
 El consum mundial de fibres tèxtils s’ha incrementat un 140 % en els darrers 50 anys.  

 L’any 2011 ens vam gastar 621 € per persona en roba i calçat a Catalunya. És el 5,1 % de la despesa nostra despesa. 

 Només reciclem el 9% de les peces de roba que comprem.  

    

El consum de roba. Una moda d’impacte ! 

AMBIENTALITZACIÓ I CONSUM RESPONSABLE 

A Catalunya comprem unes 24 de 

peces de vestir cada any i llencem 

a les escombraries prop de 16 kg 

de roba per persona. Renovar 

l’armari innecessàriament significa 

omplir els abocadors i cremar prop 

de 108 milions de kg de roba, 

perquè més el 91 % dels residus 

tèxtils no es reciclen.  

Els contenidors de recollida de roba de carrer, les entitats d’acció social i les deixalleries són els llocs adients per a dipositar la roba que 
ens sobra. Les entitats d’acció social que recullen roba usada reinverteixen els ingressos en l’ocupació de persones amb risc d'exclusió 
social. L’any 2011 van trobar feina 863 persones en el sector de la recuperació de la roba en el conjunt de l’estat. La roba que donem es 
reutilitza directament entre un 50-70 % , i la resta s’utilitza a la indústria tèxtil, que la transforma en productes com fil, draps, aïllants o 
tapisseria per a seients de cotxes.  

Més informació: En col·laboració amb: 

Com podem perllongar la vida de la nostra roba ? 

Al sector de la moda es tendeix poc a poc 
cap a una “slow fashion”. No cal ser un 
“fashion victim” per tenir una imatge “cool”. 
 
Clothing swap, upcycled restyled fashion, 
vintage clothing, moda trash, second hand 
clothing... són noves tendències en moda 
que allarguen la vida de la roba.  
 
Si encara optes per roba de primer ús els 
principals segells que garanteixen una roba 
sostenible són: 

El dijous 21 de febrer fem 
l’acció MODATRASH a la 
Pl. Cívica.   
Aprendràs a reutilitzar la 
roba, a recrear-la, a 
reciclar-la.   
Porta la roba que ja no et 
posis que tinguis per 
casa... Després de passar 
pel taller tindràs una nova 
experiència i roba nova 
per posar-te! 
 
Si vols podràs desfilar, 
ajudar a pentinar, a 
maquillar, a crear nous 
estils… 
Contacta amb: 
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