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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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La indústria de la moda no para de créixer, 
cada cop hi ha més consum (de mitjana, 
una persona compra un 60% més de peces 
de roba que fa quinze anys), tot i que gas-
tem menys, ja que no paren d'abaratir-se 
els preus (augmentant la precarietat de 
les persones treballadores en el sector). 
Al mateix temps, aquesta roba té menys 
vida útil. Ha arribat un punt que, segons un 
estudi de la UE, la roba es llença després 
de fer-se servir només set o vuit vegades. 
Aquesta tendència provoca un impacte 
important sobre el nostre entorn ambien-
tal: per fer uns texans, es necessiten grans 
quantitats d'aigua -l'equivalent als litres 
que beu una persona durant set anys-, a 
més de productes químics per produir i 
tenyir els teixits, incloent-hi pesticides i 
fertilitzants en la producció de matèries 
primeres com el cotó. 
En aquest sentit, la ciutadania com a con-
sumidora del conjunt de productes i serveis, 
tenim un rol econòmic i social fonamental 
per orientar què es produeix i sota quins 
criteris. És per això que hem de reflexionar 
sobre si volem estar a la moda o seguir les 
últimes tendències, prenent consciència de 
l'impacte que suposa per al medi ambient.  
Cal parlar de roba sostenible, que té en 

compte tant els criteris mediambientals com 
els de responsabilitat social. No oblidem 
que la indústria tèxtil també presenta grans 
vulneracions dels drets humans en tota la 
seva cadena de producció: jornades laborals 
de fins a catorze hores diàries, explotació 
infantil, condicions laborals inhumanes i 
perilloses o l’absència de sindicats legal-
ment constituïts són la realitat d’aquest 
sector a tot el món, en què el 80% de 
les persones que hi treballen són dones. 
Existeixen alternatives a aquesta indústria, 
com les iniciatives de l'Economia Social 
i Solidària i el Comerç Just, que pro-
mouen la producció i comercialització de 
roba d'acord a criteris socials i ambientals. 
Aquests criteris són l’ecologia i la soste-
nibilitat que eviten la contaminació de 
l'aigua i la terra, o la roba fabricada amb 
cotó orgànic, que durant tot el seu procés 
de cultiu i fabricació no utilitza productes 
químics o sintètics. També és important la 
proximitat, per tal de mitigar els impactes 
ambientals del transport i donar suport al 
teixit econòmic local. Per tant, promovem 
l'economia circular, el reciclatge i el 
consum responsable a través de tallers 
de costura i mercats del bescanvi: la roba 
es pot reparar o reutilitzar!

L’impacte de la indústria  
tèxtil sobre el medi ambient
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El dissabte 26 d’octubre a les 20h, en el marc 
de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 
(FESC), se celebrarà la V Desfilada de roba 
sostenible produïda amb criteris d’Economia 
Solidària i Comerç Just, en contraposició a la 
roba fabricada per la indústria tèxtil transna-
cional que vulnera els drets humans.

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 és 
possible vestir-se amb criteris ètics i solidaris i 
deixar de ser partícips de l'explotació laboral, 
la vulneració dels drets humans fonamentals 
i els efectes negatius sobre el medi ambient.   

La V Desfilada de roba sostenible s’emmarca 
en la campanya de LaCoordi – Comerç Just 
i Finances Ètiques (entitat de segon grau for-
mada per la XES, Alternativa3, FETS, FIARE, 
SETEM Catalunya, i Oxfam Intermón) 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 organitzen la mostra 
en el marc d’unes pràctiques curriculars, i 
s’encarreguen directament de la interlocució 
amb les marques participants, de l’elecció de 
l’estilisme i de la posada en escena.

Els estudiants dediquen la desfilada d'enguany 
al canvi climàtic i a la sostenibilitat. Enguany 
arreu del món, els més joves han iniciat la 
revolta climàtica, s'han organitzat i han ocupat 
els carrers de gairebé totes les grans ciutats, 
demostrant una capacitat de mobilització 
global que no vèiem feia anys. 

Us convidem a assistir a la Desfilada Sosteni-
ble, així com a la taula rodona «Vulneracions 
de drets i alternatives: el cas del tèxtil», orga-
nitzada amb SETEM Catalunya el diumenge 
27 a la 13h a la FESC, que informarà sobre les 
vulneracions de drets humans i drets laborals 
i sobre les opcions existents en la indústria 
tèxtil. Explorarem les alternatives a l'explotació 
social i destrucció mediambiental presentant 
el cas de la firma 'Veraluna Comerç Just', 
marca ètica impulsada per Oxfam Intermón 
que va néixer amb la intenció de millorar les 
condicions de les productores a l'Índia.

