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1. De què està feta la roba que duim?
Les pells dels animals van ser la primera matèria 
primera utilitzada per cobrir el cos, 

Però a poc a poc els éssers humans van anar 
experimentant amb nous materials i tècniques 
que van permetre obtenir teixits més resistents 
i còmodes.



Recepta per fer una camiseta de cotó 100%

• Ingredients: 

250 g de cotó

Probablement la fibra que més 
va fer evolucionar la vestimenta, 
i que avui segueix sent una de 
les seves principals matèries 
primeres, va ser el cotó. 



Però… algú sap què és el cotó?

El cotó és una fibra tèxtil vegetal que creix al voltant 
de les llavors del cotoner, un arbust del gènere 
Gossypium, pertanyent a la família de les malvàcies, 
originari de les regions tropicals i subtropicals.



I per la producció d’uns texans?

Aquesta és la petjada hídrica del cotó 

El cotó d'uns 
texans necessita 
7.000 litres 
d'aigua per créixer, 
l'equivalent al que 
1 persona beu 
durant 10 anys. 

Quina quantitat d’aigua es necessita produir 
250 g de cotó?

2.700 litres d’aigua
(= al que beu 1 persona en 3 anys)



2. D’on ve? On està feta? Qui l’ha cosida?
Made in... Mirem les nostres etiquetes



Cada setmana sorgeixen noves tendències de baix 
cost a les botigues. 
L’objectiu de la indústria “fast fahion” és fer-nos 
comprar com més millor. 

Però… per què es cus tan enfora?

Quantes peces de roba de mitjana per any compra 
una persona?

Compram 34 peces de roba a l'any de mitjana per 
persona. 

D’aquesta manera podem 
estrenar una peça de roba 

cada dissabte vespre! 
Genial, no? Doncs… no



Cada any es venen 
100.000 milions de 

peces de roba al 
món!

100.000.000.000!!

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.

El negoci de la roba 
genera 3 bilions de dòlars 

anuals i 
75 milions de persones al 
món fan feina en aquest 

sector  



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. 

Només tres exemples:

1. 21 milions de persones a tot el món treballen en 
condicions de treball forçós.

2. Produir uns texans requereix gairebé 7.000 litres d’aigua.

3. 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.



PROBLEMÀTICA 
DE LA 

INDÚSTRIA 
TÈXTIL

SOCIAL

AMBIENTAL

Què és el que l’etiqueta no ens diu?



EL COST AMBIENTAL  D’OMPLIR L’ARMARI

Explotació de 
recursos naturals

És la segona més 
contaminant del món 

després de la del petroli



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

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

ÚS O ABÚS?





PROBLEMÀTICA SOCIAL  DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL

Les persones que fan la 
nostra roba estan 
explotades. La majoria són 
nens 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.



PREU D’UNA CAMISETA A EXAMEN



La polèmica va esclatar la primavera del 2013. 
L'ensorrament de 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 dones que 
tenien un salari de 28 euros 
al mes amb jornades de 
més de 12 hores.



CURMETRATGE “38”

http://www.youtube.com/watch?v=d7aQInsH6cc


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


1. Decreixement voluntari i 
raonat en el consum de roba

I… què podem fer 
davant aquesta 

situació?

2. Prendre consciència i cercar 
alternatives

Quin paper tenim com a 
consumidors per forçar ni 
que sigui un petit gir a la 
situació?



Però què sabem de la roba que vestim?

ESTIRA DEL FIL... De la roba que dus

http://www.youtube.com/watch?v=M-_FLZr2KlA


COMERÇ JUST… UNA ALTERNATIVA

El Comerç Just destaca per ser 
una de les alternatives més 

sòlides i amb més trajectòria, tant 
pel conjunt de criteris que 

defensa que tenen a veure tant 
amb qüestions socials i 

ambientals, com pel rigor en 
l’aplicació i la transparència dels 

processos. 

El Comerç Just promou la 
justícia social i ambiental i això 
es concreta en unes pràctiques 
comercials que garanteixen la 
justícia en totes les fases de 
producció i comercialització.

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


1. Respecte al Medi ambient, sense 
transgènics, ni productes químics de 
síntesis, ni altres productes químics 
nocius per a les persones i la natura..

2. Preus i salaris justs que valoren la 
qualitat del producte. I garanteix 
condicions de treball dignes evitant 
tant qualsevol tipus d’esclavitud com 
a condicions que atemptin contra la 
salut dels treballadors i treballadores

3. Equitat de gènere en salaris, drets 
laborals i participació

4. El Comerç Just rebutja 
l’explotació infantil. L’educació és un 
Dret fonamental de la infància, per 
rebre-la és necessari que els nens i 
nenes disposin de temps per acudir a 
l’escola i per jugar. 



COMERÇ JUST   o     FAIR TRADE
AQUESTS SEGELLS IDENTIFIQUEN EL COMERÇ JUST



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 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.

 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

Un exemple:

https://www.youtube.com/watch?v=s232Fw
7Ek_Y&feature=emb_logo

http://www.rcm-organic.com/
https://tienda.oxfamintermon.org/es/moda/ropa-algodon-organico-yoga-pilates.html
https://www.youtube.com/watch?v=s232Fw7Ek_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s232Fw7Ek_Y&feature=emb_logo


SLOW FASHION

MODA SOSTENIBLE, 
ÈTICA, ECOLÒGICA...

Dissenyadors, compradors, 
distribuïdors i consumidors són més 
conscients de l’impacte del producte 
sobre els processos i ecosistemes.

Consisteix a potenciar la qualitat 
per sobre la quantitat i a prendre 
consciència -ja siguem productors 
o consumidors- de l’impacte que 
té la indústria tèxtil.

El tòpic que la moda sostenible és cara, és real? 
Existeixen alternatives econòmiques que respectin el 

medi ambient i els drets de les treballadores?



Ethical Time  
per cercar i comprar roba ètica.

Agrupa més de 300 marques i botigues amb la 
voluntat d'oferir una alternativa a les grans firmes de 

moda actuals.

HI HA APLICACIONS QUE ENS AJUDEN A CANVIAR EL 
CONSUM CAP A LA MODA ÈTICA i CIRCULAR

Good on You

Classifica les marques segons el seu impacte en les 
persones, el planeta i els animals



https://youtu.be/kUSP-kvFznU
O en campanyes com les de:

robaneta.org    
 la coordi comerç just 

xarxanet.org
...

 

També podem trobar molta informació a xarxes:

 @lacoordicat
#ethitcalfashion

campanya Roba Neta
...

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


La roba de segona mà és també una opció per reduir residus i 
donar una segona vida a peces de roba que es poden reutilitzar 

i, a més, és més econòmica que la roba nova





I… 3a Opció: Què li diríeu a una “fashion victim”? 

Què més podem fer??
1a opció, reduir consum; 
2a opció, cercar alternatives, comerç just, moda ètica, moda sostenible, 
slow fashion, segona mà...

També podem col·laborar en campanyes com les de Roba Neta o d’altres 
com #ModaBasura; amb iniciatives com «RevESStim el tèxtil»,

http://robaneta.org/donans-suport/
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/revesstim-el-textil


Canviem les etiquetes
Què volem què diguin les etiquetes de 

la nostra roba?
Escriviu les vostres etiquetes...

S’han respectat els drets 
humans de les persones que 
han fabricat aquesta peça de 
roba i es garanteixen salaris 

dignes i condicions de treball 
segures



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

RECORDAM ELS 4 PRINCIPIS
 DEL COMERÇ JUST?

JUGAM?

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


MOLTES 
GRÀCIES A 
TOTES I A 

TOTS!

https://docs.google.co
m/forms/d/1KKFFQdp
EcmjOF8d34C8BtHi5d
C5NptZrak3VH5yPPHs
/edit

Emplenem 
un formulari 
d’avaluació

shikamoojust.org
jugajust.org

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

