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És possible fer-ne un consum sostenible?

És simple perquè, quin futur ens espera si 
no? Sobretot si tenim en compte els 2.700 
litres d’aigua que es necessiten per fer 
una samarreta de cotó1, la pràcticament 
mort del mar d’Aral o el creixent augment 
de residus tèxtils.

Aquestes dades testimonien algunes de 
les conseqüències de l’actual sistema de 
producció tèxtil. El fast fashion estableix 
noves col·leccions amb menys de 20 dies 
que romanen com a màxim 5 setmanes a 
les botigues2, convidant els consumidors 
a acostar-s’hi assíduament. Les grans 
multinacionals del sector han externalitzat 
la producció, especialment a l’Àsia. 
Tot i fer signar codis de conducta als 
proveïdors3, el gran volum de peces que 
mouen els permet exercir pressió sobre 
els temps de producció i el preu per peça, 
amenaçant amb deslocalitzar-se. Aquesta 
pressió va traspuant-se a tota la cadena 
de la pròpia fàbrica: són per a tothom 
conegudes les precàries condicions 
laborals, de seguretat, de manca de 
llibertat sindical i els sous de misèria. 
Només cal retrocedir al 2013 i a les 
més de 1.100 indignants morts del Rana 
Plaza. Setem, dins la iniciativa Clean 
Clothes Campaign4 continua denunciant 
aquestes situacions des de fa anys.

En la moda ètica, sostenible, ecològica, slow fashion... els protagonistes no només són el disseny i el preu, 
sinó també tot de preguntes i respostes sobre com, on i per qui ha estat produïda aquesta roba, i els seus 
impactes en el medi ambient i les persones. Però per què sorgeixen aquestes corrents? La resposta és simple 
i complexa alhora. 

Els impactes al medi ambient i a la 
salut de les comunitats no són menors. 
La imposició de monocultius i llavors 
transgèniques, ha suposat l’eliminació 
de diversitat, l’erosió del sòl, així com 
la contaminació de camps i rius. Al llarg 
del procés de manufactura, s’utilitza una 
enorme quantitat d’aigua pels nombrosos 
rentats, un gran ús d’energia, així com l’ús 
intensiu de químics i l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle. Cal fer esment també 
a la quantitat de residus que es generen al 
llarg de tot el procés. Aquestes situacions 
tenen un impacte també en la salut de 
les persones. Si nosaltres podem 
comprar una samarreta a 5€, és 
perquè aquestes grans empreses 
no assumeixen el cost de totes 

les externalitats negatives (socials 
i ambientals) de la producció, 
només els guanys.

No podem dir, però, que totes les grans 
empreses duguin a terme les mateixes 
pràctiques. Com a resposta a la 
inviabilitat del sistema, nous paradigmes 
i corrents s’estan obrint pas. L’economia 
circular es basa en trencar el take, use, 
dispose (prendre, usar i rebutjar) del fast 
fashion, i convertir aquest model lineal en 
un de circular. Es tracta de tancar el cicle 
de vida dels productes i serveis5. En línies 
similars, el model de disseny cradle to 
cradle (del bressol al bressol) advoca per 
a que els residus d’uns es converteixin en 
recursos pels altres, en un producte que 
es dissenya pensant en tot el seu procés 
i per a que sigui deconstruït. D’altra 
banda l’slow fashion aposta per peces 
atemporals i de qualitat, criticant els 
ritmes exacerbats de producció i consum, 
i evoca una reflexió sobre el consum lligat 
a les necessitats reals. La moda verda o 
ecològica sovint es refereix a la utilització 
de materials ecològics. Una paraula que 
sovint engloba tots aquests conceptes és 
sostenibilitat: implica un desenvolupament 
per a tothom, d’acord i dins dels ritmes 
de la natura. 

Ara bé, com hem dit al principi, la 
resposta també és complexa. Perquè, 
com es converteixen en realitat aquests 
ideals en cada pas del procés? Com 
diu Elena Salcedo, cal ser conscient 
dels impactes a tot el cicle, i fer 

PREU D’UNA SAMARRETA A EXAMEN

Font: Fundación economia circular

Font: Setem Catalunya.
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d’entrada tot objecte produït 
tindrà un impacte en el sistema6. 
En aquesta cerca d’alternativa, sovint 
s’observa la dualitat entre tradició i 
innovació, sense que els dos corrents 
estiguin oposats.

En aquest sentit, l’etapa del disseny 
pren un sentit nou, conscient de tota la 
seva capacitat d’influència: apostar 
per peces reversibles, atemporals i de 
qualitat; afavorir la reducció de les 
mermes7 en el patronatge i la confecció; 
implicar l’usuari amb la peça de roba 
pensant en el benestar social; tenir en 
compte el manteniment de la peça i 
també com gestionar el futur residu. En 
definitiva, tenint en compte el cicle de 
vida i els impactes. Alguns exemples són 
el zero-waste project o l’ús de materials 
compostables i que, per tant, es poden 
descompondre naturalment7.

Un dels camps d’investigació més coneguts 
és el de les fibres. Les fibres naturals són 
les més conegudes, però no sempre ho 
són els seus impactes, com el cas del cotó 
convencional. És difícil avaluar l’impacte 
de les fibres ja que hi ha moltes lents per on 
mirar. Per exemple, les fibres orgàniques 
són més naturals, però algunes impliquen 
més consum d’aigua que fibres artificials 
com el Tencel®. D’altres requereixen 
menys consum d’aigua, però més ús 
d’energia o de químics. Pel que fa a les 
fibres naturals, existeix el cotó ecològic 
i s’estan desenvolupament peces amb 

cànem i ortiga, per exemple. Finalment, 
les fibres sintètiques, com el nàilon o el 
polièster, són totalment químiques i en 
general no es descomponen, tot i que en 
alguns casos es reciclen. No oblidem que 
les peces 100% d’un sol material, faciliten 
el reciclatge.

En la fase de manufactura, sorgeixen 
molts reptes a assolir. Hi ha alternatives en 
l’ús eficient de l’aigua, de noves tècniques 
i tintatges naturals, en la utilització 
de processos innovadors en el rentat i 
acabat, com rentadores a base d’ozó. 
Controlar i establir nivells d’eficiència en 
l’ús de la maquinària pot suposar, a més, 
un estalvi econòmic. Cal també repensar 
el transport i els embalatges utilitzats, 
analitzant la petjada ecològica.

Sovint es desconeix que la fase 
de manteniment, és a dir l’etapa 
de vida útil de la peça, suposa un 
dels majors impactes del procés. 
Tenim, per tant, una oportunitat 
i responsabilitat notòria a les 
nostres llars. Podem pensar en rentar 
amb sabons que tinguin poc impacte al 
medi ambient, ser conscients de quan cal 
realment rentar la roba i evitar aparells 
com assecadores. Finalment, en el 
moment de comprar una peça de roba, 
repensar el nostre consum implica també 
pensar en la darrera fase del cicle, en el 
moment de desfer-nos d’aquella peça.

La publicitat i el màrqueting, també juguen 
un paper important i cal innovar a l’hora 

de donar a conèixer aquestes alternatives 
mostrant, per exemple, la traçabilitat del 
producte. Tanmateix, s’han detectat casos 
de greenwashing: empreses que utilitzen 
publicitat enganyosa sobre accions de 
sostenibilitat que suposadament duen a 
terme.

Aquests corrents signifiquen un canvi en 
la relació entre la persona i el consum de 
roba. S’han estès fenòmens com la compra 
de roba de segona mà, l’expansió de 
cursos de costura i la proliferació de blogs i 
tallers de DIY (customització de roba), així 
com els mercats i trobades d’intercanvi. 
Una altra opció que ja ha arribat a casa 
nostra és el lloguer de peces de roba 
de diari. Totes aquestes alternatives ens 
mostren canvis: la implicació de la pròpia 
persona en l’elaboració i la utilització de 
la roba, l’augment d’un component social 
i col·laboratiu i, finalment, l’augment de 
nous models com l’intercanvi o el lloguer.
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Com hem vist, no existeix una moda 100% sostenible, 
per això cobra molta importància sentir-nos ciutadans 
i ciutadanes. I això significa exercir el poder que 
tenim sobre el nostre consum.

És fonamental que ens fem preguntes i ens 
informem, que pensem en tot el cicle de vida 
d’una peça i, finalment, que establim uns 

criteris personals que ens duguin a una decisió de compra 
reflexionada. La sostenibilitat en la moda és un procés en constant 
desenvolupament, en el que nosaltres hi tenim també un paper cabdal.
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