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Roba Neta!
La Campanya Roba Neta (CRN) és una coalició internacional d’ONGD, organitzacions de persones consumidores,
sindicats i altres organitzacions que treballen en defensa
dels drets laborals en el sector tèxtil mundial.
Al Consorci fa temps que s’estudia la possibilitat d’aplicar els criteris d’aquesta Campanya, en la compra de vestuari. El gran impediment ha estat el nombre reduit de personal que impedeix fer grans comandes i, per tant uns costos assumibles. Tot i això, tota la roba que es compra segueix els següents criteris:
- roba 100% cotó, d’origen natural, el material més apte per transpirar i que no provoca al·lèrgies.
- segell CE per tot el material, que garanteix la seva traçabilitat. A més, el 90% de la roba que es compra és d’un proveïdor amb certificat ISO 9001 de qualitat.
- l’adquisició de roba es fa per comandes personalitzades i adaptades al ritme de desgast de cada teballador.Tota la
roba usada i encara aprofitable es separa per a donació, i la roba feta malbé es recicla a la deixalleria.
La CRN està activa en dotze països europeus i treballa molt de prop amb organitzacions dels països on es fabrica la roba i el material esportiu. Afirmen que consumir “roba neta”, a més d’un acte de responsabilitat social i ambiental, no hauria de suposar un increment de més del 5% en el cost d’un article de roba.
Fruit d’anys de treball, disposen d’informes i materials propis que podeu consultar a: http://www.ropalimpia.org. L’Ajuntament de Barcelona també ha publicat la
Guia per al Consum Responsable de Roba, que trobareu a
http://www.mcrit.com/crbs/bd/Guia34_roba_cat.pdf

II Fira Agrícola de Collserola
Després de l’èxit de la primera edició,
l’AAVV Mont d’Orsà de Vallvidrera
repeteix l’experiència el proper 8 de
maig, de 10 a 15h, a la plaça del
Centre Cívic Vallvidrera Vàzquez
Montalban.
A través d’una mostra d’experiències,xerrades, vídeos i punts de venda de productes, es vol donar a conèixer les
experiències agrícoles de Collserola i esdevenir un punt de trobada entre consumidors, productors, organitzacions de
l’àmbit de l’agroecologia i veïns del Parc.

Mercats d’intercanvi a cada barri
Amb l’arribada de la calor, els mercats d’intercanvi i/o de segona mà proliferen cada cap de setmana com a alternativa de consum en temps de crisi económica. Només per aquest dissabte 30 d’abril n’hi ha tres previstos a Barcelona.
No perdeu la oportunitat de fer-hi una passejada o participar-hi, si us va bé. Els trobareu tots a
http://millorquenou.blogspot.com/.
més informació al web del Parc:

www.parccollserola.net

