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Espai compra verda

FITXA COMPRA VERDA PRODUCTES TÈXTILS
4. Recupera: Dóna un segon ús a la roba que ja no utilitzis, per exemple fes
draps de samarretes velles.
5. Recicla: Separa i diposita al contenidor de roba la que ja no facis servir.

1. Categoria del producte
Productes tèxtils: roba, complements.

2. Criteris ambientals de compra
A vegades ens excedim comprant i acumulem béns que no necessitem,
i sovint no pensem en tot el que la producció i comercialització d’aquests productes implica per al medi ambient, o desconeixem si aquests processos respecten o no les relacions equitatives entre el Nord i el Sud.
2.1.Especificacions tècniques
— Característiques de la producció del producte:
Aposta pel comerç ètic, just i equitatiu: Enfront de la indústria tèxtil en
determinades zones del món amb mà d’obra barata i escasses garanties
dels drets laborals i sindicals, hi han altres opcions:
• Producció de comerç just.
• Codis de conducta, classificació i auditories de proveïdors.
• Contractació de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió.
— Composició del producte:
Tria matèries primeres naturals o ecològiques. El cotó, principal matèria del
sector tèxtil, utilitza en el seu procés de producció molts productes contaminants. El cotó ecològic, en canvi, s’elabora amb mètodes lliures de contaminants. Heus aquí les fibres més ecològiques:
• Cotó certificat com a ecològic o d’agricultura integrada (IPM/ICM).
• El cànem, el bambú i l’ortiga, fibres naturals de baix impacte ambiental.
• La llana, la seda i el lli, fibres naturals.
• Fibres de cultius de comerç just.
• La viscosa, el raió, les fibres Ingeo i Lyocell, fibres artificials derivades de
recursos renovables.
• Fibres intel·ligents que tenen menys requisits de manteniment i són més
duradores.
El calçat ecològic i ergonòmic és el que es fabrica de manera artesanal i tradicional, i és més durador que el convencional, i, a més:
• No utilitza derivats del petroli no biodegradables (PVC, poliuretà, etc.). Les
soles són de goma reciclada, cautxú natural o làtex. Els fils de cosir i els
cordons són de fibres naturals (cotó, lli, cànem, etc.). No porten colorants
azoics, que són perjudicials per a la salut.
• Les pells s’adoben amb mètodes vegetals, sense PCP, ni metalls pesants, ni
pigments, ni dissolvents. No utilitzen crom, alumini, ferro, zirconi ni titani.
2.2. Avantatges de tenir en compte criteris ambientals de compra
Protecció del medi ambient i ús de matèries primeres no tòxiques
• Relacions Nord-Sud: Afavorint relacions comercials justes amb els països
productors, sota les premisses del comerç just o el principi de “Trade, not
aid”, o promovent les tradicions artesanes locals.
• Emissions i la producció: A partir de la reducció dels abocaments de les
fàbriques a l’aigua i a l’aire i de l’ús eficient de l’energia i l’aigua.
• Drets laborals i el procés productiu: Amb condicions laborals dignes per
als treballadors al llarg de tot el procés productiu, la inversió en la comunitat, la contractació de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió.
• Consumidor: Garantint qualitats als productes —talles, formes i textures— respectuosos amb el cos humà i no perjudicials per a la salut, així
com amb l’elaboració de peces duradores i de fàcil manteniment.
Bones pràctiques
1. Redueix: Compra només el que necessitis i tria productes de qualitat i
duradors.
2. Allarga la vida útil de la teva roba:
• Segueix les indicacions de l’etiqueta per a un bon manteniment de la roba.
• Renta a temperatura freda o temperada.
• No abusis del lleixiu.
• Estén les peces de punt en posició horitzontal.
• Evita posar a eixugar la roba al sol directe, sobretot la roba de color.
• Fes servir fil i agulla o recorre a tallers d’arranjament.
3. Promou la reutilització: Quan la roba ja no et sigui útil, pots passar-la a
una altra persona que la pugui necessitar, o bé donar-la a organitzacions i
botigues de segona mà que creen llocs de treball per als col·lectius amb
risc d’exclusió social.

2.3. Gestió del residu o reciclatge i altres elements de gestió
Quan la roba esdevé un residu, cal dipositar-la als contenidors de roba que hi ha
al nostre municipi per a disminuir l’impacte ambiental produït per la roba
rebutjada. La roba, després d’una rigorosa selecció i classificació, es distribueix
a botigues de segona mà o majoristes del Tercer Món, es recicla per a fer-ne
draps o per a altres utilitats, o, si ja és inservible per a cap altre ús, es rebutja.
2.4. Etiquetes
Hi han diverses etiquetes que certifiquen els productes tèxtils en els seus
aspectes ambientals i/o socials, tot i que no totes certifiquen el mateix.
L’etiqueta ecològica de la Unió Europea: www.eco-label.com/spanish/.
El Distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya:
http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/
distintiu.jsp
Made in Green: www.madeingreen.com/.
Oko-Tex Standard 100: www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBLIC/index.asp.
Certificació Skal: http://www.skal.com.
Rugmark: www.rugmark.org.
Inspecció i certificació IMO: www.imo.ch.
GOTS - Global Organic Textile Standard: www.global-standard.org/.
Segell internacional de certificació de comerç just FAIRTRADE
www.sellocomerciojusto.org.

3. Sabies que...
• El cotó dóna feina a més de 100 milions de persones, la majoria en països del
Sud.
• El consum europeu de tèxtil és d’uns 20 quilos per persona i any, molt per
sobre de la mitjana internacional, que és d’uns 8 quilos.
• Actualment, més del 80% de les matèries primeres que fem servir no són
renovables.
• A Catalunya es generen unes 60.000 tones de residu tèxtil l’any, de les quals
només es recullen o reciclen entre el 10 i el 20%.
• En un contenidor de roba se’n poden recollir fins a 6.000 quilos/any.

4. Xarxa de compra o informació per a la
compra: webs d’interès
Guia d’Educació Ambiental núm. 34 de l’Ajuntament de Barcelona
“Som allò que vestim. Guia per al consum responsable de moda”:
http://80.33.141.76/agenda21/guies.php?idColleccio=1#337
Campanya Roba Neta - Espanya
Coalició d’ONGs i sindicats per a promoure la millora de les condicions laborals en el sector tèxtil i de material esportiu mundial: www.ropalimpia.org.
Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica
www.comprapublicaetica.cat.
Cooperativa Roba Amiga
Iniciativa per a la inserció laboral i el reciclatge de roba a Catalunya:
www.robaamiga.cat.
Greenpeace
Campanya “Moda sense tòxics”: http://archivo.greenpeace.org/modaSin/index.htm.
IDEAS
Butlletí núm. 8 “El algodón y el sector textil” i campanya “La ropa que favorece
a todo el mundo”: www.ideas.coop.
Intermón Oxfam
Informe sobre drets laborals i producció de roba esportiva a l’Àsia i altres informes sobre condicions laborals en la indústria tèxtil: www.intermonoxfam.org.
Revista Opcions
Consum responsable: www.opcions.org/cric.html.

Pots descarregar aquesta fitxa en format pdf a la web: www.clubemas.cat
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