
Visionat del vídeo “38” de Setem Catalunya 

 

“38” és un curtmetratge d’animació realitzat per Interferències, entitat sense ànim de lucre que treballa 
contra la desigualtat de gènere, cap a una transformació cultural, política i socioeconòmica lliure de 
discriminacions, violències i exclusions. Aquest vídeo ha estat realitzat en col•laboració amb la Campanya 
Roba Neta de Setem.

El vídeo mostra el procés de producció d’un vestit en el mercat injust. Cosit (en condicions d’explotació 
laboral) per una dona a Bangladesh, el vestit arriba fins a una botiga de de qualsevol país del Nord, on 
ràpidament és consumit per una dona jove, sotmesa a la pressió estètica dels cànons socials de bellesa.

presentació

- Reflexionar sobre els principis/criteris del comerç just.
- Desenvolupar una actitud crítica davant el bombardeig publicitari.
- Adquirir l’hàbit d’informar-se abans de realitzar una compra, per actuar en conseqüència.
- Qüestionar els estereotips de bellesa actuals i analitzar com pressionen  especialment a les dones.

objectiu

Després d’haver visionat el vídeo, en grups de quatre o cinc persones, els infants hauran de compartir les 
seves observacions i consensuar una resposta que escriuran a les fitxes de suport, relacionant allò que 
han vist al vídeo amb la seva vida quotidiana. 

Una vegada ho hagin respost, els grups ho hauran de posar en comú. La persona educadora que dinamitzi 
l’activitat es pot ajudar de la informació dels annexos per tal d’agilitzar el debat.

Desenvolupament

tipus d’activitat

durada de l’activitat 45 min.

Treball a l’aula Vídeo

Font Vídeo: Campanya Roba Neta Setem Catalunya
Activitat realitzada amb el suport de l’Escola Jungfrau de Badalona.



1.- Una història ben real... 

 

1. A quin país està fabricat el vestit?

2. En quines condicions treballa la noia? (Quantes hores? Quants dies? Sou?)

3. Creus que és una situació justa? Per què?

4. On es ven el vestit i quan val?

5. Perquè plora la noia que el compra?

6. Creus que és una situació justa? Per què?

7. Pots identificar en aquest vídeo, algun d’aquests criteris?  A què creus que fan referència?

                       1. Salaris dignes
                       2.            Igualtat dones i homes
                       3.            Sense explotació infantil
                       4.            Respecte a la natura
                       5.            Productes de qualitat
                       6.            Pre-finançament del producte
                        7.           Drets laborals

En grups de 4 o 5 persones responeu les següents preguntes: 

Font Vídeo: Campanya Roba Neta Setem Catalunya
Activitat realitzada amb el suport de l’Escola Jungfrau de Badalona.



2.- D’on ve la nostra roba?  

 

1. Ara, cerqueu i llegiu l’etiqueta de les samarretes que porteu posades els membres del grup 
             i ompliu els espais. 

                                                                 Fet de    ...........................
                                                     Fabricat a ..........................
                                                     Quan creus que val la teva 
                                                                             samarreta?..........................................

2. Fixant-vos en les etiquetes de nou,  ompliu el següent quadre amb el nombre que correspongui:

            Quantes samarretes han estat fabricades a....

             Catalunya      Estat Espanyol Europa                 Països del Sud       Altres
                                                                                                                 Quins?          Quins?

    

3. Saps si la teva samarreta ha estat elaborada de forma justa? Com ho podríem saber?

Per parelles o en petits grups

Font Vídeo: Campanya Roba Neta Setem Catalunya
Activitat realitzada amb el suport de l’Escola Jungfrau de Badalona.



3.- De què està feta nostra roba?   

 

1.      Observeu les etiquetes de tot el grup i apunteu els resultats. Fixeu-vos en els tant per cents.  

  

                                                                Matèria amb que 
                                                                s’ha elaborat ( % )

Font Vídeo: Campanya Roba Neta Setem Catalunya
Activitat realitzada amb el suport de l’Escola Jungfrau de Badalona.

Natural                 Sintètica

Samarreta 1

Samarreta 2

Samarreta 3

Samarreta 4

Samarreta 5

Per saber-ne més sobre els teixits… 

 Descobreix què són les fibres sintètiques i com s’obtenen a:    
http://blocs.xtec.cat/deuresdestiutecnologia/2008/06/18/el-petroli-i-les-fibres-sintetiques/ 

 Coneixes  les diferències entre el cultiu orgànic i el químic del cotó?  Descobreix quins 
beneficis té el cultiu orgànic del cotó pel medi ambient i per les persones que el cultiven o 
manipulen amb aquests dos vídeos: 

http://www.youtube.com/watch?v=BebNsezt6r0&feature=related : Curtmetratge d’animació 
en el que podràs conèixer les diferències entre cultiu orgànic i químic (en anglès). 

