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DISSABTE 27
a les 20:30 h
FABRA I COATS,
Sant Andreu,
Barcelona

comercjustibancaetica.org
#EstiraElFil
#FESC2018

Desfilada
de roba
sostenible

ESTIRA EL FIL
Organitza:

Amb el suport de:

ROBA
SOSTENIBLE
ÉS AQUELLA
QUE COMPLEIX
CRITERIS DE...
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Comerç Just

Proximitat

Potencia la sostenibilitat
ambiental i dóna suport
al teixit econòmic local
gràcies als circuits econòmics curts.

Promou una relació comercial justa per als països del
Sud tenint en compte valors ètics i mediambientals.

Ecologia i
sostenibilitat

Promou la roba fabricada
amb cotó orgànic que durant tot el seu procés de
cultiu, elaboració i fabricació, no utilitza productes
químics o sintètics.

PROXIMITAT
COMERÇ JUST
ECOLOGIA I

SOSTENIBILITAT

DRETS LABORALS

ECONOMIA SOLIDÀRIA

DURABILITAT
Drets Laborals

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

Economia
Solidària

Promou una economia alternativa al servei de les persones que prioritza valors
democràtics, participatius
i socialment responsables.

Consum
responsable

Allargar la vida de la roba
a través de tallers de costura i mercats del bescanvi: la roba es pot reparar,
reciclar o reutilitzar!

IV Desfilada de roba
sostenible a la FESC
El dissabte 27 d’octubre a dos quarts de nou
del vespre, en el marc de la Fira d’Economia
Solidària de Catalunya (FESC), se celebrarà
la IV Desfilada de roba produïda amb criteris
d’Economia Solidària, en contraposició a la
roba fabricada per la indústria tèxtil transnacional que vulnera els drets humans.

fashion. Una indústria alternativa respectuosa amb les treballadores, el medi ambient
i la societat. 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.

Jornades laborals de fins a 14 hores diàries,
explotació infantil, condicions laborals inhumanes 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 IV 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 Intermon
Oxfam) 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 marques participants, de l’elecció de l’estilisme i
de la posada en escena.

La roba que s’exposarà durant la desfilada
és respectuosa amb les persones i el medi
ambient. Les assistents a l’acte, coneixeran 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 505€ de mitjana que es gasta
una persona en roba a l’any a l’estat
espanyol són decisius per construir
una altra indústria més enllà de la fast

També cal agrair la participació de les persones models que s’han sumat a desfilar amb
roba sostenible un any més. Gràcies també
a Kin Cosmètics i a Comercial Brumen 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

Back To Eco
La Ciutat Invisible
Cotó Roig
Diomcoop
CET Estel Tàpia
Love Be Do
Roba Amiga
Velvet BCN
Veraluna
Upcycling Barcelona

Nom de la marca:

Back To Eco

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

C. Pau Claris 91, baixos
backtoeco.com

C.P.:

08003 Barcelona

Web:

backtoeco.com

E-mail:

info@backtoeco.com

Telèfon:

678 03 10 69

Breu descripció:

L’associació By My Eco ha desenvolupat des del 2016 la marca
Back To Eco, una col·lecció upcycled on s’allarga la vida de
texans post-consum provinents de Solidança (membre de
Roba Amiga). A la botiga-taller de Back To Eco, situada a
Barcelona, es confeccionen insitu bosses, motxilles, davantals i
productes per la llar amb criteris d’ecodisseny i contractació social. Al taller també allarguem la vida dels vostres texans vells:
reparant-los, recollint-los a canvi de descomptes i/o convertintlos en nous productes. A la botiga també trobareu productes
d’Arrels, Estel Tàpia i peces de roba de cotó orgànic i fairtrade.

Nom de la marca:

La Ciutat Invisible

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

C. Riego, 35
www.invisible.coop

C.P.:

08014 Barcelona

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, roba, assessorament i gestió
comptable.
Dins el seu catàleg disposen d’una línia de dessuadores de
producció local (Fedora) i diversos models de samarretes Fair
Wear i cotó orgànic.

