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Consum conscient de productes
tèxtils
Poques vegades tenim present que la suma de les nostres decisions a
l’hora d’adquirir nous productes influeix en els models de producció
que es desenvolupen a gran escala. Aquest fet es pot observar, també,
en el món dels productes tèxtils. Cada vegada que adquirim una nova
peça de roba, podem escollir quin model de producció volem afavorir, ja
sigui fixant-nos en el cost econòmic o bé en el cost ambiental o social del
producte final. Per això, fer un consum conscient dels productes tèxtils
és una opció:
Perquè apostant per la fabricació de roba

aconseguirem abolir pràctiques
transformadora: sostenible,
nocives com el sandblasting* o la caça furtiva
d’animals en perill d’extinció.

sostenible:

Ja que fent un consum racional dels teixits,
contribuïm a la disminució del consum de primeres
matèries i, per altra banda, afavorim la reducció
de residus tèxtils.

responsable:

Perquè prenent consciència i coneixent les
implicacions de la fabricació de teixits, podrem fer
front a aquelles marques que no compleixen uns
mínims socials i ambientals en el seu procés de
fabricació.

*El sandblasting és un procés de tractament de la tela texana que la blanqueja
i li aporta un aspecte de tela desgastada. El procés consisteix en l’aplicació de
sorra a pressió i normalment es realitza manualment i sense cap protecció, la
qual cosa la converteix en una tècnica molt nociva per a la salut dels treballadors que l’apliquen.

Sabíeu que...
...A Catalunya es generen unes 60.000 tones de residu tèxtil a l’any, de
les quals només un 15% es recull o es recicla?
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Què podeu fer?
Ser coherents a l’hora d’escollir la roba que comprem, no fixar-nos només
amb el preu o amb les tendències de moda, sinó també amb criteris
ambientals i socials.
Rebutjar aquelles marques que no compleixen uns criteris ambientals
adequats o que no garanteixen els drets laborals dels seus treballadors.
Tractar amb cura les nostres peces de roba per tal de fer-les durar: no
rentar en excés, utilitzar una temperatura moderada, minimitzar l’ús de
suavitzant, estendre la roba en lloc d’utilitzar l’assecadora, etc.
Parar especial atenció a l’hora de llençar alguna peça de roba. Plantejarnos si podem regalar-la a algú que la pugui fer servir, transformar-la en una
nova peça, etc.
Realitzar amb la vostra entitat un taller de recuperació de roba en desús
per tal de reutilitzar-la mitjançant tècniques de patchwork, fent collarets de
tela, moneders, etc.

Webs d’interès
Campanya roba neta
www.robaneta.org
SETEM Catalunya
http://www.setem.org/site/cat/catalunya/
Cooperativa Roba Amiga. Recollida de roba i botigues de segona mà
www.robaamiga.cat
Guia per a vestir sense treball esclau. Icaria Editorial
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1393
Revista Opcions. Núm. 39 i 40
www.opcions.org
Guia per al consum responsable de moda. Som allò que vestim
http://80.33.141.76/agenda21/guies.php?idColleccio=1#337
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

