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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE
PROXECTOS
SECCIÓN A – PRESENTACIÓN E SOLVENCIA INSTITUCIONAL
A.1. DATOS DO PROXECTO.

CÓDIGO DE REXISTRO
A cubrir pola Xunta

TÍTULO

ACRÓNIMO

Achegar ferramentas innovadoras na formación e
sensibilización sobre a feminización da pobreza no sector
do téxtil e alternativas para un consumo responsable de
roupa. Fase Final
Ferramentas innovadoras en “Vestir ConsCienCias”.Fase
Final

Código sector de actividade. CRS

99820

Entidade solicitante AMARANTE SETEM
PERÍODO DE EXECUCIÓN

Data de inicio:
Data de finalización:

ORZAMENTO TOTAL (EUROS)
SUBVENCIÓN
SOLICITADA Á
XUNTA1

27.486,56 €

01/08/15
30/11/16

33070,5
% DE SUBVENCIÓN
SOBRE O TOTAL DO
ORZAMENTO

83,12%

Número de proxectos que a ENTIDADE presenta nesta convocatoria:
Soa

x

Agrupada

En caso de presentar ou participar en máis dun proxecto, especificar os mesmos:

A Xunta de Galicia poderá financiar ata un 95% do orzamento total do proxecto,
non superando en ningún caso a subvención concedida os 30.000 euros. Para proxectos
que se executen só durante o ano 2015 a subvención máxima concedida será de 20.000
€. Nos proxectos presentados por varias entidades en agrupación a subvención
concedida non superará o límite dos 40.000 €. Para proxectos en agrupación que se
executen só durante o ano 2015 a subvención máxima concedida será de 30.000 €.
A subvención concedida a proxectos plurianuais distribuirase do seguinte modo:
40% no 2015 e o 60% no 2016.
1

4

A.2. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Preséntase agrupada con outras entidades?

SI* NO

*En caso afirmativo, cubrir unha táboa por cada unha das entidades agrupadas.

ENTIDADE SOLICITANTE Asociación Galega AMARANTE SETEM para o
nome completo
ecodesenvolvemento
Rúa de San Román nº 9
DOMICILIO SOCIAL

BASE SOCIAL TOTAL
TELÉFONOS

Localidade: Pontevedra
Provincia: Pontevedra
Código postal: 36002
BASE SOCIAL EN
264
GALICIA
FAX
986848159
WEB

264

Www.amarantesetem.org

TELÉFONO MÓBIL

660233481

CORREO
ELECTRÓNICO

central@amarantesetem.org

CIF DA ENTIDADE

G36352359

DATA DE
CONSTITUCIÓN

05/10/99

Data de inscrición no
rexistro galego

17/02/00

Nº rexistro galego da ENTIDADE

78

Nome: Cristina Lastra González
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
RESPONSABLE DA ENTIDADE EN
GALICIA
RESPONSABLE DE XESTIÓN TÉCNICA E
ECONÓMICA DO PROXECTO EN
GALICIANome: Fernanda Couñago
Otero
DNI/NIF: 76.993.159-S
Cargo: Directora

DNI/NIF: 76939508T
Cargo: Presidenta
Nome: Cristina Lastra González
DNI/NIF: 76939508T
Cargo: Presidenta
Nome: Fernanda Couñago Otero
DNI/NIF: 76.993.159-S
Cargo: Directora

Nome
A efectos de notificación, indicar
unha dirección única e responsable
do conxunto (cubrir no caso de diferir
do domicilio facilitado pola ENTIDADE
SOLICITANTE)

DNI/NIF
Entidade
Rúa, nº
Localidade
Provincia
Código postal

5
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xeito de comunicarnos cara dentro e cara fora. Os proxectos son aprobados en
Asemblea. O que presentamos foi traballado e aprobado o 28 de marzo. 4
Finanzas
Despois de varios anos de balance negativo, polos fortes recortes nas subvencións e
reorganización da estrutura, este ano 2014 pechamos por primeira vez dende a crise en
positivo con 2.410,90 euros. Aínda que as contas definitivas serán aprobadas en Xuño5
Na actualidade temos 2 persoas contratadas, unha adicada a área de sensibilización e
educación e coordinación actividades e outra adicada a xestión da organización e área
de comercio xusto. Contamos cunha tenda de comercio xusto en Pontevedra, e unha
distribuidora. O comercio xusto, buscan ser unha parte da financiamento da
organización. Aumentando moderadamente as ventas cada ano. Pechamos o 2014
cunhas ventas total de: 43.627,77 €.
Experiencia6
Amarante ten unha dilatada experiencia de programas e proxectos nos tres campos nos
que traballa. En Educación para o desenvolvemento, desde o 2001 recebe apoio da
administración autonómica para diversos proxectos centrais como o Xanela Aberta ao
Sur, Campañas de sensibilización en consumo responsable. Sendo a única organización
que traballa en Galicia temas como roupa limpa, ou compra pública responsable.
Experiencia no sector onde se insire o proxecto
Levamos 9 anos traballando no ámbito da visibilizacion das condicións de vida e laborais
das 15 millóns de mulleres que traballan no sector global da confección. Unimos
denuncia, sensibilización e procura de alternativas. E o facemos rede coa Federación
SETEM, e a rede internacional Clean Clothes Campaing(Campaña Roupa Limpa). Para
este traballo recibimos financiamento a través de proxectos consorciados na AECID e da
Xunta de Galicia7 ou de xeito voluntario.
Conseguimos grandes avances: achegando ás universidades esta temática dun xeito
estable con profesorado de políticas e de educación, ou dereitos humanos. Realizamos
unha investigación de dous anos coa Universidade da Coruña sobre as condicións das
mulleres no téxtil en Tánxer que foi acompañado dun documental. Somos interlocutoras
da CCC co departamento de RSC de Inditex, realizamos accións de rúa, exposicións,
curtas de animación e temos a web de Roupa Limpa en galego.
Conseguimos unha Declaración do Parlamento de Galicia solidarizándose coas vítimas
da traxedia8 do derrube do edificio Rana Plaza en Bangladesh e que varias empresas
españolas participaran no fondo de compensación ás vítimas. Temos diálogo aberto con
varias europarlamentarias para conseguir avances neste sector. E dentro das alternativas
creamos a 1º Plataforma galega de alternativas de roupa: MOV3.GALICIA VISTE
CONSCIENTE9.

4
5
6
7
8
9

Ver Anexo 2:Encontro de Activistas 2013.
Ver as contas provisionais na carpeta 1
Ver a memoria do 2013 e actividades do ultimo ano en educación que se axunta na carpeta 1
Ver Anexo 3: relación de proxectos financiados nos derradeiros 4 anos
Ver Anexo 4:Declaración institucional do Parlamento de Galicia
Ver Anexo 5:Dossier de prensa do encontro de MOVE

7

SUBVENCIÓNS ANTERIORES DA XUNTA DE GALICIA E OUTROS
FINANCIADORES
PARA
PROXECTOS
DE
EDUCACIÓN
PARA
O
DESENVOLVEMENTO: NON
SI
NOME DO PROXECTO
Proxecto de formación e
sensibilización sobre a feminización da
pobreza no sector téxtil e alternativas
para un consumo responsable de
roupa. (Vestir ConsCienCias). 3º Fase
Vestir ConCienCias. 2º Fase

VESTIR consciencias
Programa de educación para o
desenvolvemento Voces do Sur. 3ª edición:
as redes como medio de transformación
social

ENTIDADE
FINANCIADORA
Xunta de
Galicia

ANO

IMPORTE

2014/
2015

33.123,88 €

Xunta de
Galicia
Xunta de
Galicia
Xunta de
Galicia

2013/
2014
2012/
13
2011/
2012

35435,88€
25.618,52
euros
28.155,68 €

SECCIÓN B – DESCRICIÓN DO PROXECTO
Siga as indicacións das INSTRUCIÓNS PARA CUMPRIMENTAR ESTE DOCUMENTO DE
FORMULACIÓN DE PROXECTOS DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO.
Intente ser preciso/a nas observacións, enumere cada consideración para futuras
referencias, e sempre que poda aporte datos cuantitativos.

SINALE A DIMENSIÓN DA EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO NA QUE
SE ENCADRA O PROXECTO.
Sensibilización, concienciación da opinión xx
pública en materia de cooperación para o
desenvolvemento e causas da pobreza
Formación sobre o desenvolvemento, x
difusión nos ámbitos educativos do
coñecemento da realidade dos países
empobrecidos e da cooperación para o
desenvolvemento
Investigación sobre o desenvolvemento
Incidencia, participación e mobilización x
social para crear redes de solidariedade na
nosa sociedade
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B.1. RESUMO DO PROXECTO. (Máx. 1 páxina)
Este proxecto pecha un ciclo de traballo levado a cabo ó longo de 3 anos para afondar
no concepto da feminización da pobreza no sector global da confección e a
necesidade dun consumo responsable de roupa como elemento de transformación
social dende unha perspectiva e un contexto que é a cidadanía galega. Con este
proxecto remataríamos o asentamento dunhas liñas de traballo que foron financiadas a
través do programa “Vestir ConCienCias” pola Xunta de Galicia e que teñen que ver coa
denuncia das violacións de dereitos humanos e laborais e condicións de vida das mulleres
no sector do téxtil, sensibilización e propostas de inmediacións e mellora destas situacións,
e alternativas de consumo máis respectuosas coas persoas e co medio ambiente.
En Galicia se dan varios factores para traballar este tema. É un referente en moda, no
sector do téxtil traballaron miles de mulleres, agora a maioría da produción está
localizadora noutros países -como Portugal ou Marrocos-, e ó mesmo tempo é unha
sociedade de consumo.
Na actualidade estamos rematando o documental, financiado pola Xunta de Galicia
sobre o téxtil que une testemuñas de traballadoras do téxtil en Galicia, Portugal e
Marrocos10, actores como institucións, asociación de fabricantes e iniciativas galegas de
produción local de roupa e/ou con criterios ambientais e sociais. O lanzamento será en
setembro e pretendemos achegar dende a cercanía a problemática que envolve a
deslocalización e os temas arribas mencionados.
Unha das demandas principais das traballadoras do sector é a necesidade de garantir un
salario digno como unha das ferramentas para saír da pobreza de miles de traballadoras
e das súas familias e como xeito de construción de sociedades democráticas. E que os
gobernos procuren mecanismos para garantir que as empresas radicadas nos seus países
garantan ditos dereitos en toda a súa cadea de produción.
Así 4 son as liñas de traballo que se queren asentar despois dos avances realizados e do
impacto positivo11 que tiveron, e o contexto de oportunidade que se vive na actualidade
que fai prioritario o seu traballo.
1- Maior visibilidade do documental como ferramenta para achegar o debate e a
sensibilización sobre esta temática dun xeito máis innovador a dous públicos: as mulleres
e vilas onde existiu unha grande produción téxtil. E á mocidade galega a través do
profesorado da ESO E Bacharelato.
2- Aumentar, promover e visibilizar as alternativas de consumo responsable de roupa en
Galicia a través da ampliación e formación da recen creada Plataforma MOV3.Galicia
Viste Consciente.
3- Avanzar na garantía nos dereitos humanos e laborais nas traballadoras do téxtil e
conseguir salarios dignos a través do traballo en rede e o traballo coas institucións
públicas e os e as europarlamentarias.
4- IdentificÉ¢³@r lldZXP dignodadZs e alZanzaZXP da ComsPgio de educación Xarela

beita4g Wao

resto do estado no Encontro europeo en Bruxelas para debater e buscar propostas
de mellora na garantía dos dereitos humanos na cadea global da confección
➢

Aumentar ás iniciativas dentro da Plataforma MOV3. Galicia Viste Consciente e a
sensibilización a través de pequenos vídeos sobre a trazabilizade da roupa

➢

Crear un mapa web de alternativas de roupa para que a cidadanía coñeza onde
adquirir roupa con criterios ambientais, sociais e de reciclaxe e de segunda man

En definitiva, trátase de por en valor e empoderar o traballo de 15 millóns de mulleres que
traballan no sector da confección global, que non sexan discriminadas pola súa
condición de muller e que reciban un trato e unhas condicións de traballo dignas.

B.2. CONTEXTO E ANTECEDENTES DO PROXECTO. (Máx. 1 páxina)
O sistema de produción do téxtil está baseado en obra de man intensiva e temporal,
maioritariamente mulleres, novas e do rural, con salarios extremadamente baixos, e
discriminatorios, con horas extras sen remuneración e sen previo aviso, sen dereitos
sindicais e con cargas familiares, con amezas ó seu posto de traballo se reivindican
melloras laborais. Cando pola presión social e/ou sindical ou das propias mulleres ás
condicións salariais melloran, aparece a ameaza da deslocalización e a perda dos postos
de traballo.
Este é o común denominador de todo ó sector da confección global que se agrava a
medida que nos movemos cara países máis empobrecidos. Así, nos proxectos anteriores,
denunciamos os desmaios masivos en Cambodia das mulleres polos baixos salarios que
lles obrigaba a facer máis horas extras e reducir a súa alimentación para poder manter as
súas familias; ou ás máis de 2.000 persoas que morreron en Bangladesh nos últimos polas
malas instalacións das fábricas.
Galicia, un referente en moda e confección, tampouco foi allea a este proceso que se
iniciou nos 60-70, cumprindo as características arriba mencionadas. 12 A precarización do
sector, cun 91% das traballadoras mulleres, aumentou coa deslocalización, cun salario
bruto 783,72 euros, situándose nas mesmas condicións que no 2003, e baixo a presión da
perda do seu traballo por mor da deslocalización. 13
Un dos países onde foi deslocalizada a produción foi Portugal e logo Marrocos. Sendo esta
última, na actualidade, o 5º fornecedor de roupa das principais marcas galegas,
españolas e europeas.
Amarante leva traballando máis de 5 anos coas traballadoras do téxtil en Tánxer, a través
da Asociación Attawassoul, -parceira de Amarante no Xanela Aberta ao Sur-. Realizamos
varias investigacións sobre as condicións laborais e salariais no sector coa Universidade de
A Coruña14. E que logo deu paso a publicación de SETEM e Roupa Limpa “A moda
española en Tánxer”15.
O sector téxtil ten, pois, en Galicia, Portugal e en Marrocos fortes similitudes. Ao igual que
a deslocalización (unida á eliminación de aranceis e á crise de 2008) supuxo un duro
12
13

14
15

Ver Anexo 8:información complementaria sobre o sector téxtil galego e cadro comparativo co marroquí
Ver Anexo 9: Madeixa:“Situación actual do sector da industria do téxtil e da confección en Galicia,
Dores Martínez, responsable nacional do sector téxtil da CIG.Publicación Madeixa de Amarante,nº 4.
Abril 2013. pax.16
Ver Anexo 10:Resume da investigación realizada ás traballadoras en fábricas e talleres informais en
Tánxer
Ve Anexo 11:A moda española en Tánxer. Traballo e supervivencia das obreiras da confección. Pax. 24
SETEM
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golpe para as traballadoras galegas, a deslocalización afecta a Marrocos e Asia por
igual. Existe unha competencia á baixa nos salarios 16 entre os países como xeito de atraer
inversións ós países sendo as mulleres as grandes prexudicadas deste sistema. Chegando a
a salarios de 50 euros en Bangladesh ou a 71 euros en Moldavia ou 80 en Ucraína.
Este sistema está levando a unha alta precariedade laboral alí onde se traslada a
produción que cómpre de tomar medidas a todos os niveis. As persoas consumidoras
teñen que ser conscientes que os prezos da roupa tan baratos esconden grandes
precariedades laborais que empezan en Galicia e rematan en Bangladesh. Os gobernos
teñen que tomar medidas que se asegure o respecto dos dereitos humanos en toda a
cadea de produción. Máxime cando a propia administración tamén é consumidora de
roupa que se produce en Marrocos e noutros países da Europa do Leste e Asia. A procura
dun consumo responsable e alternativas de consumo é outra das medidas para conseguir
a cidadanía máis crítica e transformadora. Para iso hai 9 meses Amarante creou a
Plataforma MOV3.Galicia Viste Consciente.

B.3. PERTINENCIA. PROBLEMÁTICA E XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO. (Máx. 1
páxina)
A situación da confección global chega ó Parlamento Europeo e se organiza por 1º vez
unha reunión multipartita
A traxedia do derrube do edificio Rana Plaza en Bangladesh o 24 de abril do 2013 que
conmocionou a comunidade internacional con 1,138 mortes e máis de 2.000 persoas
feridas, foi un punto de inflexión á hora de por enriba da mesa o debate sobre as
condicións laborais e de vida de millóns de traballadoras no sector global da confección.
Declaracións de condena e de requirimento ás empresas para tomar medidas ó respecto
se repetiron nos distintos parlamentos da UE incluído o Parlamento de Galicia.
O 23 de Xaneiro do 2015 a Comisión Europea organiza por primeira vez unha reunión
multipartita na que participou a Clean Clothes Campaing, a Flagship iniciative for the
responsible management of the supply chain in teh garment sector. 17 para tratar medidas
sobre a responsabilidade na cadea de produción global na confección.
Dende entón estanse traballando dende a Campaña Roupa Limpa propostas para
avanzar neste ámbito e organizou para os días 12 ao14 de outubro o “International Brussel
Hearing” grupos de debate e formación cós distintos representantes do Parlamento
Europeo para traballar propostas de mellora no respecto ós dereitos humanos e laborais
poñendo o foco especialmente na garantía dos salarios dignos.
As traballadoras da confección global demandan condicións e salarios dignos
Dende o 2014 estamos traballando a Campaña Europea Salarios Dignos 18 mantendo
reunións con distintos europarlamentarios para dar a coñecer esta situación tanto en
Europa como en Asia, onde varias europarlametarias incluídas 2 galegas participaron
e/ou apoiaron as nosas demandas, e valoran continuar este traballo na UE. 19
As traballadoras en activo no sector da confección en Galicia teñen medo a falar da súa
situación
O forte proceso deslocalizador que sufriu Galicia e os demais países como Marrocos, os
centros de produción están lonxe dos centros de consumo onde non se visibilizan as
condicións de traballo de todas estas mulleres, ou como é no caso de Galicia existe certo
tabú a falar da situación por medo a perder os poucos postos de traballo que quedan.
16
17
18
19

Ver Anexo 12. Cadro comparativo dos salarios no mundo e os salarios dignos
Ver Anexo 13: Informe de Roupa Limpa sobre a participación no Flagship
Ver Anexo 14: Informe “Salarios Dignos”.Ropa Limpia.2014
Anexo 15: documentos de traballo con Parlamentarios. Salarios dignos e Camboxa
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Durante a realización do documental no que se contactou con 24 traballadoras galegas
de distintas comarcas, todas as traballadoras que estaban en activo reflectiron esta
situación onde non quixeron participar no documental por mor a perder seu traballo.
Poñendo enriba da mesa a urxencia de seguir falando e afondando neste tema tabú
nalgunhas comarcas onda aínda existe produción téxtil.
A moda Fast Fashion e o consumo de usar e tirar aumenta na mocidade e empeza a ser
un problema de residuos na UE e o profesorado valora positivamente dispor de
ferramentas telemáticas e materiais en galego e sobre este temática para poder traballar
A moda, a publicidade e os prezos tan baixos da roupa polo novo modelo de produción
-fast fashion- fan que a cidadanía non sexa consciente desta situación e como repercute
na vida das persoas traballadoras20 e no impacto ambiental de usar e tirar a roupa, un
estudo de Setem Hego Haizea explica esta situación, atopando grandes dificultades para
realizar un consumo consciente e transformador.
Profesorado co que temos falado 21 ven como positiva o ter acceso a materiais, sobre
todo audiovisuais e en galego e ferramentas que poidan traballar co seu alumnado esta
temática.
A necesidade de sensibilizar sobre o consumo responsable na cidadanía con ferramentas
novidosas e ofrecer alternativas de de confección de roupa e consumo que existen en
Galicia e un acceso fácil a esta información fanse necesarias. A creación en xuño do
2014 da Plataforma MOVE. GALICIA VISTE CONSCIENTE, como ferramenta para este
traballo foi de gran impacto social 22.
Novas iniciativas e outras que quedaron foran solicitaron a súa incorporación co cal faise
preciso unha reorganizacion e novas formacións para esta nova etapa de ampliación da
Plataforma e facer novos materiais como a trazabilidade da roupa como exemplo do
impacto que ten producir as pezas de roupa.

B.4. ADECUACIÓN DO PROXECTO Á ESTRATEXIA DE EDUCACIÓN PARA O
DESENVOLVEMENTO DA ENTIDADE (S) SOLICITANTE (S) (Máx. 1/2 páxina)
O proxecto se enmarca dentro das seguintes liñas estratéxicas e de acción da Área de
Educación para o Desenvolvemento:
Obxectivo 1: Consolidarnos como organización referente na sensibilización, denuncia e
presión política no eido do Consumo Responsable, incidindo sobre as consecuencias do
sistema capitalista sobre as persoas e o medio.
A. Centros de recursos
Acción 4: Elaboración de materiais propios como audiovisuais, exposicións, manuais,
cadernos, etc.
B. XANELA ABERTA AO SUR
ESTRATEXIA 1: Mellorar a información e formación sobre as “diferenzas Norte-Sur”.
Acción 2: Organización das viaxes de coñecemento da realidade das nosas parceiras:
MST, MCCH e ATTAWASSOUL.
C. CAMPAÑAS
ESTRATEXIA 2: Acadar unha presenza pública que nos permita ser o referente galego das
diferentes temáticas que abordamos a través das campañas.
Acción 2: Artellar accións de rúa que lle dean presenza ás campañas, ós seus contidos e
faciliten a participación da cidadanía
Acción 3: Campañas como lugar natural para a mobilización social. Adicar máis esforzos
dende o activismo e o equipo técnico a fortalecer o traballo de campañas como espazo
de denuncia e sensibilización.
20
21
22

Ver Anexo 16: “Por que consumismos”, Setem, 2013, pax.52 dificultades para un cambio de consumo
de roupa
Ver Anexo 17: Relación de profesorado contacto e interesado en empregar esta ferramenta
Ver Anexo 5: Dossier de prensa do encontro de MOVE
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D. FORMACIÓN EXTERNA
ESTRATEXIA 1: Apostar polas relacións con institucións de ensino universitario e outros
movementos de educación de persoas adultas coa finalidade de xerar coñecementos
sobre temáticas relacionadas coa Solidariedade.
Acción 3: Promover xornadas relacionadas coas nosas campañas dende o ámbito local,
creando sinerxías con outras entidades.
Asemade todos os proxectos de educación teñen un traballo integral e relacionado con
traballo da área de Cooperación que realizamos. Así este proxecto de educación tamén
se adecúa a seguinte estratexia de cooperación:
Estratexia 2: Fortalecer e traballar en sinerxías con redes a nivel galego, estatal e
internacional que actúen no eido da incidencia política e visibilización das demandas e
reivindicacións das organizacións do Sur.

B.5. INCIDENCIA PREVISTA DAS ACTIVIDADES: DESCRICIÓN PRECISA DA
POBOACIÓN PARTICIPANTE. (Máx. 1 páxina)
PARTICIPANTES
Homes
Mulleres
Nenos
Nenas
Directos
Indirectos
Cando falamos de transformación do consumo, implicitamente falamos de cambios nos
sistemas de produción e distribución. No caso do consumo de produtos
téxtiles, é
indispensable facelo baixo un enfoque de xénero, pois a explotación laboral é crecente
e claramente feminizada. Por outra parte, en canto a cuestión específica das pautas de
consumo, existen algúns estudos (Borrás, 2007) [2] que insisten en que o consumo é un
dos ámbitos que, lonxe de ser igualitario, establece e reproduce a desigualdade de
xénero. Concretamente, as prácticas de consumo das mulleres non son espontáneas
nin libres senón que actúan dacordo ás normas sociais, afondando no concepto de
muller asimilada ao xénero que non se pertence a si mesmo, senón que se realiza
existindo fronte ao outro.
Por todo isto, é fundamental realizar un proxecto coma este, de sensibilización para un
consumo responsable no téxtil e que aplica unha perspectiva de xénero, tanto no relato
da situación a denunciar como na poboación obxectivo da campaña, dirixíndose
principalmente á poboación feminina.
Máxime cando as mulleres que confeccionan a roupa tamén consumidoras. Neste caso
irán principalmente dirixidas ás mulleres galegas que abarquen os seguintes períodos
históricos: auxe da produción téxtil en Galicia (anos 70-80), deslocalizacións (anos 90 e
2000) e situación actual.
Por iso público directo ó que nos diriximos son:
Para Resultado 1
-Poboación das 8 vilas que aparecen no proxecto:
-Prioritariamente poboación específica e con alta capacidade de réplica:
• grupos informais de mulleres como clubs de calceta, croché, asociacións de
amas de casa, de veciños, ou mulleres propietarias ou traballadoras de pequenas
tendas ou talleres téxtiles, asociacións feministas
• Mulleres galegas das mesmas franxas etarias das que aparecen do documental e
mulleres novas que traballaron ou traballan no sector do téxtil
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•
•

Persoas que se están formando en materias relacionadas coa moda e o sector
téxtil
Clubes de cine e outras asociacións interesadas nesta temática

Para resultado 2
•
Profesorado de 3 e 4º da ESO e Bacharelato e seu alumnado
Para Resultado 3
- Todos os partidos políticos con representación Parlamentaria na UE que escoiten as
demandas e a situación das traballadoras da confección global e que poidan ter en
consideración a súa problemática e tomar medidas ó respecto.
Para resultado 4
• Alumnas e alumnos das escolas de deseño e moda co obxectivo de que teñan en
conta a información recibida na súa labor profesional no futuro.
• Alumnado da facultade de educación
• Iniciativas, marcas, tendas de segunda man interesadas en participar en MOV3
• Profesorado de 3 e 4º da ESO e Bacharelato e seu alumnado
Para resultado 5
–
–

Público que participa nas formacións do Xanela
ás asociacións de Tánxer

Público indirecto:
•
•

Público en xeral interesado en formarse nas causas estruturais da feminización da
pobreza a través da formación no Xanela Aberta ao Sur.
Organizacións galegas que colaboran con Amarante e participan da formación
no Xanela como outro xeito de creación de redes e de capacidade de réplica

B.6. CONTIDO DA ACCIÓN, ENFOQUE PEDAGÓXICO E METODOLÓXICO DE
ACORDO AO COMPOÑENTE NO QUE SE DESENVOLVERÁ. (Máx. 1 páxina)
Coa realización da curta documental sobre o testemuño das traballadoras do téxtil en
Galicia e o encontro entre traballadoras galegas e marroquís queremos achegar a través
dun enfoque directo é o mesmo tempo cunha perspectiva socioafectiva como foi e é a
vida laboral e persoal das traballadoras no sector do téxtil. Visibilizar que é un problema
local e global que son problemáticas comúns en distintas partes do mundo.
Deste xeito queremos contribuír a unha cidadanía crítica, conciencia que participa para
a transformación social a nivel local e global que recoñezan a interdependencia e a
común pertenza á humanidade, nos achegamos outras realidades comúns, fomentando
a empatía intercultural e o intercambio de experiencias.
-Coa organización dos cinefórum nas vilas onde existiu ou aínda existe produción téxtil
queremos lograr abrir o debate e a reflexión participativa sobre o que foi e o que é o
sector do téxtil para as mulleres e romper barreiras ou tabús sobre este tema, facendo
dende unha perspectiva menos intrusiva. Así se agarda que o documental abra a un
debate aberto e dialogado alí onde se proxecte.
Buscamos tamén outro xeito de achegarnos e analizar e entender a necesidade da
equidade de xénero e o efecto multiplicador desta cuestión e de entender a necesidade
doutro consumo dende a realidade da propia muller.
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-Co traballo cos grupos parlamentarios para demandar condicións de vida e salarios
dignos promovemos a defensa dos Dereitos Humanos e en concreto o artigo 23.3 das
Nacións Unidas, “Toda persoa que traballa ten dereito a unha remuneración equitativa e
satisfactoria, que lle asegure a ela e a súa familia unha existencia conforme á dignidade
humana. Esta remuneración será completada, no caso necesario por outros medios de
protección social”. Co preámbulo da OTI sobre a Constitución dun salario digno e coa
Guía de Principios sobre Empresas e Dereitos Humanos. E en liña coa estratexia de traballo
da OIT polo “traballo decente” e o eixo de igualdade de xénero dentro desta estratexia.
Nunha sociedade cada vez máis apegada ás novas tecnoloxías entendiamos como
prioritario ofrecer ferramentas online adaptadas ós distintos públicos e fosen unha
ferramenta de consulta e tamén de sensibilización así para :
-Co profesorado buscamos ofrecerlles unha colaboración máis áxil e información e
documentación sobre este tema máis adaptadas ás necesidades do profesorado a
través de ferramentas innovadoras como recursos online, sobre todo audiovisuais para
que poidan traballar e adaptar esta temática á súa sinatura dun xeito máis autónomo.
-Coas alternativas de consumo de roupa en Galicia buscamos ofrecer e facilitarlles a
cidadanía galega información sobre a necesidade doutro xeito de consumir e acceso a
onde poden exercer ese consumo responsable como motores tamén de réplica social.
O proxecto se integra dentro dun traballo máis a longo prazo que está integrado dentro
da estratexia internacional de traballo da rede Roupa Limpa e da súa Campaña Salarios
Dignos (v. http://www.ropalimpia.org/es/salariosdignos) e dentro do traballo transversal de
Amarante dentro da súa área do consumo responsable.