Nom de la marca:

Cotó Roig

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

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

C.P.:

08270 Navarcles

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 cotoners 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.
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Nom de la marca:

Diomcoop

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

C. Independència, 315, entl 3

C.P.:

08026 Barcelona

Web:

diomcoop.org

E-mail:

info@diomcoop.org

Telèfon:

930 04 27 91

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 Barcelona

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:

Love Be Do

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

C. de Goya 18 Local 1 Baixos
www.lovebedo.com/tienda/

C.P.:

08012 Barcelona

Web:

www.lovebedo.com / www.fasola.cat

E-mail:

barcelona@lovebedo.com / barcelona@fasola.cat

Telèfon:

93 157 55 71 – 647873966

Breu descripció:

LoveBeDo, la marca de la cooperativa Fasolà, realitza
col·leccions tèxtils amb els valors de l’economia social i solidària: sostenibilitat, cura del medi ambient, impacte econòmic
local, proximitat… Fasolà, ubicada a Barcelona, al cor de
Gràcia, que té l’objectiu de recuperar història, cultura, art, projectes, equips i persones a través, entre d’altres, de la producció
de col·leccions pròpies dins del sector tèxtil.

Nom de la marca:

Roba Amiga

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

www.solidanca.cat/botigues

C.P.:

08970 Sant Joan Despí

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 fundacions 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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Nom de la marca:

Velvet BCN

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

c. Verdi, 42

C.P.:

08012 Barcelona

Web

velvetbcn.com

E-mail:

info@velvetbcn.com

Telèfon:

931 269 473 / 671 651 999

Breu descripció:

Velvet BCN és una cooperativa de treball dedicada a la venda de
roba ecològica i de comerç just. A la seva botiga del barri de Gràcia
trobareu una àmplia gama de productes fabricats respectant el
medi ambient i les persones, tant de marques internacionals com de
dissenyadors locals.

Nom de la marca:

Veraluna Comercio Justo
©Pablo Tosco/Oxfam Intermón.

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

tienda.oxfamintermon.org

Web:

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

Telèfon:

93 214 75 44

Breu descripció:

La marca ‘Veraluna’ Comerç Just és una marca de moda ètica
impulsada per Oxfam Intermón. ‘Veraluna’ Comerç Just va
néixer l’any 2012 per millorar les condicions de vida d’homes
i dones a l’Índia treballant de forma propera amb els grups
productors. ‘Veraluna’ Comerç Just aposta per la qualitat de les
peces, la naturalitat dels teixits, i la creació d’estils atemporals
que fomentin la compra conscient i de qualitat dels consumidors i consumidores.

Nom de la marca:

Upcycling Barcelona

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

C. Diputació, 356

C.P.:

08013 Barcelona

Web:

www.upcyclingbarcelona.com

E-mail:

upcyclingbarcelona@gmail.com

Telèfon:

608 818 776

Breu descripció:

Upcycling Barcelona és una associació que vol impulsar una
corrent de moda basada en la reutilització de la roba i educar
per a la sostenibilitat: cap a un pensament de disseny sostenible, circular i col·laboratiu. Per fer-ho possible fan classes i
tallers adreçats a nens i adults.
Tot el teixit i materials amb què treballem és tèxtil recuperat.

11

Compra Pública: una eina per
garantir el respecte dels drets
humans a la indústria tèxtil
La globalització de l’economia ha canviat
profundament les estratègies comercials
d’empreses de tots els sectors. La deslocalització de la producció a altres països 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 i dels impactes
sobre el medi ambient, que s’agreuja amb
la subcontractació de parts importants del
seu procés de manufactura. Un dels sectors
que exemplifica més clarament aquesta
realitat 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 adquireixen
gran quantitat de productes tèxtils i roba, sobretot indumentària de treball. L’Ajuntament
de Barcelona adjudica, aproximadament
cada any, 600 milions d’euros en béns i
serveis (gairebé la quarta part del pressupost anual). La Generalitat de Catalunya
va adquirir productes tèxtils per un import
total de més de 15,5 milions d’euros de 2011

a 2015. Les administracions públiques, com
a clientes destacades de les empreses de
vestuari laboral, tenen una gran capacitat
d’influir significativament sobre la cadena de
subministrament global i promoure que els
proveïdors apliquin pràctiques de compra
cada cop més responsables.
La nova llei de contractació pública és
una oportunitat per introduir criteris socials i ambientals que tindran impactes
positius sobre les condicions laborals de
les persones treballadores en les cadenes
de subministrament de la indústria tèxtil i
ajudar a mitigar i prevenir les vulneracions de
drets humans que s’hi cometen. D'aquesta
manera, les administracions i organismes
públics es converteixen en un exemple
i motor de transformació per un mercat
lliure d’explotació i d’injustícies.
T'animem a demanar informació sobre les
polítiques de compra de productes tèxtils
i vestuari de treball de les administracions
per veure quins criteris socials i ambientals
apliquen.

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-,
Oxfam Intermón 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
coordinacio@comercjustibancaetica.org
Organitza:

Col·laboradores:

Amb el suport de:

