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roba
sosteNibLe
És aQUella
QUe COMPleiX
Criteris De...



PROXIMITAT
COMERÇ JUST

ECOLOGIA I
SOSTENIBILITAT
DRETS LABORALS
ECONOMIA SOLIDÀRIA
DURABILITAT

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! 
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El dissabte 21 d’octubre a dos quarts de nou 
del vespre, en el marc de la Fira d’Economia 
Solidària de Catalunya (FESC), se celebrarà 
la III Desfilada de roba produïda amb criteris 
d’Economia Solidària, en contraposició a la 
roba fabricada per la indústria tèxtil transna-
cional que vulnera els drets humans.

Jornades laborals de fins a 14 hores diàries, 
explotació infantil, condicions laborals inhu-
manes i perilloses o l’absència de sindicats 
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 ciutadania 
que els 437€ de mitjana que es gasta 
en roba a l’any són decisius per cons-
truir una altra indústria més enllà de 
la fast fashion. Una indústria alternativa 

respectuosa amb les treballadores, 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 III Desfilada de roba sostenible s’emmarca 
en la campanya som Comerç Just i banca 
Ètica (impulsada per SETEM Catalunya, la 
XES, Alternativa3, FETS, FIARE i Intermo-
nOxfam) i està coorganitzada amb l’alumnat 
de l’Institut Salvador Seguí. Sense aquesta 
col·laboració, la desfilada no seria possible, 
ja que els i les joves estudiants s’encarreguen 
directament de la interlocució amb les mar-
ques participants, de l’elecció de l’estilisme i 
de la posada en escena.

També cal agrair la participació de lesdones 
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.

III Desfilada de roba 
sostenible a la FESC



Organitzacions
productores presents 
a la FESC

Nom de la marca: back to eco

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

C/ Pau Claris, 89
www.bymyeco.com

C.P.: 08003
Web: www.bymyeco.com
E-mail: info@bymyeco.com 
Telèfon: 678 03 10 69
Breu descripció:  L’associació By My Eco ha desenvolupat des del 2016 una 

col·lecció upcycled, on s’allarga la vida de teixits provinent 
de texans post-consum comprats a una organització social 
(Roba amiga), mantenint plenament el valor del teixit original. 
D’aquests texans es fan bosses i complements, amb una visió 
industrial que busca optimitzar al màxim el procés d’elecció, 
tall i confecció de peces. Tota la confecció es fa en tallers 
d’integració sociolaboral, o mitjançant la contractació de 
persones en risc d’exclusió social.

Back To Eco
La Ciutat Invisible
Cotó Roig
Diomcoop
CET Estel Tàpia
Humus vestir sostenible
Roba Amiga
Top Manta
Veraluna
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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. 

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.



7

Nom de la marca: Diomcoop

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: Diomcoop és una cooperativa de venda, serveis i dignitat que 

te per objectiu donar resposta a les necessitats d’inclusió de les 
persones immigrants en situació de vulnerabilitat que realitzen 
activitats de venda ambulant a la nostra ciutat. Els productes, 
que componen el nostre catàleg, són produïts artesanalment a 
Senegal, importats i posats a la venda directament per Diomcoop, 
com a via per promoure l’ocupació entre el col·lectiu resident a la 
ciutat i les seves comunitats d’origen.

Nom de la marca: Cet estel tàpia

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

C/ Om,7-9
www.etsy.com/es/people/cetesteltapia

C.P.: 08001
Web: www.cetesteltapia.org
E-mail: comercial@esteltapia.org 
Telèfon: 93 442 84 98
Breu descripció: El Centre Especial de Treball Estel Tàpia és un projecte social que 

treballa des del barri del Raval per donar ocupació a persones amb 
discapacitat i oferir un servei a empreses amb responsabilitat social. 
Oferim serveis de confecció per a empreses i dissenyadors que vulguin 
treballar sota paràmetres de responsabilitat social. També tenim una 
línea de producte propi que inclou complements per a nens i adults.



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.

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”.



Nom de la marca: Veraluna. Comercio Justo
©Pablo Tosco/Oxfam Intermón.

