màrqueting per part d’una empresa, un govern o un organisme per a 

promoure la percepció que els seus productes, objectius o polítiques són respectuosos amb el medi 

ambient, quan en realitat funciona de manera oposada

Es tracta d'un ús enganyós del màrqueting “ecològic”.





La primavera del 2013 es va ensorrar l'edifici Rana Plaza a Bangladesh.

Va deixar al descobert la misèria i les precàries condicions laborals que imperaven a la indústria tèxtil.

La majoria de dones tenien un 
salari de 28 euros al mes amb
jornades de més de 12 hores.



DESPRÉS DE MOLTES PRESSIONS INTERNACIONALS 

BENETTON

TARDÀ MÉS DE 5 ANYS

A PAGAR LES INDEMNITZACIONS

A LES TREBALLADORES FERIDES I FAMILIARS DE LES PERSONES MORTES



Decreixement voluntari i raonat del consum de roba

I… què podríem fer nosaltres per revertir-ho? 

Prendre consciència i cercar alternatives

Quin paper tenim com a consumidors 

per forçar un gir a la situació?



SLOW FASHION

MODA SOSTENIBLE, ÈTICA, ECOLÒGICA...

Dissenyadors, compradors, distribuïdors i consumidors són més 

conscients de l’impacte del producte sobre els processos i ecosistemes.



COMERÇ JUST… UNA ALTERNATIVA

El Comerç Just destaca per ser una de les 
alternatives més sòlides i amb més trajectòria

Promou la justícia social i ambiental amb pràctiques comercials 

que garanteixen la justícia 

en totes les fases de producció i comercialització

https://festacjib.wordpress.com/comerc-just/


4 principis bàsics 
del COMERÇ JUST...

https://jugajust.org/el-joc-del-penjat/

www.jugajust.org

https://jugajust.org/el-joc-del-penjat/
http://www.jugajust.org/


Respecte al Medi ambient

sense transgènics, ni productes 

químics de síntesis, ni altres 

productes químics nocius per a les 

persones i la natura..

Preus i salaris justs que valoren la qualitat del producte

garanteix condicions de treball dignes evitant qualsevol tipus d’esclavitud i 

condicions que atemptin contra la salut dels treballadors i treballadores

Equitat de gènere en salaris, drets 

laborals i participació

Rebutja l’explotació infantil

l’educació és un Dret fonamental de la infància.

És necessari que els nins i nines puguin anar a 

l’escola i jugar.



Les marques de comerç just

Treballen només amb materials sostenibles, procedents de l’agricultura ecològica, i 

garanteixen un treball digne a les persones que treballen en el procés de producció 

Defugen la fabricació de peces de baixa qualitat o molt vinculades a la moda del 

moment per fer-les més duradores i no sotmetre el consumidor a una renovació 
constant de l’armari i incentivar un consum més conscient

Són les marques de 

l’slow fashion, 

en contrast amb la 

fast fashion
de les grans marques

«Consumir menys per consumir millor»

https://opcions.org/consum/la-moda-rapida-i-el-seu-impacte-ambiental/


Veraluna és la marca de roba, impulsada des de l’ONG Oxfam el 2012, que va néixer per 

millorar les condicions de vida a l’Índia, no només pagant salaris dignes a les persones 

que treballen el cotó als camps, primer, i després les peces de roba als centres de 

producció, sinó també associant-hi projectes socials i d’educació per empoderar la 

població autòctona, i més concretament la femenina.

Treballen amb cotó 100% ecològic i amb processos de producció respectuosos amb el 

medi ambient, i en el sector de la roba esportiva, fabriquen peces destinades al ioga i el 

pilates, a més de bosses d’esport.

A l’Índia col·laboren amb l’associació de camperols de Chetna Organic, que també fabrica 

les peces de roba, i amb altres cooperatives de dones i artesans.

«L’objectiu és donar suport a grups de productors, cooperatives i iniciatives a petita escala

Comerç just per dignificar la vida a l’Índia

És la filosofia que guia Veraluna

http://www.rcm-organic.com/
https://tienda.oxfamintermon.org/es/moda/ropa-algodon-organico-yoga-pilates.html


https://youtu.be/kUSP-kvFznU

També podem trobar molta informació en campanyes com les de 

Roba Neta

o 

RevESStim el tèxtil

I...què li diríeu a una “fashion victim”? 

https://youtu.be/kUSP-kvFznU
http://robaneta.org/donans-suport/
http://robaneta.org/donans-suport/


Els nostres gests petits
poden transformar el món

http://shikamoojust.org/

https://jugajust.org/

http://shikamoojust.org/
https://jugajust.org/


https://docs.google.com/forms/d/1KKFFQdpEc
mjOF8d34C8BtHi5dC5NptZrak3VH5yPPHs/edit

Omplim un formulari?

https://docs.google.com/forms/d/1KKFFQdpEcmjOF8d34C8BtHi5dC5NptZrak3VH5yPPHs/edit