V Desfilada de roba 
sostenible a la FESC



Organitzacions
participants  
a la V Desfilada

Back To Eco

L’associació By My Eco ha desenvolupat des del 2016 la marca Back To Eco, una 
col·lecció upcycled que allarga la vida de texans post-consum/usats provinents de Soli-
dança (membre de Roba Amiga). A la botiga-taller de Back To Eco, situada a Barcelona, 
es confeccionen in situ bosses, motxilles, davantals i productes per a 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 convertint-los en nous produc-
tes. A la botiga també trobareu productes d'Arrels, Estel Tàpia i peces de roba de cotó 
orgànic i de Comerç Just.

C/ Pau Claris 91, baixos, Barcelona

www.backtoeco.com

Back To Eco
Veraluna Comerç Just
CET Estel Tàpia
Cotó Roig
Top Manta
La Ciutat Invisible
Velvet BCN
Love Be Do
Solidança - Roba amiga
Dona Kolors
Més amb Menys

Veraluna Comerç Just

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 per part dels consumidors i 
consumidores. Les persones més pobres del planeta són les més vulnerables a l'impacte 
del canvi climàtic. El moviment del comerç just dona suport a iniciatives de petits pro-
ductors i productores que fomenten la producció sostenible i respectuosa amb el medi 
ambient. Comprar productes de comerç just és apostar per un model sostenible que 
lluita contra les causes que provoquen el canvi climàtic. 

www.oxfamintermon.org



CET Estel Tàpia

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 serveis de confecció per a empreses 
i dissenyadors que vulguin treballar sota paràmetres de responsabilitat social. També disposa 
d'una línia de producte propi que inclou complements per a nens i adults.
La marca VORA Barcelona neix a mitjans de 2017 com a part del projecte del Centre Especial 
de Treball Estel Tàpia per ser un referent en el sector dels complements tèxtils fets a Barcelona 
amb caràcter social. Segueix els criteris de l'Economia Social i Solidària, posant sempre en el 
centre les necessitats de les persones que treballen al nostre taller. Per això, adapta els dissenys 
de la marca a les capacitats i els ritmes de les confeccionistes. Treballa amb proveïdors locals i 
restes d'estocs tèxtils.

Sant Joan Despí
www.cetesteltapia.org

Cotó Roig

Cotó Roig és un projecte que posa al mercat productes cotoners i mostra la cara de 
totes les professionals que intervenen en el procés, garantint la traçabilitat del pro-
ducte i triant-ne el 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.
A Cotó Roig es treballa amb la matèria primera natural i la indústria més propera. La 
indústria amb la qual treballen té sistemes de recirculació i depuració d’aigua i de mi-
llora de la eficiència energètica. Amb aquests elements es redueix considerablement 
la petjada de carboni i la petjada hídrica. 

www.cotoroig.cat
www.aixovar.cat
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Top Manta

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona ha presentat la seva col·lecció de roba 
amb la marca Top Manta, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida dels manters i continuar 
amb la lluita contra el racisme i la persecució que viuen.

C/ d’En Roig, 13, Barcelona
www.manteros.org/top-manta-ropa/

La Ciutat Invisible

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 dessuado-
res de producció local (Fedora) i diversos models de samarretes Fair Wear i cotó orgànic de 
comerç just.

C/ Riego, 35, Barcelona
www.invisible.coop

Velvet BCN

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 gamma de productes fabricats que respecten el medi 
ambient i les persones, tant de marques internacionals com de dissenyadors locals. 
Velvet Bcn ofereix moda sostenible perquè vesteixis respectant el planeta. Roba orgànica, local i reciclada 
per reduir l'ús de recursos i l'impacte en el medi ambient.

C/ Verdi, 42 , Barcelona
velvetbcn.com



Love Be Do (Fasolà)

LoveBeDo és una actitud, una manera de caminar per la vida: qui són, què fan i com ho fan. La 
marca neix de Fasolà, una cooperativa ubicada en el cor de Gràcia en Barcelona, que treballa de 
manera multisectorial perquè les organitzacions i els projectes generin per ells mateixos sostenibili-
tat en tres eixos: econòmic-col·lectiu, social i mediambiental.
Des de LoveBeDo dinamitzen i impulsen la sostenibilitat i l’ètica en el sector tèxtil mitjançant 
col·leccions pròpies, l’acompanyament integral a marques de moda i el marxandatge sostenible. En 
aquesta ocasió presenten la nova col·lecció de samarretes #EarthRebellion—una crida a l’acció en 
favor de la vida i la defensa del medi ambient. 

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

Solidança - Roba amiga

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 línia de roba més 
coneguda és la vintage. Aquesta cooperativa promou la idea d'allargar la vida de la roba a través 
de tallers de costura i mercats del bescanvi, que consideren alternatives a la vulneració dels drets 
humans per part de la fast fashion.
Roba Amiga promou la reutilització del residu tèxtil per evitar la generació de emissions de CO2 al 
medi ambient, i alhora crea llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social. Promou 
l'economia circular i l'economia social per a la millora del medi ambient.

Sant Just Desvern
www.solidanca.cat



Més amb menys

El projecte Més amb Menys-Costura neix de la gent del barri per a la gent del barri. Prové de 
la voluntat d'associacions de Roquetes per generar alternatives a les problemàtiques derivades 
de la crisi: estrès, ansietat, baixa autoestima, dificultats per arribar a final de mes, difícil gestió 
de l'economia familiar, problemes de convivència, pèrdua de la feina o dificultat per trobar-ne 
una de nova... Volen valorar el coneixement de la gent del barri, poder fer front a les dificultats 
de la vida sumant esforços i suport mutu. Ser més autosuficients: aprendre a cosir, arreglar-se 
la roba, tall i confecció.

C/ Cantera nº 58, Barcelona

Dona Kolors

Fugint de la moda de temporada, fabriquen peces duradores en el temps, fons d'armari còmodes, 
atemporals i amb un estil de vida socialment responsable. Tots els retalls són utilitzats per realitzar com-
plements i, així, reduir-ne els residus.
Dona Kolors és una firma de roba de vestir femenina que neix amb la finalitat d'oferir una oportunitat 
laboral i econòmica a dones en risc d'exclusió social, confeccionant tots els productes al taller Dona Ko-
lors de Barcelona. És una iniciativa d'El Lloc de la Dona (Oblates Barcelona), centre d'atenció a dones 
en contextos de prostitució, on se'ls ofereix atenció psicosocial, formativa i laboral.

info@donakolors.cat
www.donakolors.cat
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Aquest any hem volgut dedicar la desfilada 
sostenible al canvi climàtic, ja que consi-
derem que la situació actual és alarmant.
La societat no és conscient dels problemes 
que ocasiona en els nostres dies -encara 
menys en el futur-, entre ells el gran im-
pacte que té en el medi ambient i en els 
treballadors i treballadores d'aquest gremi. 
Volem que aquest projecte doni veu a la 
causa, i poder aconseguir així un objectiu 
positiu i satisfactori, a la vegada que donem 
a conèixer marques de roba conscienciades.
Impactes com el malbaratament d'aigua 
pel continu cicle de producció i l’excessiu 
consum actual; gasos perjudicials produïts 
per les grans indústries (CO2 principalment) 
que fan que la capa d'ozó vagi disminuint, 
amb el consegüent desglaç de l'Àrtic; erosió 
de la terra pels continus pesticides; conta-
minació dels mars a causa dels plàstics que 
fan que l'esperança de vida del fons marí 
disminueixi cada vegada més, són alguns 
dels efectes produïts pel gran monstre de la 
fast fashion, i això sense tenir en compte les 
qüestions ètiques: a més a més d'afectar el 
medi ambient ens perjudiquem a nosaltres 

mateixos, als habitants d'aquesta Terra.
Representarem la temàtica per mitjà del 
maquillatge, fent una distinció entre les 
estacions més càlides i les més fredes, variant 
les diferents tonalitats i estils, representant 
el canvi climàtic i l'impacte en la societat 
que ha portat la indústria de la moda i 
moltes més.
Volem que  sigui un acte reivindicatiu, i per 
això en el mateix moment de la desfilada 
mostrarem unes pancartes en contra del 
canvi climàtic, per tal que tinguin el ma-
teix protagonisme que els models. I així, 
difondrem el nostre objectiu: l'ús de la roba 
sostenible i la necessitat de tenir cura del 
medi ambient.
Finalment, recordar que el comerç just, les 
finances ètiques i l’economia social i soli-
dària garanteixen unes condicions laborals 
dignes, justes i sostenibles, a diferència de 
les marques convencionals.
L'equip d'alumnes d'imatge personal estem 
molt agraïts de ser partícips d'aquest pro-
jecte que enfoca el seu objectiu en millorar 
el nostre planeta Terra, juntament amb els 
drets dels treballadors i treballadores.

El futur de la moda a  
favor de la sostenibilitat
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Estudiants de l'Institut Salvador Seguí, organitzadors de la Desfilada



   
#EstiraElFilVerd

www.lacoordi.cat
coordinacio@lacoordi.cat

Organitza aquesta desfilada:

LaCoordi - Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques 
i l'Institut Salvador Segui. 

El seu objectiu és donar visibilitat a les iniciatives de comerç just i fi-
nances ètiques per dignificar la vida de les persones del Sud i del Nord, 

treballant per aconseguir la Justícia Global.

#SomComerçJust    
#SomFinancesÈtiques

#SomESS
www.lacoordi.cat

Amb el suport de: 

Organitza:

LaCoordi està formada per:

Col·labora:


