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Proximitat
Potencia la sostenibilitat 
ambiental i dóna suport 
al teixit econòmic local 
gràcies als circuits econò-
mics curts.

Drets Laborals 
La producció de les peces 
de roba es fa respectant els 
drets de les treballadores 
i en condicions laborals 
dignes.

Comerç Just 
Promou una relació comer-
cial justa per als països del 
Sud tenint en compte va-
lors ètics i mediambientals.

Economia 
Solidària
Promou una economia al-
ternativa al servei de les per-
sones que prioritza valors 
democràtics, participatius 
i socialment responsables. 

Ecologia i  
sostenibilitat 
Promou la roba fabricada 
amb cotó orgànic que du-
rant tot el seu procés de 
cultiu, elaboració i fabrica-
ció, no utilitza productes 
químics o sintètics. 

Consum 
responsable
Allargar la vida de la roba 
a través de tallers de cos-
tura i mercats del bescan-
vi: la roba es pot reparar, 
reciclar o reutilitzar! 

roba sosteNibLe És 
aQUella QUe COMPleiX 
Criteris De...



II Desfilada de 
roba sostenible
a la FESC
El dissabte 22 d’octubre a dos quarts 
de nou del vespre, en el marc de la Fira 
d’Economia Solidària de Catalunya 
(FESC), se celebrarà la II desfilada de 
roba produïda amb criteris d’Economia 
Solidària, en contraposició a la roba fabri-
cada per la indústria tèxtil transnacional 
que vulnera els drets humans.

Jornades laborals de fins a 14 hores diàries, 
explotació infantil, condicions laborals 
inhumanes i perilloses o l’absència de sin-
dicats legalment constituïts són la realitat 
d’aquest sector a tot el món, en què el 80% 
de les persones que hi treballen són dones.

La roba que s’exposarà durant la desfilada 
és respectuosa amb les persones i el medi 
ambient. Les assistents a l’acte, conei-
xeran els criteris ètics de producció i 
podran adquirir les peces als estands 
de les organitzacions productores 
presents a la FesC. 

La desfilada vol recordar a la ciuta-
dania que els 437€ de mitjana que 

es gasta en roba a l’any són decisius 
per construir una altra indústria més 
enllà de la fast fashion. Una indústria 
alternativa respectuosa amb les treballa-
dores, el medi ambient i la societat, que 
serà present a l’eix temàtic “vestim-nos” 
de la FESC. La desfilada vol demostrar 
també que ja és possible vestir-se amb 
criteris solidaris i sense col·laborar amb 
l’explotació laboral ni posant en perill els 
drets humans.

La II Desfilada de roba sostenible 
s’emmarca en la campanya som Co-
merç Just i banca Ètica (impulsada 
per SETEM Catalunya, la XES, Alterna-
tiva3, FETS, FIARE i IntermonOxfam) 
i està coorganitzada amb l’alumnat de 
l’Institut Salvador Seguí. Sense aques-
ta col·laboració, la desfilada no seria 
possible, ja que els i les joves estudiants 
s’encarreguen directament de la interlo-
cució amb les marques participants, de 
l’elecció de l’estilisme i de la posada en 
escena.

També cal agrair la participació de les 
dones membres del grup de teatre 
ArtEscena de Cardedeu que s’han sumat 
a desfilar amb roba sostenible un any 
més. Gràcies també a Kin Cosmètics 
que ens han cedit una bona gamma 
dels seus productes de cosmètica i a 
totes les persones que formen part de 
l’organització de la FESC.
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Organitzacions
productores presents 
a la FESC

Nom de la marca: La ciutat invisible

Adreça (direcció botiga/es o 
venta on-line): 

C/Riego, 35
www.invisible.coop

C.P.: 08014
Web: www.invisible.coop
E-mail: laciutatinvisiblecoop@gmail.com  
Telèfon: 93 298 99 47
Breu descripció: La Ciutat Invisible és una cooperativa autogestionària que 

ofereix diversos serveis: llibreria, disseny, roba, assessorament i 
gestió comptable. Dins el seu catàleg disposen de dos models 
de samarretes de comerç just, dessuadores de producció local i 
vestits socialment responsables. 

La Ciutat Invisible
Cotó Roig
Humus vestir sostenible
Olokuti
Veraluna
Roba Amiga
Promoètic.coop



Nom de la marca: Cotó roig

Adreça (direcció botiga/es o 
venta on-line): 

www.cotoroig.bigcartel.com 
www.aixovar.cat

C.P.: 08270
Web: www.cotoroig.cat
E-mail: benvinguts@cotoroig.cat 
Telèfon: 685 199 164
Breu descripció: Cotó Roig és un projecte que posa al mercat productes coto-

ners mostrant la cara de totes les professionals que intervenen 
en el procés, garantint la traçabilitat del producte i triant el 
que tenim més proper. Treballen amb cotó d’una cooperativa 
andalusa i amb la indústria tèxtil catalana. Cotó Roig ofereix 
teixits a metres, peces confeccionades amb disseny propi o 
per encàrrec.

Nom de la marca: Humus vestir sostenible

Adreça (direcció botiga/es o 
venta on-line): 

Carrer Avinyó, 29

C.P.: 08279
Web: www.humusbarcelona.com
E-mail: info@humusbarcelona.com 
Telèfon: 93 186 41 29
Breu descripció: Humus és una botiga que promou roba sostenible de diferents 

dissenyadors i dissenyadores. El procés  d’elaboració de les 
peces és respectuós amb el medi ambient i han estat produï-
des respectant els drets de les treballadores. Trobareu roba de 
qualitat per a tota la família en un ambient tranquil i relaxat.
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La Ciutat Invisible
Cotó Roig
Humus vestir sostenible
Olokuti
Veraluna
Roba Amiga
Promoètic.coop



Nom de la marca: Veraluna. Comerç Just
©Pablo Tosco/Oxfam Intermón.

Adreça (direcció botiga/es o 
venta on-line): 

www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/comerc-just/nostres-
botigues

Web: www.oxfamintermon.org

Telèfon: 902 330 331
Breu descripció: Veraluna és la marca de roba promoguda per Oxfam Intermón 

i compta amb diverses col·leccions. Es produeix a cooperatives 
de l’Índia  que treballen sota els principis del comerç just. Les 
treballadores procedeixen dels grups socials més desafavorits 
i amb Veraluna obtenen un salari digne, una assegurança 
mèdica i una pensió per jubilació: drets laborals que no exis-
teixen a l’Índia. Les organitzacions que treballen amb Veraluna 
impulsen programes socials al territori.

Nom de la marca: olokuti

Adreça (direcció botiga/es o 
venta on-line): 

C. Astúries, 38 - C. de la Palla, 6
www.olokuti.com

C.P.: 08012
Web: www.olokuti.com
E-mail: info@olokuti.com 
Telèfon: 93 237 88 86
Breu descripció: Olokuti promou un consum responsable basat en el comerç just, 

productes ecològics i respectuosos amb el medi ambient i produc-
tes artesanals, artístics i culturals. Dins la línia de tèxtil distribueix 
roba i complements de diferents marques basades en criteris de 
proximitat, reciclats, comerç just i cotó ecològic. Entre les marques 
i dissenyadores hi trobem: People Tree, Armed Angels i Bandade-
rodadura, entre d’altres.



Nom de la marca: Promoètic.coop

Adreça (direcció venta on-line): www.promoetic.coop
Web: www.promoetic.coop
E-mail: comandes@promoetic.coop
Telèfon: 681 608 468
Breu descripció: Produeix marxandatge personalitzat amb criteris ètics. Ofereix 

samarretes, dessuadores i bosses de cotó orgànic i de producció 
ètica, personalitzades per a entitats, empreses o campanyes 
promocionals. La nova línia de samarretes està confeccionada amb 
cotó orgànic de comerç just (segell FairTrade), i inclouen una pri-
ma de +0,14€ que van íntegrament destinats a augmentar el salari 
de les persones treballadores de la fàbrica de confecció en un 50%, 
perquè no cobrin un salari mínim sinó un salari digne. Trobareu tots 
els seus productes i contacte per a fer comandes al seu web.

Nom de la marca: roba amiga

Adreça (direcció botiga/es o 
venta on-line): 

www.solidanca.cat/botigues

C.P.: 08970
Web: www.robaamiga.cat/ca/
E-mail: solidan@solidanca.cat 
Telèfon: 93 685 44 34
Breu descripció: Roba Amiga és una cooperativa formada per diverses funda-

cions d’inserció sociolaboral, entre les quals hi trobem l’associació 
Solidança, Andrònimes i Engrunes. Treballen amb roba de segona 
mà i la venen a través de la seva pròpia xarxa de botigues a preus 
populars. La seva roba més coneguda és la línia vintage. Aquesta 
cooperativa promou la idea que l’allargament de la vida de la roba a 
través de tallers de costura i mercats del bescanvi són alternatives a 
la vulneració dels drets humans per part de la “fast fashion”.
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Aquesta desfilada s’emmarca en la campanya
som Comerç Just i banca Ètica, impulsada per

seteM Catalunya, alternativa 3, Fiare,
Fets -Finançament Ètic i solidari-,

oxfamintermón i la Xarxa d’economia solidària.

El seu objectiu és donar visibilitat a les iniciatives de comerç just i banca 
ètica per dignificar la vida de les persones del Sud i del Nord, treballant 

per aconseguir la Justícia Global.

#somComerçJust    
#sombancaÈtica   

#estiraelFil
www.comercjustibancaetica.org

Amb el suport de: 

Organitza:

Col·laboradores:


