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¿Vols ser la persona més rica del 

cementiri en roba i complements?



Et vesteixes pels 
demés 

d’acord amb tu 
mateix



La història de la moda és de la 
civilització i d’allò més incivilitzat



¿Quins valors indica la teva 
etiqueta que pot picar i 

molestar?



És una 
causa de sí 
o sí i volem 
ser 
amorosos 
amb el 
planeta 



La confeccio d’una roba …
enllaça històries passades, presents i futures 



¿Quin mal et 
fa la roba i 

calçat 
inoportú?



Ens dirigim cap a un futur en construcció  
sobre el que podem incidir 

amb el poder del consumidor



No falten causes 
justes contra causes 

injustes.



És una trucada a la teva ecointel·ligència…





Promoure un ecosistema de moda sostenible, social i solidària a 
Barcelona  amb:

- Ciutadans/es com a consumidors conscients, poder de compra 
- Emprenedors/empreses com a productors responsables, poder 

d’oferta  
- Professionals de la moda com a prescriptors, poder del col·lectiu 
- Entitats solidàries com a antenes de productes no alimentaris, 

poder social 
Com?

• Plataforma de comunicació  APP,  informar de la traçabilitat 
de la moda

• Projecte de formació i ocupació en moda SOS per a 
col·lectius vulnerables 

• Crear una xarxa de professionals i entitats PRO Marca 
Barcelona SOSTENIBLE
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Reptes de la construcció d’una comunitat amb altres bases 
socials i entitats:
- En Comú: units i unides ens mourem més ràpid. Confluències i 

incidències de lobby.
- Calendari de prospecció, negociació col·laborativa i constitució 

de comunitat.
- Pla estratègic 2-4 anys i etapa inicial 0-2 anys.
- Predisseny del prototip, testeig i avaluació del model.
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Apunta’t al canvi de moda! 
Gràcies
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