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

http://tienda.oxfamintermon.org/es/moda.html
www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/comercio-justo/
nuestras-tiendas

Web: www.oxfamintermon.org/ca/multimedia/galeria-fotografica/
veraluna

Telèfon: 93 214 75 44
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: top Manta

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

C/ Picalquers, 2
En mercats i carrers de Catalunya

C.P.: 08001
E-mail: sindicatomantero@gmail.com
Telèfon: 632 663 706
Breu descripció: El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona es 

va crear l’octubre del 2015 amb l’objectiu de defensar els drets dels 
immigrants i dels venedors ambulants. Lluitem contra el racisme 
i la persecució que patim, però també treballem per crear noves 
sortides laborals pels nostres companys manters. Hem creat la nostra 
marca: Top Manta. Es tracta d’una marca colectiva amb un objectiu 
molt clar: crear nous llocs de treball per donar una vida digna als 
companys manters. El logotip conté tres imatges: una manta, que 
és la que utilitzem per guanyar-nos la vida dignament; un caiuc, que 
recorda el nostre viatge; i finalment les onades del mar, que repre-
senten totes les dificultats que vivim durant el viatge i també aquí.
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La globalització de l’economia ha canviat 
profundament les estratègies comercials 
d’empreses de tots els sectors. La deslocalit-
zació de la producció en països d’economies 
empobrides a la recerca de mà d’obra més 
barata i la falta de transparència de les 
cadenes de subministrament provoca un 
seguit de dificultats en el control de les 
actuacions laborals i socials de les empreses 
que s’agreuja amb la subcontractació de 
parts importants del seu procés de manu-
factura. Un dels sectors que exemplifica 
més clarament aquesta realitat de deslo-
calització i subcontractació és la indústria 
global del tèxtil, on el risc de violació dels 
drets humans i de la dignitat de les persones 
està generalitzat. 

Les administracions públiques adquirei-
xen gran quantitat de productes tèxtils i 
roba, sobretot indumentària de treball. 
L’Ajuntament de Barcelona adjudica, cada 
any, 600 milions d’euros en béns i serveis 
(gairebé la quarta part del pressupost anual), 
més de 1.000 milions d’euros si es considera 
tot el grup municipal. Del 2011 al 2015 la 

Generalitat de Catalunya va adjudicar al 
voltant de 100 contractes per l’adquisició 
de productes tèxtils per un import total 
de més de 15,5 milions d’euros. Per aquest 
motiu, les administracions públiques -com a 
clients destacats de les empreses de vestuari 
laboral- tenen una gran capacitat d’influir 
significativament sobre la cadena de sub-
ministrament global i promoure que els 
proveïdors apliquin pràctiques de compra 
cada cop més responsables socialment.  
Actualment, els governs volen introduir 
lleis per fomentar el desenvolupament 
sostenible, la responsabilitat ambiental, 
les relacions laborals dignes i el comerç 
just. I aquestes mesures s’han de traduir 
en polítiques de contractació concretes, 
amb l’objectiu de garantir l’adquisició de 
productes i serveis a empreses que apliquin 
bones pràctiques i garanteixin condicions 
laborals dignes. 

Per això s’ha d’iniciar un procés que porti, de 
manera progressiva, a implementar meca-
nismes que permetin assegurar que la roba 
utilitzada per les persones  treballadores 

La responsabilitat de 
l’administració en la compra
pública de productes tèxtils



de l’administració ha estat confeccionada 
lliure d’explotació i d’injustícies; així com 
altres productes del sector de l’alimentació, 
l’electrònica o la banca. Per tot això hem 
d’exigir a aquestes empreses que les cadenes 
de subministrament siguin transparents, jus-
tes i sostenibles i compleixin amb l’aplicació 
de sistemes de verificació i control com: 

- Certificacions d’auditories externes i 
transparents.

- Certificació SA8000.
- Adhesió a la Fair Wear Fundation o 

certificacions de Comerç Just.

I apostar per la compra de productes tèxtils 
d’Economia Social i Solidària com ara els 
exemples d’aquesta publicació o els que 
es poden trobar al mapa col·laboratiu Pam 
a Pam. 
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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:


