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Col.lecció 
sensibilitz - acció

Col.lecció 
act - i - visme

A cavall entre el risc i la continuïtat, aquesta col·lecció mostra 
noves propostes per aquest curs. Per a joves que no es confor-
men amb les modes imperants, amb aquesta col·lecció podreu 
de forma activa sensibilitzar sobre l’explotació i la misèria als 
països del Sud que pateixen les persones que treballen en el 
tèxtil.

Components de la col·lecció Sensibilitz-Acció:
1.1 Exposició “Marka La Diferència”
1.2 Representació teatral “Vaja tela”
1.3 Materials: tríptics, adhesius, cartells, pancartes, 
fullets 
1.4 Fullet Roba de les grans cadenes de distribució 1.5 
Guia Consum Responsable de Roba
1.6 Vídeo fòrum de documentals
1.7 Bloc “I ara què em poso?”

Trencant inèrcies que semblen obligades, la col·lecció ofereix una 
àmplia gamma d’elements per desenvolupar accions que facilitin 
la participació de la població universitària per denunciar i fer 
pressió. A&V és per a joves que vulguin fer incidència política 
–que no de partit– a les empreses del sector tèxtil i al sector 
públic.

Les peces de la col·lecció de A&V presenten tot un ventall 
de propostes d’accions pràctiques de consum crític, social i 
responsable:

2.1 Mercadillu d’inter-canvi
2.2 Retallant etiquetes
2.3 Accions teatrals
2.4 Documentant la roba estudiantil
2.5 El Xiringuito
2.6 Fotoreportatge 
2.7 Despullant-nos; mostrant a pèl les injustícies
2.8 Sortint de l’armari
2.9 Customitzant la roba
2.10 Fashion víktim



Col.lecció 
in - formació

De cap a peus i de dreta cap a l’esquerra, la col·lecció convida a 
l’intercanvi de coneixements i al debat d’idees sobre les problemàti-
ques associades a la deslocalització productiva. Una moda anacrònica 
i quasi feudal ja passada, però de la que volen que tothom en siguem 
consumidors i consumidores: el sector tèxtil i la confecció de grans 
marques que fabriquen al Sud.

La col·lecció I-F és per a joves que volen fomentar el coneixement 
i la formació en altres persones, sobre les conseqüències socials i 
ambientals del nostre consum de roba.

Els bàsics per la temporada són:

In-Formació Informativa
Monogràfic a la universitat
Cicle de xerrades: L’explotació laboral en la indústria de la roba

•	 La	lluita	contra	l’explotació amb representants de 
United Students Against Sweatshops (USAS) dels 
Estats Units i de la Clean Clothes Campaign.

•	 Les	conseqüències	de	la	deslocalització	del	sector	
tèxtil	al	Marroc.

In-Formació Informativa
•	 Taller de Stop Motion
•	 Taller de Contrapublicitat
•	 Taller de Costura
•	 Accions teatrals



Oportunitats
plements . Com

DOCUMENTALS

China Blue
Director: Micha X. Peled, EUA, 2005
China Blue ens porta a una fàbrica de texans on dos joves, la 
Jasmine i l’Orchid, intenten sobreviure a las difícils condicions 
laborals. Les seves vides es creuen amb les d’altres compan-
yes i amb la del director de la fàbrica on treballen, el senyor 
Lam. 
Des dels diferents esglaons de la jerarquia de l’empresa, el do-
cumental mostra humanament, els complexes problemes d’un 
món globalitzat. Alhora proporciona un informe actualitzat so-
bre las pressions econòmiques que instauren les companyies 
occidentals i les conseqüències humanes que això provoca.

Lo último en moda
Director: Arturo Sampson, Mèxic – Barcelona, 2006
La maquiladora, un mou model de la cultura laboral, està 
substituint la forma de vida agrícola, destruint els teixits socials 
i acabant amb els recursos naturals. 
Davant de la manca d’alternatives, els camperols mexicans es 
veuen obligats a abandonar les seves terres i buscar feina a les 
maquiles.

LLIBRES

CAMPANYA ROBA NETA. Guia de consum responsable de roba. 
Setem-Catalunya, 2005

CAMPANYA ROBA NETA. Passeu per caixa. Setem-Catalunya, 2010
CAMPAÑA ROPA LIMPIA. Fabricado por mujeres.  Icària Ed. 2008
SEMPERE, J. Vivir mejor con menos.                             Ed. Noema, 2009
MONTAGUT,X.-VIVAS,E. Supermercados, no gracias! 

Icària Editorial, 2007 

Revista

Revista Opcions del Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) 

INTERNET
Campanya Roba Neta http://robaneta.org

C. Roba Neta a Catalunya http://robaneta.wordpress.com 

SETEM- Catalunya http://setem.cat 

International Clean 
Clothes Campaign 

http://cleanclothes.org 

Supermercats, no gràcies http://supermercatsnogracies.wordpress.com

http://opcions.org/
http://www.robaneta.org
http://robaneta.wordpress.com
http://setem.cat
http://cleanclothes.org
http://supermercatsnogracies.wordpress.com


full de
Comandes

Amb les vostres comandes sortirem guanyant nosaltres, i els treballadors i les treballadores del tèxtil de països del Sud.

Trameteu-les per:

correu-e universitats@robaneta.org

tel. 93 319 17 46

Apunteu la referència de l’etiqueta dels productes que voleu organitzar:

Núm. referència Col·lecció Producte Dates previstes Quantitat

Exemple: 1.1 Sensibilització Exposició “Marka La diferència” 15 abril > 15 maig 1



1.2 REPRESENTACIÓ TEATRAL “Vaja Tela”

L’obra de teatre
Pretén sensibilitzar els i les estudiants sobre les situacions d’explotació 
i de misèria que viuen les persones que treballen en el sector tèxtil i de 
la confecció als països del Sud. Introdueix eines per al consum crític i 
responsable individual dels i les estudiants.

Necessitats tècniques
•	 Micro sense cables.
•	 Llums.

L’espai
Espai tancat amb un escenari aproximat de 4 x 5 m.

1.3 MATERIALS: TRÍPTICS, PANCARTA I 
CARTELLS 

Materials informatius i de sensibilització de la campanya i pensats per 
acompanyar les accions que es realitzin als campus universitaris:

•	 Fullet roba de les Grans Cadenes de Distribució
•	 Guia de Consum Responsable de Roba
•	 Pancarta Campanya Roba Neta Campus Universitaris

1.1 EXPOSICIÓ “Marka La Diferència”

L’exposició
Marka La Diferència és una exposició que pretén despertar l’interès 
dels i les estudiants per les causes de les desigualtats nord-sud i de 
l’explotació laboral en un sector tan proper a les persones consumidores 
com és el tèxtil.

Dades tècniques
L’exposició consta de:

•	 Una estructura d’1 m2 amb 2 m d’alçada.
•	 8 Peces de roba.

L’espai
Qualsevol espai on hi hagi circulació de gent. 

Altres
•	 Es podrà disposar de l’exposició durant 15 dies.
•	 El transport i muntatge de l’exposició està a càrrec de la 

Campanya Roba Neta.

sensibilitz- acció



1.5 WEB I ara què em poso?

Es tracta d’un espai web on es recull tota la informació de la Campanya 
Roba neta a universitats i sobre els continguts de la campanya als campus 
universitaris.

Espai I ara què em poso? http://robaneta.wordpress.com/i-ara-
que-em-poso

Campanya Roba Neta a 
Catalunya

http://robaneta.wordpress.com 

sensibilitz- aCc i ó
1.4 VÍDEO FÒRUM DOCUMENTALS

El vídeo fòrum
Es disposa dels dos documentals i de la possibilitat que una persona que 
estigui treballant en la campanya assisteixi al passi per moderar el debat.

Documentals
China Blue 

Direcció: Micha X. Peled. País: USA. Any: 2005.
Durada: 86 min. Gènere: Documental. 

Lo último en moda
Direcció: Arturo Sampson. País: Mèxic. Any: 2007.
Durada: 26 min. Gènere: Documental.

Altres
Els materials per a la projecció (canó, PC i pantalla) no estan inclosos en 
l’activitat.

http://robaneta.wordpress.com/i-ara-que-em-poso/
http://robaneta.wordpress.com/i-ara-que-em-poso/
http://robaneta.wordpress.com


act - i - visme

un disseny...
...d’un espai d’intercanvi de roba per oferir alternatives d’un 
consum responsable a una societat immersa en la cultura de 
“comprar, usar i llençar”.

el patronatge
Espai on intercanviar objectes de roba que ja no ens són necessaris però 
que, abans de llençar-los, els oferim per si poden ser útils a algú altre. Del 
que es tracta és d’intercanviar aquesta roba en bon estat sense requerir 
diners per fer efectiu l’intercanvi. 

tècniques de confecció
•	 Trobem un espai visible on es puguin col·locar les diferents 

paradetes.
•	 Fem una convocatòria prèvia a l’espai universitari convidant les 

persones a que portin les peces de roba per fer l’intercanvi. És 
preferible demanar que la gent que vulgui participar s’inscrigui per 
poder garantir una mínima participació.

•	 Disposem taules i cadires per a que la gent pugui muntar una 
parada, que pot ser compartida, amb la seva roba.

•	 Repartim informació de la Campanya Roba Neta per explicar els 
motius de l’acció.

modistes 
 � 2 persones per organitzar les inscripcions. 
 � 5 persones per muntar l’activitat.
 � 15 persones mínim per muntar les parades per realitzar els intercan-

vis.

les peces 
 � Taules i cadires en funció de les parades de roba que es muntaran.
 � Tríptics informatius de la Campanya.
 � Pancarta de la Campanya.

2.1 MERCAdillu D’INTER-CANVI



modistes 
 � 3 persones per dinamitzar l’activitat.

les peces 
 � Mapa del món gran.
 � Tisores.
 � Cola.
 � Tríptics informatius de la Campanya.
 � Pancarta de la Campanya.

act - i - visme

un disseny...
...pensat per evidenciar que la majoria de la roba que consu-
mim en els països del Nord, està fabricada als països del Sud, 
ja sigui roba de marca coneguda o desconeguda.

el patronatge
Demanem a les persones que estan als diferents espais del campus uni-
versitari que ens deixin retallar les etiquetes de la seva roba i les convidem 
a enganxar-les a un mapa del món segons el país d’origen que ens mostra 
l’etiqueta. 

tècniques de confecció
•	 Col·loquem a un espai visible un mapa del món gegant que 

podem haver elaborat en paper d’embalatge. Cal definir amb 
claredat els diferents països.

•	 Cerquem pel campus a totes les persones que estiguin disposa-
des a deixar-se retallar l’etiqueta de la roba que porten posada i 
els convidem a enganxar-la al mapa del món en el país on ha estat 
fabricada la peça de roba. 

Podem descobrir quines són les condicions laborals de les persones que 
allà hi treballen per fabricar la roba, o bé, demanar informació a alguna de 
les marques de roba que tenen fabriques a països del Sud.

2.2 ETIQUETES RETALLADES



2.3 ACCIONS TEATRALS: La PASSAREL·LA DE LA MODA 

act - i - visme

un disseny...
...teatral pensat per mostrar d’una forma vivencial situacions 
d’injustícia social relacionades amb les condicions de vida de 
les persones que treballen en la confecció de roba i denunciar 
el consumisme de moda en les nostres societats.

el patronatge
Muntatge teatral un grup amb persones disposades a crear i realitzar 
representacions teatrals de petit format o teatre de carrer. Les nostres 
creacions poden anar des del drama fins a la comèdia, amb la imaginació 
com a complement.
La Passarel·la de la Moda és una proposta del catàleg que tant es pot fer 
en un espai obert com tancat. No requereix d’un muntatge complex ni de 
molts participants. Les accions teatrals poden ser moltes i variades.
 

A la col·lecció IN-FORMACIÓ FORMATIVA dispo-
seu d’un curs de teatre social per a l’activisme que podeu 
sol·licitar per aprendre tècniques teatrals que us ajudin en el 
procés creatiu.

tècniques de confecció
•	 Amb el grup participant podem fer una construcció de personat-

ges que representin diferents models de persones consumidores: 
compulsiva, fashion, crítica, austera, etc. 

•	 Caracteritzem els personatges i organitzem una desfilada a un espai 
obert.

•	 Una o dues persones poden fer la locució i presentació.

modistes 
 � Un grup de 6 o més persones per actuar en el muntatge teatral.
 � Alguna persona que dugui una direcció o orientació des de fora.
 � Tècnic/a de so.

les peces 
 � Roba.
 � Pintures.
 � Micròfon (opcional).
 � Equip de so (opcional). 



modistes 
 � 2 persones per a les entrevistes (una amb el micro i l’altra amb la 

càmera).
 � 2 persones per fer el muntatge de vídeo.

les peces 
 � Càmera de fotografia i/o vídeo.
 � Ordinador amb programari per al muntatge.

act - i - visme

un disseny...
...d’un estudi de camp per fer palesa la manca d’informació 
que tenim qui consumim sobre la procedència del que estem 
comprant.

el patronatge
Entrevista curta a estudiants del campus sobre el seu coneixement de la 
roba que porten posada, demanant si podem gravar en vídeo les respos-
tes. Un cop hem enregistrat vàries entrevistes podem fer un muntatge de 
vídeo i organitzar projeccions i penjar-lo a la web I ara què em poso.

tècniques de confecció
•	 Busquem participants en l’estudi de camp.
•	 Demanen a la persona entrevistada que ens mostri les etiquetes 

on surt el país de fabricació i comprovem les seves respostes 
coincideixen. 

•	 Un cop tenim les entrevistes que volem, fem el muntatge amb un 
programa d’edició de vídeo. 

Tenim la possibilitat d’organitzar la projecció del muntatge o 
aprofitar altres activitats per projectar-lo.
Podem fer l’enregistrament a qualsevol espai del campus 
–càmera en mà– tot demanat a universitàries i universitaris la 
seva participació.

2.4 DOCUMENTANT LA ROBA ESTUDIANTIL

http://robaneta.wordpress.com/i-ara-que-em-poso/


act - i - visme

un disseny...
...d’una parada per difondre els materials de sensibilització de 
la Campanya de Roba Neta de Setem Catalunya als campus 
universitaris.

el patronatge
Muntatge d’una parada amb material de difusió i de sensibilització de la 
Campanya als universitaris i universitàries del campus. Pot ser un bon 
espai per sumar gent al nostre grup d’afinitat.

tècniques de confecció
•	 Muntem una taula d’informació preferiblement a un lloc d’entrada 

i sortida de persones. 
•	 Expliquem en què consisteix la Campanya i convidem a la gent a 

participar.
•	 Disposem d’un full per recollir les dades de la gent interessada en 

rebre més informació de les nostres accions i de la campanya. 

modistes 
 � 3 persones per preparar i estar a la taula.

2.5 EL XIRINGUITO

les peces 
 � Una taula.
 � Materials de difusió.
 � Pancarta de la Campanya.
 � Full de recollida de dades.



act - i - visme

un disseny...
...d’exposició fotogràfica per fer visibles les condicions 
d’explotació laboral i de misèria de les persones que treballen 
en el sector tèxtil. 

el patronatge
Exposició fotogràfica de denúncia combinant instantànies d’aparadors de 
botigues de moda, dels mercadillos amb tèxtil, de passadissos de roba de 
grans superfícies i de revistes de moda, amb imatges de les maquiles on es 
fabrica la roba al Sud. 

tècniques de confecció
•	 Fem fotografies de les imatges de tèxtil que volem que apareguin i 

recopilem anuncis de moda.
•	 Recollim fotografies per internet de les condicions laborals de les 

persones treballadores al sector tèxtil del Sud.
•	 Muntem una exposició amb les fotografies i les imatges, de forma 

que quedi clarament contrastat el que es veu amb el que realment 
hi ha.

Podem fer un muntatge de fotos a partir de la idea del grup. 

2.6 FOTO-REPORTA-TGE 

Mulheres Transgredindo en l’acció que varen fer anomenada 
Dia dels draps bruts de Zara. http://galiza.indymedia.org/
pt/2005/03/2001.shtml 
L’exposició també es pot fer en versió digital per enviar-la per 
correu-e o penjar-la a webs o blocs de la universitat i/o la de la 
Campanya Roba Neta de Setem.

modistes 
 � 3 persones que facin les fotografies i recullin imatges.
 � 5 que muntin l’exposició.

les peces 
 � Càmera fotogràfica.
 � Plafons o suports per penjar les fotografies.
 � Ordinador pel muntatge.
 � Materials de difusió.



modistes 
 � 10 persones que dinamitzin l’activitat.
 � 1 persona que fotografiï la performance.
 � 2 persones per enviar notes de premsa o articles als mitjans.

les peces 
 � Cartolines o cartrons.
 � Tisores.
 � Cordes per enganxar els dos cartrons.
 � Megàfon.
 � Materials de difusió.
 � Pancarta de la Campanya.

un disseny...
...impactant per mostrar d’una forma atrevida les injustícies a 
països del Sud relacionades amb la roba.

el patronatge
Performance de joves despullats a un espai exterior i visible del cam-
pus per mostrar com es poden sentir algunes persones que treballen a 
maquiles (fàbriques de zones franques amb condicions força precàries) de 
fabricació de roba, amb cartells –tipus persona-anunci– de denúncia.

tècniques de confecció
•	 Fem difusió de l’acció uns dies abans, avisant en què consistirà i el 

lloc on es farà. Convoquem a mitjans de comunicació de la univer-
sitat o de publicacions per a joves.

•	 Col·loquem pancartes i informació a l’espai de l’acció per tal de 
contextualitzar-la (posant música, fent una crida a la gent pel 
megàfon, etc.).

•	 Ens traiem la roba i ens pengem anuncis de cartró o ens pintem 
lemes al cos.

Podem tenir cartells en blanc preparats per si alguna persona 
vol sumar-se a l’acció i vol proposar un lema.

act - i - visme
2.7 DESPULLANT-NOS (mostrant A PÈL les injustícies)



modistes 
 � 2 persones per la convocatòria (propaganda, convocatòria i 

descripció).
 � 4 persones que dinamitzin l’activitat.

les peces 
 � Materials de difusió.
 � Peces de roba.
 � Paper o cartolina.
 � Retoladors.
 � Agulles d’estendre.
 � Pancarta de la Campanya.

act - i - visme

un disseny...
...en cadena per mostrar com la majoria de la roba que em-
prem prové de fàbriques a països del Sud.

el patronatge
Cadena de roba –lligant una peça de roba amb una altra amb la intenció 
de fer-la el més llarga possible– tot penjant en cada una i en gran, el seu 
origen i una pregunta sobre les seves condicions de fabricació.

tècniques de confecció
•	 Fem difusió de l’acció, explicant el lloc on es farà i convidant a 

portar diferents peces de roba.
•	 Habilitem l’espai i col·loquem les pancartes i la informació neces-

sària per ajudar a explicar l’activitat.
•	 Pengem la roba i posem les etiquetes amb la informació i pregun-

tes, com ara: “Quant ha cobrat la dona que l’ha fet?” “És major 
d’edat la persona que l’ha cosit?”.

•	 Comencem a lligar les nostres peces de roba i convidem a la gent 
a que vagi lligant les seves.

Es pot suggerir com a reflexió final la realització d’una cadena 
alternativa en la que les diferents baules s’uneixen per a la 
defensa de la producció justa i neta, i la cerca d’alternatives a 
l’actual model de fabricació i venda de roba.

2.8 SORTInt DE L’ARMARI



modistes 
 � 2 persones dinamitzadores de l’activitat (informació, convocatòria i 

gestió).
 � 2 talleristes.

les peces 
 � Roba que per personalitzar -qualsevol peça serveix: samarreta, 

brusa, faldilla, pantalons.
 � Tisores.
 � Roba.
 � Fil.
 � Agulles.
 � Pintures de roba.
 � Complements reutilitzats.

act - i - visme

un disseny...
...creatiu de personalització de la roba com a alternativa a la 
compra quan es desitja tenir-ne de diferent.

el patronatge
Taller de customització de roba (intervenció creativa per a aconseguir una 
peça única i irrepetible) per tal de treure el màxim profit a la que ja no es 
fa servir. S’ensenyarà com transformar-la mitjançant la costura, el tall, la 
pintura, l’ús de complements i altres tècniques.

tècniques de confecció
•	 Fem la convocatòria del taller recordant que s’ha de dur roba per 

transformar-la.
•	 Un cop realitzat es poden fer fotos per penjar-les i emprar-les per 

a noves convocatòries.

Si requeriu d’una persona professional, la podeu sol·licitar a: 
universitats@robaneta.org 
Es poden dur algunes peces per afavorir la participació de 
persones que no en porten.

2.9 CUSTOMITZANT LA ROBA



modistes 
 � 1 fotògraf/a.
 � 2 persones per dinamitzar l’activitat i convidar a la participació –una 

es pot encarregar del cistell de roba i l’altre de les pissarres.
 � 2 persones encarregades d’imprimir i penjar les fotografies.

les peces 
 � Càmera de fotos digital (per poder-les imprimir al mateix lloc).
 � Trípode.
 � Impressora amb lector de targetes o impressora i portàtil.
 � Cordes per penjar la tela i les fotografies.
 � Agulles d’estendre per agafar les fotografies al cordill.

un disseny...
...en fotografia per donar veu i imatge a la roba de comerç just.

el patronatge
Foto-matón obert a tothom del campus, on es fan fotografies de persones 
vestides amb roba de comerç just aguantant una pissarra amb les mans on 
s’ha escrit un lema promocionant la roba de comercialització i producció 
justa.

tècniques de confecció
•	 Una o vàries persones poden dedicar-se a explicar l’acció i a 

animar a la participació.
•	 Preparem un fons blanc amb una tela o emprant una paret.
•	 Posem un cistell amb roba i complements de comerç just per a 

què els i les participants es vesteixin com vulguin.
•	 Les persones participants –amb la roba posada– han d’escriure 

en una pissarra petita un lema relacionat amb la campanya Roba 
Neta, tot aguantant-la per ser fotografiada.

Podem imprimir les fotografies i fer una exposició in situ de 
les fotografies (penjades a una corda amb agulles, a un suro...). 
Un cop realitzada l’activitat podem fer un collage amb totes 
les fotografies i penjar-les a la web.

2.10 FASHION Víktim

act - i - visme



in - for mació   infor mativa

un curs...
...per introduir la realitat del comerç internacional i les seves 
conseqüències en les relacions Nord-Sud, reflexionar sobre 
la responsabilitat individual i col·lectiva en la transformació de 
les estructures, i oferir eines d’acció i vies de participació.

el patronatge
6 sessions com a referència per fer un vestit a mida

modistes
 � 10 assistents mínim per muntar la formació.

proposta de programa

Comerç 
internacional 
i desigualtats

El sistema de comerç internacional i les institucions 
econòmiques. Els organismes financers internacionals: 
FMI, Banc Mundial i OMC. Les empreses transna-
cionals i les decisions polítiques que duen. 

