
AL MES DE MAIG VINE A CELEBRAR
LA FESTA AL TEU MUNICIPI

Manifest de la XVI Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica
Estira del Fil....Vine a la Festa!
El negoci de la moda genera el 7,5% del PIB a Catalunya amb una 
facturació agregada de 15.300 milions d’euros anuals i una concen-
tració de 2.800 empreses. És un dels sectors més competitius de 
l’economia catalana, però què s’amaga darrera d’una de les acti-
vitats més lucratives de l’economia globalitzada? 

Les grans marques de moda s’han especialitzat en el disseny i la 
distribució de productes tèxtils i, per abaratir costos, la confecció 
es subcontracta a tallers tèxtils ubicats al sud-est asiàtic, a l’Índia, 
al Marroc o a les zones franques d’Amèrica Llatina. S’ha confor-
mat un mercat tèxtil globalitzat on sobresurten un grapat de cor-
poracions multinacionals, cada vegada més concentrades i una 
diàspora de maquiles (tallers tèxtils) ubicades a països del Sud 
on els baixos sous baten rècords. El 80% de les mans que treba-
llen en aquests tallers són mans de dones. Dones en condicions 
d’esclavitud moderna realitzant jornades maratonianes de més 
de 14 hores diàries per sous irrisoris que estan molt lluny de ga-
rantir unes condicions de vida digna. Dones que pateixen asset-
jament laboral i abusos de poder de manera sistemàtica, incloent 
la persecució sindical. Dones en condicions de seguretat absolu-
tament inacceptables que tenen conseqüències greus sobre la se-

va salut. Aquestes dones són les dones que cusen la nostra roba.
Des del Consorci d’entitats que promovem la Festa del Comerç Just 
i la Banca Ètica a Catalunya denunciem aquestes vulneracions sis-
temàtiques de drets i t’animem a Estirar del Fil per destapar les in-
justícies que s’amaguen darrera de la roba que vestim, tot apostant 
per alternatives de consum responsable com són el Comerç Just 
i la Banca Ètica. Les etiquetes de la nostra roba ens informen sobre 
la seva composició, origen i instruccions de rentat, però hi ha mol-
tes coses que no diuen. Actualment 3 milions de treballadores tèx-
tils són víctimes d’aquesta indústria que no només les esclavitza 
a elles sinó que també ens esclavitza a nosaltres com a persones 
consumidores. Som víctimes d’aquesta fast fashion que promou 
un consum trepidant de roba de mala qualitat i pràcticament d’un 
sol ús i de la imposició d’uns criteris estètics uniformitzants. Som i 
són fashion victims d’una indústria esclavitzant.

Existeixen, però, alternatives. El Comerç Just -moviment que 
lluita pels drets i benestar de les persones productores- n’és una, 
però n’hi d’altres que s’emmarquen en el moviment de l’Econo-
mia Social i Solidària! Darrerament als carrers i les places de Ca-
talunya han proliferat mercats d’intercanvi de roba, botigues de 
segona mà, tallers de costura... que ens permeten donar un se-
gon ús a la nostra roba i que fomenten el “Reduir, Reutilitzar i Re-
ciclar”. Paral·lelament, ha aparegut un nou tipus de botigues que 
aposten per l’anomenada slow fashion i posen a disposició de la 
ciutadania roba feta a mà, amb productes locals i respectuosos 

pel medi ambient i teixits de qualitat. Moltes d’aquestes iniciati-
ves productores i comercialitzadores de roba tant al Sud com al 
Nord estan finançades per la Banca Ètica. Una banca que posa 
la persona al centre i aposta per projectes amb un impacte soci-
al i mediambiental positiu.

Amb motiu de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, SETEM Ca-
talunya, Oxfam Intermón, Alternativa 3, FETS, Fiare, La Xarxa de 
Consum Solidari i la XES volem celebrar que existeixen aques-
tes alternatives, que les vendes de Comerç Just han arribat a l’es-
tat espanyol a 31.000 milions d’euros (dels quals el 1,7% corres-
ponen al sector tèxtil, un percentatge que augmenta any rere any). 
Celebrem, també, que l’Economia Solidària és cada vegada més 
propera i que un 17,5% de la població de Catalunya (1.320.000 
persones) és sòcia d’alguna de les més de 4.000 cooperatives ca-
talanes que facturen al voltant de 6.100 milions d’euros anuals. 
Estem de festa també perquè la Banca Ètica, a diferència de la ban-
ca convencional, no para de créixer! Durant aquest 2014 l’estalvi re-
collit per les entitats de finances ètiques ha crescut per sobre del 
16%, situant-se al voltant dels 1.500 milions d’euros gestionats.

Les alternatives són moltes! Us animem, doncs, 
a estirar del fil de les injustícies per destapar tot 
allò que l’etiqueta no diu. Avui més que mai, tria 
Comerç Just i Banca Ètica!!! Vine a la Festa.

Coordina: Participen: Amb el suport de:

Una trentena de municipis catalans celebren, un any més, 
la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, busca la teva festa a 
www.festacj.org/busca-la-teva-festa



Shila Begum, història 
d’una supervivent de la 
tragèdia del Rana Plaza 
(Bangladesh) 

Fàbrica tèxtil a Tànger (Font: Campanya Roba Neta. Autor: Carlos Castro / Fora de Quadre).

La Campanya Roba Neta (CRN) és una xarxa in-
ternacional de defensa dels drets humans a la in-
dústria de la roba i el calçat esportiu que treballa 
des de fa més de 20 anys pel respecte dels drets 
fonamentals i per l’apoderament dels treballa-
dors i les treballadores. Les organitzacions mem-
bres inclouen sindicats i ONG.
 
Quin és el cost real de la roba barata o fast fashion?
El cost d’aquesta moda és la vida de milions de 
treballadores de Bangladesh, Cambodja, l’Índia i 
molts altres països on es produeix la roba que ves-
tim en condicions d’explotació: salaris molt bai-
xos, jornades de treball molt llargues, condicions 
de treball insegures i, en general, violacions dels 
drets fonamentals com ara el dret a organitzar-se 
en un sindicat. A les tragèdies dels últims anys, en-
tre les quals destaquen per nombre de víctimes 
l’esfondrament de l’edifici Rana Plaza, l’incendi de 
la fàbrica Tazreen a Bangladesh i l’incendi de l’Ali 
Enterprise al Pakistan, la vulneració dels drets fo-
namentals eren la norma, no l’excepció.

La cerca d’abaratir costos 
impacta inevitablement 
sobre el respecte dels drets 
humans, el medi ambient i les 
condicions de treball al llarg 
de tota la cadena productiva.

Per oferir preus més baixos, augmentar la pro-
ducció cada any i rotar els aparadors amb fre-
qüència, les marques busquen mà d’obra molt 
barata i flexibilitat. Però no hem de cometre l’error 
d’associar roba cara a bones condicions de tre-
ball. Marques de luxe com ara Prada produeixen 
a les mateixes fàbriques amb les mateixes condi-
cions de treball que unes altres que entrarien en 
la denominació fast fashion. 

Però existeix la roba neta?
La campanya Roba Neta es centra en aconseguir 
millores en qüestió de salaris, salut i seguretat o 
llibertat sindical a les fàbriques on se subminis-

Shila Begum, vídua amb una filla al seu càrrec, 
va viure i treballar com a operadora de costu-
ra a l’edifici Rana Plaza durant 2 anys, 10 hores 
al dia, 7 dies a la setmana. El 24 d’abril de 2013 
va canviar la seva vida per sempre. El dia an-
terior, tots els treballadors i treballadores ha-
vien rebut l’ordre de continuar treballant quan 
grans esquerdes van aparèixer a les parets. 
L’endemà, Shila diu que ningú volia entrar a 
l’edifici: «Jo vaig tornar-hi. Si t’ho ordenen, fas 
el que et diuen. Però es podia veure la tensió en 
els ulls de la gent».
El dia del desastre, només uns minuts després 
que comencés a treballar amb la seva màqui-
na de cosir, l’electricitat va marxar i el genera-
dor es va encendre.
«Vaig sentir un gran cop i el sòl va cedir. La gent 
va començar a córrer enmig d’un gran caos i 
el sostre es va enfonsar. Vaig aconseguir pro-
tegir-me el cap, però em vaig quedar atrapa-
da entre els enderrocs. La meva mà es va que-
dar embussada i vaig pensar que anava a morir. 
Les persones del meu voltant estaven mortes o 
greument ferides». Shila va estar atrapada en-
tre els enderrocs tot un dia complet. Finalment, 
a les 17h algú va venir a rescatar-los. «Algunes 
persones van estirar de mi fins que van aconse-
guir treure’m però el pes del formigó havia aixa-
fat el meu úter, així que em van portar a l’hospi-
tal […] i me’l van haver de treure per complet». 
Shila explica a la Campanya Roba Neta que, en-
cara que necessita els diners per a l’educació de 
la seva filla, se sent traumatitzada: 

descobreix tot allò que 
l’etiqueta de la teva roba no diu
La roba és, segurament, un dels productes al voltant dels quals hi ha major consciència soci-
al sobre les indignes condicions laborals en què es produeix i, també, sobre els excessos de 
la ideologia del consum, que té la seva màxima expressió en les rebaixes. Són moltes les or-
ganitzacions socials que han fet campanya per combatre el treball esclau associat a la moda, 
com la Campanya Roba Neta que defensa unes condicions laborals justes per a les persones 
treballadores, un dels valors que promou el Comerç Just. Hi ha, doncs, nombroses resistèn-
cies globals en el consum de roba, des de propostes de denúncia fins a aquelles que animen 
a fer boicots contra marques específiques. 

tren les grans empreses de roba. No certifiquem 
roba, ni oferim llistes d’empreses bones i dolen-
tes. Els problemes de la indústria són sistèmics, 
totes les empreses han d’adoptar mesures que 
canviïn el model actual de producció: pagar sala-
ris dignes que permetin cobrir les necessitats bà-
siques de les persones treballadores i les seves fa-
mílies, garantir el dret a la llibertat d’associació 
i establir relacions comercials estables amb els 
proveïdors. La indústria global de la roba és molt 
opaca. És molt complicat, per no dir impossible, 
conèixer on i en quines condicions es produeix la 
roba que vestim. Millorar la indústria passa tam-
bé per augmentar la transparència. 

Dit això, existeixen iniciatives que tracten de so-
breviure fora d’aquest circuit i produir d’una ma-
nera diferent, de manera rendible i respectant els 
drets laborals, amb criteris de sostenibilitat soci-
al i ambiental.

Què és per a tu la moda? Penses que és una 
indústria que esclavitza?
Després d’uns quants anys formant part de la 
xarxa internacional de la Campanya Roba 
Neta, amb persones que literalment 
es juguen la vida als països on es 
produeix la roba, el primer que 
em ve al cap és el backstage 
d’aquesta indústria: no les 
models ultimant prepara-
tius per a una desfilada, si-
nó els milers de dones i 
homes que entren a tre-
ballar a les fàbriques sa-
bent que no sortiran fins 
passades 10 hores i que 
es posen a tremolar quan 
se’n va la llum, pel que pu-
gui passar.
Tal com està concebuda i 
funciona en l’actualitat la in-
dústria global de la roba, les ocu-
pacions generades en aquests pa-
ïsos no generen desenvolupament 
sinó que perpetuen la pobresa dels seus 
treballadors i treballadores. 

Existeix algun rànquing de marques segons 
violacions de drets? Quines marques d’àmbit 
estatal destacaries per les seves pràctiques 
laborals?

No hem fet un rànquing de marques. Actualment 
no existeixen garanties que la roba que comprem 
no ha estat produïda en condicions d’explotació. 
Cap de les grans marques espanyoles pot garan-
tir que la roba que ven ha estat produïda respec-
tant els drets fonamentals. Els casos urgents en 
què treballem i les recents tragèdies demostren 
que el sistema actual de regulació voluntària no 
és suficient. Els codis de conducta de les empre-
ses i les auditories socials que realitzen per verifi-
car el seu compliment no milloren la situació a les 
fàbriques; han de realitzar canvis en el seu model 
de negoci. Pràctiques com exigir preus cada ve-
gada més baixos als proveïdors i temps de lliura-
ment cada vegada més ràpids empitjoren enca-
ra més unes condicions de treball que ja de per si 
són molt precàries.

Com ha canviat la tragèdia del Rana Plaza la 
indústria de la moda?
Sota els enderrocs del Rana Plaza van deixar-hi 
la vida 1.138 persones i més de 2.000 van resul-
tar ferides. Ha estat l’accident més greu de la in-
dústria tèxtil. La desgràcia del Rana Plaza va ge-
nerar molta tristesa i indignació. L’àmplia cober-
tura mediàtica i mobilització social va servir per 
denunciar les condicions d’explotació que patei-
xen les treballadores del tèxtil i també per acon-
seguir certs compromisos per part de les em-
preses. Els acords que es van signar després de 
la tragèdia han suposat avenços importants per 
a Bangladesh. Està per veure si serveixen d’ins-
piració per a altres països on la problemàtica és 
similar. 

Destacaria l’Acord sobre Seguretat en la Cons-
trucció d’Edificis i de Sistemes contra Incendis, 
un acord legalment vinculant que atorga un pa-
per central a les persones treballadores i als sin-
dicats que obliga a realitzar inspeccions inde-
pendents a les fàbriques i a dur a terme les re-
novacions i reparacions necessàries. Gràcies 
a la pressió internacional el govern de Bangla-
desh va augmentar el salari mínim, que va pas-
sar a ser de 50€ al mes, molt lluny encara dels 
259€ que l’aliança Asia Floor Wage calcula que 
és el salari digne per al país. Per altra banda, el 
govern bangladesí va anunciar, també, que per-
metrà els sindicats sense el permís dels amos 
de les fàbriques.

Quines accions proposaries a una persona 
consumidora compulsiva de roba?
Com a persones consumidores podem recon-
siderar com comprem i si realment necessitem 
renovar el nostre armari tan sovint. Podem de-
mostrar que ens importa saber en quines con-
dicions es fabrica la roba i actuar. Com? Com-
prometent-nos amb les lluites de les treballa-
dores de Bangladesh, Cambodja, el Pakistan o 

el Marroc i pressionant 

les empreses de roba ja sigui a través de les xarxes 
socials, la recollida de signatures de protesta on-
line, sumant-nos a accions de carrer convocades 
per diferents organitzacions o a través de les Acci-
ons Urgents de la CRN. També podem dirigir-nos 
a les empreses per interrogar-les sobre la vigilàn-
cia dels drets humans en la seva cadena de submi-
nistrament o preguntar com s’asseguren que els 
preus que paguen als seus proveïdors permeten 
pagar salaris dignes a les persones treballadores. 
Afortunadament, no només som consumidores, 
també som ciutadanes que podem exigir un marc 
normatiu internacional que vigili i sancioni els 
incompliments dels drets humans per part de 
les empreses transnacionals i que els nostres go-
verns adoptin mecanismes legislatius que acabin 
amb la impunitat i facin a les transnacionals jurídi-
cament responsables de les seves actuacions més 
enllà de les seves fronteres.

Més informació sobre la campanya Roba Neta a 
www.ropalimpia.org, www.robaneta.org i  www.
cleanclothescampaign.org

“El cost real de la roba barata 
o fast fashion és la vida de 
milions de treballadores”

“No puc treballar més i 
no sé si alguna vegada 
seré capaç d’entrar en una 
fàbrica de nou”.

Shila Begum
(Font: Campanya Roba Neta)



L’Associació Moda Sostenible Barcelona 
(MSB) neix el 2013. Conformada per més 
de 90 socis busca mostrar els avantatges 
de la moda sostenible així com potenciar i 
estimular la seva creació, producció, venda 
i ús. Des de l’associació entenen que slow 
fashion (moda lenta) no és l’antítesi de fast 
fashion (moda ràpida), sinó que consisteix 
a potenciar la qualitat per sobre la quanti-
tat i a prendre consciència de l’impacte que 
té la indústria tèxtil. Des de MSB es defensa 
consumir menys roba per consumir quali-
tat i sostenibilitat i es considera que vestir 
sostenible és a l’abast de tothom. Més in-
formació a www.modasosteniblebcn.org 

Creative HandicraftsRoba Amiga

Paral·lelament a les campanyes de denúncia, 
dia rere dia sorgeixen més alternatives al mer-
cat convencional, moltes sota el paraigües de 
l’Economia Social i Solidària. A Catalunya exis-
teix tota una corrent de dissenyadors i disse-
nyadores de moda independents que s’em-
marquen en l’anomenada moda sostenible. 

En general, confeccionen la roba a tallers lo-
cals, controlant la qualitat i les condicions la-
borals, o bé ho encarreguen a cooperatives del 
Sud, establint tractes similars als del Comerç 
Just: preus dignes, compromisos comercials 
a llarg termini, que l’activitat reverteixi en el 
desenvolupament de la comunitat local, etc.

El Comerç Just destaca per ser una de les alternatives més sòlides i amb més 
trajectòria, tant per la seva visió holística en el conjunt de criteris que defen-
sa com pel rigor en l’aplicació i la transparència dels processos. El Comerç 
Just promou la justícia social, econòmica i mediambiental i això es concreta 
en unes pràctiques comercials que garanteixen la justícia en totes les fases 
de producció i comercialització.

Johnny Joseph
Director de Creative Handicrafts 

Planta de reciclatge de Roba 
Amiga, a Sant Esteve Sesrovires. 

Artesanes 
d’un dels tallers 

que treballen per 
Creative Handicrafts.

“Explotació del potencial social, econòmic i 
ambiental de la gestió del residu tèxtil”

Hereves de les cooperatives autogestionades 
que impulsava Gandhi, actualment existeixen 
unes 50 organitzacions de Comerç Just a l’Índia 
en què treballen uns 80.000 artesans i artesa-
nes, segons dades del Fòrum del Comerç Just. To-
tes aquestes persones reben un salari just que els 
permet portar una vida digna.

Creative Handicrafts (CH) és una d’aquestes co-
operatives, una associació de dones de Mumbai 
que produeixen roba i complements en condici-
ons de Comerç Just que Oxfam Intermón, entre 
d’altres organitzacions, comercialitza a les seves 
botigues des de fa més de 20 anys. A dia d’avui, 
més de quatre-centes dones viuen del seu tre-
ball ens explica Johnny Joseph, director de la co-
operativa. 

Quins són els objectius de la cooperativa?
Els objectius són: organitzar comunitats per tal 
que siguin sostenibles, autònomes i indepen-
dents; donar visibilitat i oportunitats a les do-
nes amb escassos recursos per a la iniciativa em-
presarial i els negocis; fomentar l’autoocupació 
entre les dones que necessiten feina; capacitar les 
persones interessades a posar en marxa els seus 
propis negocis; oferir un suport a persones sense 
oportunitats; assegurar el suport en la línia de la 
visió i missió de l’organització.

CH treballa amb dones sense qualificació i des-
afavorides. Per què una cooperativa de dones?
Les dones són les més explotades a l’Índia. Les 
treballadores s’organitzen en cooperatives des-

prés de la seva formació i així es divideixen els be-
neficis entre elles. També s’ajuden mútuament.

Quin tipus de productes produeix CH i on es 
comercialitzen? 
Majoritàriament productes tèxtils, peces de ves-
tir, roba de casa i accessoris. CH té compradors 
de Comerç Just i que no ho són. Per anome-
nar-ne alguns: Mata Traders US, CTM Italy, Bibi-
co Spain, Monoprix France, People Tree UK, etc.

Què diries al consumidor/a perquè escollís 
moda de Comerç Just?
Els clients i clientes haurien de pensar-s’ho dues 
vegades abans de comprar un producte tèxtil a 
preu molt barat, haurien de pensar en el procés 
de producció des de la sembra de cotó a la ven-
da. Si alguna cosa es ven barata, hi ha algú que 
està sent explotat en la cadena.

Què és per a tu la moda?
Les persones, de forma natural, tendim a classificar 
la gent pel seu aspecte; en aquest sentit la moda és la 
nostra eina per expressar i projectar qui som. Fins i tot 
quan a algú no li importa la moda, està escollint un es-
til. D’aquesta manera, la moda és un tipus d’expres-
sió artística individual i, alhora, un aglutinador de cul-
tures, ideologies, moviments artístics, etc. en tant que 
els seus membres poden identificar-se a través del ves-
tir. Malgrat això, crec que sobrevalorar l’ anar a la moda 
genera tendències de consum innecessàries i nocives.

On compres la roba? Per què?
No tinc gaire roba i tendeixo a heretar peces de roba de 
la gent del meu entorn. Quan vull comprar-me alguna 
cosa, intento que sigui a comerços de l’Economia So-

lidària. Intento evitar les cadenes de botigues de roba 
perquè no comparteixo el seu model de producció i els 
seus establiments m’atabalen molt.

Coneixes alternatives?
El sector de la moda és un dels que té més alternatives 
en el marc de l’ESS i, a més, de forma molt diversa. Pots 
trobar des de botigues de roba de segona mà amb pro-
jectes d’inserció laboral fins a botigues de roba disse-
nyada i confeccionada a Catalunya. Encara queda mol-
ta feina a fer però poc a poc (pam a pam) van sortint 
més coses. Fa uns mesos, per exemple, em va resultar 
impossible trobar una botiga de l’ESS on comprar-me 
uns texans i ahir vaig descobrir que havia entrat al mapa 
de Pam a Pam una botiga de texans ecològics a Gràcia.
Més informació a www.pamapam.org 

La recollida i recuperació de residus per a la seva 
reintroducció al mercat ha estat una activitat de-
senvolupada tradicionalment per entitats soci-
als, que han trobat en aquesta especialització un 
filó d’ocupació innovador per a la inserció de per-
sones en situació de risc social. El projecte Roba 
Amiga, nascut l’any 2002, és un exemple del sec-
tor tèxtil. La cooperativa treballa des del 2006 per 
millorar l’eficiència de la gestió de la roba de sego-
na mà a Catalunya i redueix al màxim els residus 
tèxtils a través de més de 1.600 contenidors col·lo-
cats a 300 municipis.

Com és el cicle de vida d’un peça de Roba Amiga?
Recollim 11.500 tones anuals de roba dels conte-
nidors taronges d’escoles, de parròquies, d’em-
preses o de domicilis i la seleccionem, l’etique-
tem i la venem a les nostres botigues de segona 
mà a preus molt assequibles, on també en fem 
lliurament social per a usuaris derivats de ser-
veis socials.
El model Roba Amiga de gestió dels residus tèxtils 
es basa en les 3R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar. Ai-
xí, la roba té 4 destins diferenciats: botigues Roba 
Amiga (on es ven roba de segona mà i es fa lliura-
ment social), l’exportació a països del Sud (on es 
creen llocs de treball i s’enforteixen les economies 
locals), la producció de drap per a la indústria i, per 
últim, el reciclatge per a l’elaboració de borres i fi-
latures destinades a les indústries tèxtils i d’altres.

Ha augmentat el reciclatge i la compra de roba 
de segona mà en els darrers anys?
El consum de roba usada s’ha incrementat els 
darrers anys de crisi econòmica i social. A més 
d’aquest augment del consum derivat de la cri-
si, hem notat la influència d’algunes modes que 

ens arriben d’Europa i que fan que els joves d’avui 
dia no vegin el fet de fer servir roba usada com un 
signe de pobresa. El consum de roba usada però, 
duu encara un estigma negatiu que molt lenta-
ment es va diluint, sigui per la necessitat, per la 
moda o per la conscienciació d’una societat més 
responsable. 

Què li diríeu al consumidor/a per què triï Roba 
Amiga?
Que sigui conscient que els recursos naturals que 
s’utilitzen per a la producció tèxtil tenen uns límits 
i que aprofitar al màxim el què s’ha fet amb ells és 
responsabilitat de tots. Comprar una peça de ro-
ba a Roba Amiga té un doble sentit: col·labores 
amb l’estalvi energètic i fas possible que perso-
nes en risc d’exclusió social tinguin la possibili-
tat de formar-se i optar a una feina que els ajudi 
a superar els seus problemes. 

“Anar a la moda genera 
tendències de consum nocives”

Veraluna, una 
iniciativa de moda i 
Comerç Just
Veraluna neix fruit del desig 
d’oferir, des del món del Co-
merç Just, roba que es com-
pri no només per solidari-
tat sinó també perquè agra-
da. Està dissenyada per dues 
espanyoles i confeccionada 
per quatre col·lectivitats de 
l’Índia. Es ven a les botigues 
d’Oxfam Intermón.

Alba Hierro
Voluntària de 

Pam a Pam



L’ESS és un conjunt de formes de tre-
ballar, comercialitzar, consumir, finan-
çar-se, gestionar recursos i distribuir-los 
sota lògiques més democràtiques, equi-
tatives, solidàries i respectuoses amb les 
persones, el medi ambient i els territoris 
que els proposats per l’economia capita-
lista. Si volem una societat millor que la 
que tenim, necessitem una economia 
que sigui també millor que la que tenim 
i l’ESS és una peça clau d’aquesta no-
va economia. Les iniciatives d’ESS nor-
malment adopten formes d’organitza-
ció de propietat col·lectiva (cooperatives, 
associacions...) que prioritzen resoldre 
les necessitats de les persones i el me-
di ambient per sobre d’obtenir el màxim 
benefici econòmic privat. A dia d’avui, 
i segons dades del programa aracoop 
(2014), aquesta és la fotografia d’una 
part d’aquesta economia que no tan sols 
és possible, sinó que és una realitat cada 
cop més afermada a casa nostra: 

L’Economia Social i 
Solidària (ESS) en xifres

Dades
totals
Coops

Creació de cooperatives

17,5% 7.547.000
població total
de Catalunya

1.320.000
socis i sòcies de 
cooperatives

Font i més informació a www.aracoop.coop

Una altra econo-
mia ja existeix!

Finances ètiques a Catalunya
COOP57 

Cooperativa de serveis financers orientada 
a promoure la intercooperació i satisfer 
les necessitats financeres de l’economia 

solidària. www.coop57.coop

FIARE 
Entitat financera creada des de la societat 
civil que canalitza l’estalvi del públic cap al 
finançament d’iniciatives econòmiques al 

servei de la justícia.
 www.fiarebancaetica.coop

OIKOCRÈDIT 
Cooperativa d’abast mundial que combina 
les finances ètiques amb la cooperació al 

desenvolupament a través del microcrèdit. 
catalunya.oikocredit.es

TRIODOS BANK 
Banc ètic d’origen holandès amb més de 

30 anys d’experiència que posa en pràctica 
una política d’inversió responsable. 

www.triodos.es

Tria Banca Ètica!

De l’ovella a xal de disseny gràcies a 
Manos del Uruguay
Aquells temps heroics en què petits grups inde-
pendents de dones uruguaianes s’ajuntaven per 
filar llana a pedal, en llocs aïllats i distants, van 
quedar enrere. Ara vivim un nou temps en què 
els mateixos grups d’artesanes, vivint en llocs ru-
rals i apartats, s’organitzen cooperativament, tre-
ballen utilitzant tecnologia moderna i obtenen un 
producte d’alta qualitat, sense perdre per això la 
preuada màgia d’allò artesanal. Així es treballa a 
Manos del Uruguay, una organització social sen-
se ànim de lucre que, des de 1968, dóna treball a 
dones artesanes en zones rurals de l’Uruguai, 
dissenyant i teixint peces de roba, principal-
ment de filats de llana amb certificat de Comerç 
Just, tant pel mercat local com per a prestigioses 
marques internacionals de moda.
L’organització -conformada per 13 cooperatives 
que reuneixen 250 artesanes de tot el país- és sò-
cia de la cooperativa de finances ètiques Oiko-
crèdit des de 2009, entitat amb la qual té actual-
ment una línia de crèdit de 400.000 dòlars que 
utilitza per generar treball i proveir d’oportunitats 
econòmiques, socials i culturals a dones d’arreu 
de l’Uruguai. 
Per a més informació sobre el projecte, així com 
per a descobrir altres empreses i cooperatives del 
sector tèxtil i com s’interrelacionen entre elles, vi-
sita www.oikocredit.es/ca/main-menu/
manos-del-uruguay 

Les finances ètiques són instruments d’intermediació 
financera que permeten dirigir l’estalvi de persones, 
famílies i organitzacions cap a projectes que suposen una 
transformació de la nostra societat. Per això, inverteixen 
en que garanteixen un triple benefici: social, ambiental i 
econònomic.

Les finances ètiques donen suport a 
projectes que demostren que un altre 
tipus d’indústria tèxtil és possible

	  

El tèxtil social dels Teixidors
La sostenibilitat no és només una qüestió me-
diambiental, és un concepte global que englo-
ba qüestions socials, com ara la plena integra-
ció de les persones o l’aposta per un consum 
responsable. Sota aquesta filosofia de negoci i 
amb l’objectiu inicial d’oferir una ocupació mit-
janament qualificada a persones amb discapa-
citat psíquica, neix Teixidors. Es tracta d’una 
cooperativa tèxtil fundada l’any 1983 a Terrassa, 
on bona part del procés productiu és realitzat 
de manera artesana per persones amb discapa-
citats psíquiques que treballen teixits naturals 
amb preciosos telers. Tal i com ells mateixos as-
senyalen “el projecte no és una utopia romànti-
ca, és una filosofia de treball i també una apos-
ta per la singularitat, per la bellesa de les peces 
úniques.”

Malgrat que la seva activitat està en un sector 
molt amenaçat per les grans cadenes de pro-
ducció tèxtil, Teixidors ha estat capaç de so-
breviure i d’internacionalitzar-se. Actualment, 
dóna ocupació a una quarantena de persones 
treballadores i disposa d’un préstec concedit 
per Coop57 per valor de 75.000 euros desti-
nat a finançar les seves necessitats estructu-
rals de funcionament. Coop57 sempre ha es-

tat al costat de Teixidors concedint-li, en 
diferents moments, diversos 

préstecs per a cobrir les ne-
cessitats financeres de 

l’entitat. “Des del pri-
mer préstec, conce-
dit l’any 2005 fins 
al darrer conce-
dit el 2012, sem-
pre s’ha intentat 
ajudar l’entitat 
per salvaguardar 
el seu enorme va-

lor social” afirmen 
des de Coop57.

INVERTEIX EN
MEDI AMBIENT

INVERTEIX
EN INICIATIVES 

SOCIALS

 INVERTEIX EN 
DESENVOLUPAMENT 

  AL SUD

IMPLICACIÓ: 
La seva política 

d'inversió segueix 
criteris que 

afavoreixen la 
transformació social

ÈTICA: 
Fan compatible la 

rendibilitat financera i 
econòmica amb 

l’assoliment d’objectius 
socials i ambientals 

TRANSPARÈNCIA: 
Donen a conèixer on i en 

què s'inverteixen els diners ON
INVERTEIXO  

ELS MEUS  DINERS
SI TRIO  BANCA ÈTICA?

Per a més informació sobre les finances 
ètiques i les entitats especialitzades: 
www.fets.org i www.bancaetica.cat

www.xes.cat
www.firaesc.org
#FESC2015

T’hi espe-
rem

el 23, 24 i 25 
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Segueix-nos a les xarxes:          facebook.com/festacomercjust                 #FestaCJBE #EstiraDelFil