FoxFibreColorganic http://www.youtube.com/watch?v=-DaVu5T-kEA : Reportatge de TV3 en 
el que  s’exposen els beneficis ambientals del cotó orgànic.  



4.- On es cultiva el cotó?   

 
1. Assenyala en el mapa els països on es cultiva el cotó
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El Cotó, algunes dades: 

 El cotó, és una de les primeres matèries fonamentals a les nostres vides. 

 La planta del cotó (família de les malvàcies) es cultiva amb l’objectiu d’aprofitar les 
fibres que envolten la llavor.  

 El cotó creix en zones de clima tropical (Sud dels Estats Units, països tropicals 
d’Amèrica Central i del Sud, a l’Àfrica‐excepte zones de deserts‐ a l’índia, Àsia 
Continental i Austràlia.) 

 La planta del cotó es coneix des de fa 7.000 anys. Durant segles, ha estat la principal 
font de riquesa dels habitants d’Àsia i Amèrica. 

 El cotó va arribar a Europa al segle VIII, a través dels comerciants àrabs. 

 Gairebé la meitat de les peces de roba del món són de cotó. Els bitllets d’euro també 
estan fets de fibres de cotó. 

 La majoria de primeres matèries es produeixen a l’hemisferi Sud i després es 
consumeixen a Europa Occidental, Amèrica del Nord, Japó i Canadà.  

Annex. 1.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El procés del Cotó 

 

Producció de 
cotó amb llavor 

Desmuntat 
Cardat 

Pentinat 

Teixit o 
Tricotat 
( malla) 

Filat 

Acabat 

Confecció 
Impressió, 

Brodat, 
Rentat, 

Producte 
final 

Distribució 
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El comerç del cotó

A finals del s. XVIII, durant al Revolució Industrial iniciada a la Gran Bretanya, el cotó va ser la 
matèria  primera  fonamental.  La  primera  indústria  que  es  va  crear,  va  ser  la  tèxtil.  Es 
necessitava  cotó en brut per transformar, però evidentment al vell continent europeu no se’n 
podia trobar. Al sud dels Estats Units d’Amèrica en canvi, si. Va ser a allà, on es van començar 
a  explotar  grans  plantacions  de  cotó.  Aquests  terrenys  eren  propietat  de  molt  poques 
famílies  (terratinents)  i  les  treballaven  persones  esclaves,  procedents  del  continent  africà. 
Aquestes persones eren esclaves des de que se les capturava en contra de la seva voluntat i 
se les traslladava  en unes dures condicions, fins al continent americà. On hi havia un autèntic 
mercat de compra‐venta de persones esclaves. 

Amb  l’abolició  de  l’esclavitud  a  Estats  Units  durant  la  segona  meitat  del  segle  XIX,  les 
plantacions  del  sud  van  perdre  força.  Ja  no  tenien  el mateix  volum  de mà  d’obra  i  les 
persones que hi treballaven (tot i que encara ho feien en dures condicions) no suposaven els 
mateixos guanys per als terratinents.  

La  indústria tèxtil europea, va haver de buscar noves fonts de matèries primeres  i va trobar 
les colònies africanes. Molts països africans tenien un clima adequat per plantar‐hi cotó, així 
com  molts  altres  productes  que  necessitaven  per  la  seva  indústria.  Ràpidament,  van 
començar a explotar el continent africà (les seves pròpies colònies), tant pel que fa als seus 
recursos, com pel que  fa a  la seva població;  Imposant un  lliure comerç, caracteritzat per  la 
il∙legítima  llibertat  d’explotar  les  matèries  primeres  al  Sud,  transformar‐les  en  les  seves 
indústries  del  Nord  (amb  fortes  lleis  proteccionistes)  i  exportant‐les  de  nou  a  les  seves 
colònies.  D’aquesta  manera,  es  va  trencar  amb  les  economies  locals,  l’agricultura  de 
subsistència...  i es va crear una forta dependència econòmica dels països del Sud envers els 
del Nord. Creant així, un mercat cada vegada més desigual. I que actualment es caracteritza 
per la desprotecció dels productors locals davant les multinacionals que controlen de manera 
exhaustiva el comerç internacional.  

En  l’actualitat,  l’explotació  i  l’esclavitud  ha  pres  altres  formes  o  aparences,  però  continua 
existint.  Molts  països  del  Sud,  continuen  sense  poder  escapar  dels  grans  latifundis  de 
monocultiu de cotó. És també en aquests països, on grans multinacionals, durant el segle XX i 
XXI  instal∙len fàbriques i tallers de confecció tèxtil, convertint‐se en  la nova  industrialització. 
Les factories reben persones treballadores, moltes procedents de l’èxode rural, que viuen en 
zones urbanes  i  rodalies,  i que  registren altes  taxes de pobresa  i d’atur. Per aquest motiu,  
fàcilment aquestes persones accepten condicions laborals precàries i d’explotació. 
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Principis del Comerç Just

Al Comerç  Just  tots els  camperols pertanyen a una  cooperativa.  S'uneixen de manera 
voluntària per dur a terme  les diferents tasques administratives  i de gestió de manera 
conjunta,  on  tothom  té  dret  a  vot.  Primer,  a  les  diferents  zones  rurals  s'ajunten  en 
petites cooperatives, que s'anomenen de primer grau. 
Aquests  cooperatives es  solen  agrupar en  cooperatives de  segon  grau, organitzacions 
més grans que normalment es localitzen en zones de més fàcil accés. Així aconsegueixen 
millors preus pel cafè, s'encarreguen de recollir  i preparar els sacs per exportar, fan un 
control de qualitat i pre‐financien el cafè. 
 
Sense Explotació infantil 
A totes  les famílies de camperols, els nens sempre ajuden a  les tasques del camp, però 
dins  el  Comerç  Just  no  pot  haver  cap  nen  treballant  a  les  terres  patint  explotació  o 
condicions  de  vida  indignes.  A  més,  des  de  les  cooperatives  s'afavoreix  l'accés  a 
l'educació, a través de la inversió social dels beneficis del Comerç Just, atorgant Beques 
en molts dels casos. 
 
Igualtat de gènere 
Els homes i les dones tenen els mateixos drets i reben el mateix salari. 
 
Respecte al Medi ambient 
Un dels requisits del comerç just és la no utilització de productes químics i/o pesticides 
als camps, o en cas de necessitat extrema, utilitzar una agricultura integrada (solució, no 
prevenció).  La  formació  agrària  sobre  aquests  temes  afavoreix que  la major part dels 
camperols faci una agricultura biològica. A  la mateixa vegada, els residus que genera el 
procés  del  cafè  passa  per  un  sistema  de  neteja  d'aigües,  amb  què  a  la  vegada 
s'aconsegueix abonament orgànic. 
 
Relació comercial a llarg termini 
El Comerç  Just afavoreix  les  relacions comercials a  llarg  termini, que afavoreix que els 
camperols tinguin una estipulació de la producció que vendran cada any. 
 
Pre‐finançament de les compres 
Per facilitar el procés d'exportació dels productes, les importadores de comerç just pre‐
financien una part o la totalitat de les compres. D'aquesta manera els camperols no han 
d'avançar diners abans de la transacció. 

Què és el Comerç Just 

El Comerç Just és una relació comercial entre socis, basada en el diàleg, la transparència 
i el respecte, que busca una major justícia en el comerç internacional. 
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Referències bibliogràfiques 

‐ Xavier Montagut i Natalia Navarro (coord.) (1998). Guia educativa per 

al consum crític. Barcelona: Icaria Editorial  

Per saber‐ne més... 

‐ Nina Ascoly y Chantal Finney (2005). Fabricado por mujeres. Género, la 
industria de la confecció global y el movimiento por los derechos de las 
trabajadoras. Bilbao: Icaria Editorial 

‐ Campanya Roba Neta de Setem 
http://www.setem.org/site/cat/catalunya/roba‐neta/  

‐ Recursos Xarxa Escoles pel Comerç Just 
www.xarxaescolescj.org/recursos  

Vídeos de suport: 
 

‐ FoxFibreColorganic http://www.youtube.com/watch?v=‐DaVu5T‐kEA 
Beneficis ambientals del cotó orgànic, proposta d’empresa responsable a 
Catalunya. 

‐ http://www.youtube.com/watch?v=4x8ARdyFzHU 
El cotó de comerç just. Fairtrade Fair Trade Organic Cotton ‐ India  (anglès) 

 

‐ http://www.youtube.com/watch?v=BebNsezt6r0&feature=related  
Diferències entre el cultiu orgànic i el no orgànic. Curtmetratge d’animació 
en llengua anglesa. 

Producte de qualitat 
 
El producte de  comerç  just  té una màxima qualitat.  La  formació  agrària  i una 
millor  gestió  de  la  riquesa  de  les  terres  afavoreixen  una  bona  collita.  A més, 
existeixen  uns mínims  de  qualitat  requerits  per  poder  vendre  el  producte  al 
Comerç Just. 
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