22 OCT

19:30 H

DESFILADA DE ROBA SOSTENIBLE

Vine a la VII edició de la Desfilada de Roba Sostenible i coneix projectes tèxtils que promouen una vida més justa, saludable i sostenible; i gaudeix de l’espectacle “Futur Just” impulsat per les joves de
Can Rahull i SoFresh.

VII

Organitzem aquesta desfilada, amb el suport de l’alumnat de l’INS
Salvador Seguí, perquè volem... perquè volem denunciar que la
indústria tèxtil convencional o fast fashion:
Presenta grans vulneracions dels drets humans:
sous de misèria, explotació
infantil, tallers perillosos,
persecució de sindicalistes
i assetjament sexual.

Genera un impacte mediambiental devastador:
és la segona indústria que
més aigua consumeix i
responsable del 20% de la
contaminació dels oceans.

Fomenta el consumisme.
A Europa, la roba es llença
després de ser utilitzada
una mitjana de 10 vegades.

Aquesta forma de consum és insostenible, classista i colonial, ja
que els pitjors impactes els reben les comunitats i territoris més
vulnerabilitzats. Apostem per un consum conscient: projectes
tèxtils de comerç just, de proximitat, ecològics i cooperatius pujaran
a la passarel·la per mostrar que vestir amb valors és possible.
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També celebrem la diversitat! Per aquesta passarel·la desfilen
persones reals: dissidents, racialitzades, amb diversitat funcional...
Perquè les alternatives també volem trencar amb aquests patrons
que violenten els nostres cossos i formes de vida!

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

LaCoordi està formada per:

Desfilada de roba sostenible

22.10.2022 — 19:30

BaSE Bangladesh

Miarma Riot
BaSE Bangladesh es dedica a l’ artesania de comerç just des de 1977,
i té com a objectiu la promoció, venda i preservació de l’art tradicional
de Bangladesh a través de la producció però també de l’educació i el
desenvolupament comunitari. Col·labora amb grups de dones artesanes
i es compromet amb la seva estabilitat econòmica.

Miarma Riot ha passat de la impressió de gates d’autodefensa 3D a
vestir-nos de manera sostenible i justa. Aposten per la producció lliure
de conflicte amb samarretes de cotó orgànic ecològic, de comerç just i
veganes. És un projecte autogestionat, políticament actiu i molt posicionat amb la vivència de qui el sosté.

@base.bangladesh

@miarma_riot

basebangladesh.org

Nudie Jeans

Cotó Roig
Cotó Roig posa al mercat productes de cotó d’una cooperativa andalusa i treballa amb la indústria tèxtil catalana que té sistemes de
recirculació i depuració d’aigua i de millora de l’eficiència energètica.
D’aquesta manera, garanteix la traçabilitat del producte. Ofereix
teixits a metres i peces confeccionades amb disseny propi o per
encàrrec.
@cotoroig

cotoroig.cat/botiga/

Cusart Design

Tot comença amb un parell de drys que, tard o d’hora, comencen a
reflectir el que heu viscut junts. Hi ha ànima, i grans històries enterrades
profundament en aquestes línies de sarja. El que és encara més gran
són les persones que comparteixen les seves històries amb nosaltres i
les que donen els seus texans al nostre programa Re-us (Reutilitzar).
@nudiejeans

Solidança Roba Amiga
Solidança és una entitat social que promou la inserció sociolaboral i
la formació de persones en situació de vulnerabilitat social a través
d’activitats vinculades a la gestió de residus i a la reutilització.
Treballa amb roba de segona mà a preus populars amb Roba Amiga.
També promou l’allargament de la vida de la roba a través de La
Didaltruck, tallers de costura i mercats del bescanvi.

Cusart és una marca de roba confeccionada de forma artesanal i
sostenible, inspirada en els colors i textures de les muntanyes del Pirineu. Les teles que utilitzen són de proximitat i de cotó orgànic i les
complementen reutilitzant teixits de fàbriques d’estoc. Tot el cicle de
confecció de les peces es fa al Pirineu amb el suport puntual d’altres
tallers de proximitat amb valors compartits.

Diambaar

@cusartdesign

cusartdesign.com

Diomcoop és una cooperativa d’iniciativa social, formada per persones
abans dedicades a la venda ambulant no autoritzada per donar resposta de manera sostenible a les necessitats socials i laborals de persones
migrants en situació de vulnerabilitat. De la cooperativa neix el projecte
tèxtil Diambaar, una marca de roba urbana amb teles africanes creada i
produïda artesanalment a Barcelona.

I was a Sari

@diambaarbcn

diambaar.com

Top Manta

Justa Trama

iwasasari.com

La Justa Trama és la cadena de producció más gran del segment de
la confecció tèxtil de l’economia solidària a Brasil, amb centenars
de treballadors i treballadores, que està creant un sistema financer
nou molt diferent al sistema tradicional.
@justa.trama

justatrama.com.br

@solidanca_botigues

solidanca.cat/botigues

Top Manta és un projecte cooperatiu creat i autogestionat per persones migrants venedores ambulants, més conegudes com “manteros”.
El projecte és una eina per formalitzar els objectius de lluita, en un
espai que pot dotar de feina als i les manteres i regularitzar la seva
situació administrativa.
@topmanta_bcn

topmanta.store

Veraluna
Veraluna és una marca de moda sostenible impulsada per Oxfam
Intermón que treballa des de fa una dècada amb grups productors de l’Índia per millorar les condicions de vida de les persones
treballadores. 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. Forma part del moviment del comerç just.

I was a Sari se situa a Mumbai (Índia) i produeix peces de roba sota
criteris de comerç just a partir de saris de segona mà i existències
que ja no es faran servir. Les treballadores són artesanes migrades des de zones rurals, que no havien treballat abans, amb poca
escolarització i amb importants càrregues familiars. És un referent
d’economia circular i també de treball digne.
@i_was_a_sari

nudiejeans.com/es

Weli Weli

@comerciojustooxfamintermon

veraluna.org

Weli Weli significa “bonic, bonic” en kunanfai. És una marca de roba i
complements fets a Senegal per una comunitat de dones empoderades. Les peces són úniques i les caracteritza la tela wax: una explosió de colors i formes al·lucinants. Els seus productes tenen un preu
just, els salaris són dignes i el packaging respecta el medi ambient.
@weliweli0

weliweli.org

