
Presentació
Fa uns anys jo anava sovint a comprar o a mirar roba. Veia les etiquetes de les 
peces de vestir –que duien el nom de diversos països del tercer món– i mentre una 
part de mi sentia curiositat pel seu origen, una altra part les ignorava. Els preus 
dels aparadors em semblaven massa baixos pel complex sistema de producció i el 
gran nombre de treballadors de les empreses. Havia sentit a parlar alguna vegada 
de l’explotació de les grans empreses o del treball infantil, però em semblava molt 
difícil de creure. Pensava que la humanitat no seria capaç de tal cosa, o potser 
només eren excuses que em donava a mi mateixa per evitar el sentiment de culpa 
que a vegades tenia. No van funcionar: la meva preocupació només va augmentar, 
i alhora les meves ganes d’actuar de forma correcta.
En el moment d’orientar el meu treball de recerca, aquest tema em va semblar una 
proposta interessant. Tot i que la sostenibilitat i l’ètica de la roba que vestia em 
preocupaven, la veritat és que no coneixia gaire tot aquest món, així que vaig de-
cidir informar-me’n a través d’aquest projecte.
Em vaig proposar entendre l’impacte de la indústria de la moda sobre el planeta, 
així com conèixer les condicions laborals dels seus treballadors. Finalment, també 
volia investigar una alternativa al model de producció actual, enfocant la recerca 
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a les mesures que poden prendre tant les empreses com els consumidors per tal 
de millorar aquest problema.

Metodologia
Vaig extreure la major part de la informació de pàgines web, articles i documentals, 
ja que per l’actualitat del tema escollit m’interessava accedir a dades actuals i estudis 
realitzats recentment, cosa que no vaig poder trobar en gaires llibres.
Durant els primers mesos només vaig fer una recerca general, perquè volia enten-
dre bé el tema abans de començar a escriure. Un cop ja estava una mica informada, 
vaig dividir el meu treball en els diferents apartats que volia tractar i investigar més 



en detall, i vaig crear un document per a cada un d’aquests àmbits. Allà hi vaig anar 
classificant la informació que em semblava més interessant, juntament amb la seva 
citació, cosa que em va ajudar a l’hora de començar a escriure.
Per realitzar la part pràctica del meu treball vaig visitar diverses exposicions relacio-
nades amb el tema, on vaig poder realitzar entrevistes i conèixer el món de la moda 
sostenible en primera persona. També vaig analitzar i comparar dades que vaig trobar 
fent recerca, i finalment vaig poder experimentar jo mateixa amb els coneixements 
que havia adquirit confeccionant i tenyint una funda per al treball de manera sosteni-
ble (amb tints que vaig fabricar jo mateixa).

Cos del treball
En la indústria de la moda, com en la resta de sectors, la revolució industrial ha fet 
possible la producció en massa, i el sorgiment de noves tendències ha creat el desig 
d’adquirir cada vegada més roba per un preu més baix.
Així és com ha aparegut per primera vegada el concepte de la fast fashion o ‘moda 
ràpida’. Entenem per fast fashion la producció en massa de roba barata, d’usar i llen-
çar en funció de les tendències del moment. De fet, moltes peces de moda ràpida són 
utilitzades només entre set i deu vegades, segons l’ONG ecologista Greenpeace. A les 
grans empreses els interessa que la roba duri poc perquè això garanteix que compra-
rem més. Avui en dia, les marques de roba ràpida treuen més de cinquanta col·lec-
cions cada any, en lloc de dues com abans, i això ens crea la necessitat de renovar 
constantment el nostre armari per estar al dia. Amb la gran varietat de peces de vestir 
noves produïdes cada setmana, la nostra visió envers la roba ha canviat. Ja no com-
prem per necessitat, sinó com a manera d’expressar-nos. 
Actualment, les botigues de moda ràpida són les més concorregudes, especialment 
pels adolescents. Algunes de les més conegudes són les del grup Inditex, que inclou 
les marques Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Zara i Oysho, entre d’altres.
Per abaratir els costos de producció, les marques de moda ràpida utilitzen materials 
de mala qualitat i processos poc sostenibles, que posen en perill tant el planeta com 
la nostra salut. A més, traslladen la mà d’obra a països en vies de desenvolupament, 
aprofitant la manca de drets laborals que els caracteritza.
La indústria de la moda és la segona més contaminant del planeta, i representa el 
10 % de les emissions globals de carboni. La producció en massa i l’augment de la 
demanda han facilitat una confecció excessiva de roba, cosa que ha tingut un fort 
impacte en el medi ambient. Amb el canvi climàtic, la Terra ens demana a crits una 
millora dels patrons de producció, però nosaltres seguim consumint i malgastant els 
recursos naturals limitats. La moda no hauria de costar un planeta.
Aprofitant el fenomen de la globalització, la deslocalització de les manufactures ha 
provocat l’explotació i la negligència dels drets humans, fet que ha permès reduir 