Consum 
responsable 
i finances 
ètiques

El consum com a eina de poder, responsabilitat i trans-
formació social. Consum crític i ètic, ecològic i solidari. 
Alternatives individuals i col·lectives de consum; la 
Xarxa Compra Pública Ètica. El sistema bancari con-
vencional i les seves conseqüències. La banca ètica. 
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Comerç 
just al Sud 
i debats al 
Nord

Les cooperatives de productors al Sud. Els criteris per 
a un comerç just. Les certificacions de comerç just; qui 
les crea i per a què. L’adaptació del sistema capitalista 
a les alternatives. Els debats del moviment de comerç 
just i l’impacte en la sobirania alimentària. El programa 
Bon Cafè: promoció del comerç just al Sud i al Nord.

Irresponsa-
bilitat social 
corporativa i 
la campanya 
Roba Neta

La deslocalització de la producció, l'explotació i la 
precarització de les condicions laborals. Les empreses 
globals i les resistències locals. La irresponsabilitat 
social de les grans empreses. Les xarxes de denúncia i 
sensibilització. Les campanyes Roba Neta i Juga Net. 

Grans 
cadenes de 
distribució i 
impactes

La força de la distribució. Les pràctiques oligopòliques. 
La pressió sobre la cadena de subministrament. Les 
campanyes Better Bargain i Supermercats, no gràcies!

Taller de 
campanyes  

L’educació pel desenvolupament. L'educació com a 
procés; des de la sensibilització inicial fins la incidència 
política. El treball participatiu per grups en el disseny 
de dues campanyes de comunicació i denúncia; posada 
en comú. Reflexió sobre mètodes d'avaluació de les 
campanyes de sensibilització.



unes xerrades...
...per conèixer amb profunditat l’explotació laboral en la 
indústria de la roba.

el patronatge
2 sessions de referència per cosir o pensar en altres patrons.

propota de temes
 � La lluita contra l’explotació amb representants de United 

Students Against Sweatshops (USAS) dels Estats Units i de la 
Clean Clothes Campaign.

 � Les conseqüències de la deslocalització del sector tèxtil al 
Marroc.

un taller...
...de creació d’un video d’animació on les peces de roba es 
mouen pel seu compte -com si tinguessin personalitat i idees 
pròpies. La realització del taller es basa en una tècnica molt 
senzilla que té com a eina bàsica la fotografia. Després de 
cada foto, es mou una mica cada objecte de manera que, en 
passar les fotografies ràpidament, produeix la il·lusió del
moviment.

el patronatge
1 sessió de 3 hores.

les peces
 � Càmeres fotogràfiques digitals i/o de vídeo.
 � Plastilina o altres objectes per fer el muntatge.

3.2 CICLE DE XERRADES 3.3 TALLER DE STOP MOTION
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un taller...
...per aprendre una tècnica de creativitat amb l’objectiu 
d’aconseguir una imatge gràfica crítica o satírica, que empra 
els canals de la publicitat per fer denúncia.

el patronatge
1 sessió de 3 h.

les peces
 � Revistes de moda, del cor, de teenager... amb moltes imatges.
 � Tisores, cola, retoladors i cartolines.
 � Ordinador i projector per presentar els resultats.

més informació
Consulteu la web dels mestres de la contrapublicitat (un grup 
d’Ecologistas en Acción de Madrid): http://consumehastamorir.com

uns taller...
...per aprendre a fer uns patrons i a cosir peces de roba.

el patronatge
1 ó 2 sessions amb un total de 4 h de durada.

les peces
 � Peces de roba que ja no fem servir.
 � Tisores i fil.

un taller...
....per aprendre tècniques teatrals que ens permetin crear 
accions de denúncia amb un llenguatge visual i dramàtic.

el patronatge
2 ó 4 sessions amb un total de 8 h de durada.

modistes
 � 10 assistents mínim per muntar la formació.

3.4 TALLER DE CONTRAPUBLICITAT 3.5 TALLER DE  COSTURA

3.6 ACCIONS TEATRALS
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http://consumehastamorir.com
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