significativament els preus de la roba. Els treballadors de la confecció estan arriscant 
constantment les seves vides per salaris increïblement baixos, que ni tan sols poden 
satisfer les seves necessitats més bàsiques. S’enfronten a abusos i discriminació a la 
feina, i els seus drets humans es violen repetidament.
El consumisme es troba actualment en el seu màxim apogeu, amb milers de missat-
ges publicitaris que donen forma als nostres pensaments cada dia. La societat capita-
lista en què vivim ens ha fet creure que el consum porta a la felicitat, quan en realitat 
és tot el contrari. Les xarxes socials també han contribuït a aquesta idea, incitant a la 
comparació i al desig de vestir-se com altres persones o d’assemblar-s’hi.
Per intentar posar fi a aquest problema, la Unió Europea ha implementat algunes lleis 
que garanteixen una producció més sostenible i unes millors condicions de treball. 
Això no obstant, una indústria de la moda ètica encara és molt lluny de convertir-se 
en una realitat. Els consumidors han començat a exigir una transparència més gran 
a les marques productores, les quals s’estan veient obligades a adaptar el procés de 
producció a la demanda.
Aquest treball també aporta una alternativa al model de producció actual, mitjançant 
l’ús de primeres matèries sostenibles i mètodes de producció diferents, amb l’objectiu 
de cuidar el planeta i la seva gent.

Conclusions
Primer de tot, vull dir que he assolit els objectius que em vaig plantejar al principi 
del treball. M’he pogut informar de l’immens impacte que té la roba que comprem, i 
això m’ha servit per prendre consciència d’aquest tema tan important i fins i tot per 
canviar els meus hàbits de consum cap a uns de més responsables.
Abans de fer aquest treball ja pensava que la indústria tèxtil no era del tot sosteni-
ble i ètica, però la veritat és que no m’hauria imaginat mai fins a quin extrem arriba 
aquest problema.
M’ha impactat el baix valor que donem a la vida humana, sotmetent a milions de 
persones a unes condicions de treball pèssimes només per obtenir un benefici eco-
nòmic. La situació en què es troben tants treballadors de països subdesenvolupats 
per culpa de les grans empreses tèxtils no té altre nom que esclavatge. Aquestes 
persones treballen entre catorze i setze hores al dia, sense dies de descans i sovint 
exposats a productes tòxics per a la seva salut. Tant joves com infants són forçats 
a treballar i són tractats com si fossin màquines, i no pas persones. L’accident a la 
fàbrica tèxtil de Rana Plaza només és un dels centenars que han tingut lloc en els 
últims anys, i que segueixen produint-se avui en dia. 
L’impacte de la indústria sobre el medi també m’ha semblat horrorós, des de l’ob-
tenció de la primera matèria fins al rentat final. Els microplàstics alliberats per les 
fibres sintètiques, els tints emprats i els residus tèxtils s’infiltren al subsòl i conta-



minen l’aigua del planeta, a més d’afectar greument la flora i la fauna. Tant en la 
destrucció de boscos com en les fàbriques o el transport de mercaderies s’emeten 
gasos com el diòxid de carboni, que contribueixen al canvi climàtic i a l’escalfament 
global. La Terra està augmentant la seva temperatura, i per posar-hi fi és necessari 
invertir el model de producció abans no sigui massa tard.
Malgrat aquestes evidències, em consola pensar que el canvi cap a la indústria soste-
nible ja ha començat, i la nova legislació de la Unió Europea només n’és un exemple. 
L’exigència per un sistema més transparent està fent que moltes marques de roba 
s’esforcin per disminuir el seu impacte social i ecològic. Encara queda un llarg camí 
per aconseguir una moda justa, però jo crec que ens movem en la direcció correcta.
Per acabar, vull recordar la importància del nostre paper com a consumidors. La 
producció de les empreses varia en funció de la demanda, és a dir, els béns que te-
nim la intenció d’adquirir. Per tant, el canvi cap a un model més sostenible depèn en 
gran mesura del consumidor. És per això que jo defenso l’educació com a eina més 
important per combatre les injustícies de la indústria. Tots junts podem posar-los fi. 
Encara som a temps de salvar el planeta.
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