B.7. OBXECTIVOS, RESULTADOS E ACCIÓNS DO PROXECTO.
- OBXECTIVO XERAL
Contribuír a redución da feminización da pobreza no sector da confección e ó respecto
ós dereitos humanos e laborais para garantir un desenvolvemento sustentable

- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. (Máx. 3 páxinas)
Recorde enumerar cada obxectivo, resultado, accións… para futuras referencias.
Manteña sempre os mesmos códigos de codificación. Especificaranse as actividades
precisas para levar a cabo os obxectivos establecidos.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1
a cidadanía galega toma conciencia da problemática global da feminización do
sector do téxtil e o impacto da deslocalización a través do coñecemento da
realidade das traballadoras galegas e marroquís con formatos innovadores e
apoian a campaña global polos salarios dignos e a necesidade dun consumo
responsable de roupa


Descrición:Achegar

á cidadanía galega, dende un formato innovador, as
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traballadoras dende ós anos 70-80 ata actualidade, mostrando como foron as
súas vidas, como foi o boom do sector e como logo se deslocalizou e as
consecuencias para estas traballadoras e as empresas e como se trasladou este
sistema e as súas similitudes a outras partes do mundo, en concreto Portugal e
Marrocos ata o gran salto a Asia. O documental remata cunha perspectiva
positiva na que tamén recolle iniciativas de produción local ou con criterios
ambientais e sociais, e pon o exemplo de MOV3 en Galicia.
Neste documental participan: traballadoras galegas, institucións públicas, clusters
galego do téxtil, asociación de talleres de Galicia e traballadoras de Marrocos e
unha de Portugal, e pequenas marcas galegas que producen localmente con
criterios sociais e ambientais.
Como identificamos aínda moitas barreiras e pouca valorización do que foi o
traballo destas mulleres e o actual tabú a falar por parte das persoas que aínda
están traballando, achegarémonos a través do documental ás principais vilas
onde houbo ou aínda existe tradición de confección para coñecer e debater
sobre este tema co gallo de visibilizar e por en valor o traballo de miles de mulleres,
a situación de como viven outras mulleres noutras partes do mundo, a
problemática global das condicións laborais e de vida das traballadoras na
confección, demandas e campañas que existen como a de Roupa Limpa e
alternativas para facer un consumo máis responsable de roupa.
Coa organización dos cinefórum queremos ter unha maior percepción de como
se ve e percibe nestas vilas este tema e facer un proceso máis reflexivo,
participativo e dialogado coa sociedade.
Indicadores:
–
nº de vilas e cineforum realizados
–
nº de persoas asistentes
–
relación de organizacións e asociacións convidadas
–
presenza nos medios e nas redes sociais
–
recollida dos debates onde sexa posible
–
nº de persoas interesadas no noso traballo
Fontes de verificación:
–
fotografías do acto
nº de entradas de asistencia
–
publicación en prensa
–
cartalería
–
mini acta dos debates onde sexa posible
–
follas de inscrición de persoas interesadas nas nosas actividades
Hipóteses/factores externos:
As persoas están altamente motivadas e participan activamente no diálogo
posterior.
RESULTADO 1.2: O profesorado de 3 e 4 da ESO e de Bacharelato terá acceso ó
documental e materiais de apoio para traballar nas súas sinaturas a temática da
feminización da pobreza no sector global da confección, a deslocalizaión e o consumo
responsable de roupa nas súas aulas a través de ferramentas web de consulta.
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Descrición: Creación dunha pestana dentro do blogue adicado ó documental
sobre o téxtil para que o profesorado de 3 e 4 da ESO e bacharelato poidan
traballar o documental e esta temática nas súas aulas dende distintas
perspectivas.
O documental ó traballar dende o local problemas globais, facilita que o
profesorado de distintas sinaturas poidan traballar o documental dende distintas
perspectivas:
–
dende o ámbito da economía: a deslocalizacion, xeitos de produción,
dereitos laborais, salariais, ética empresarial, etc.
–
dende o ámbito das ciencias sociais: temas de desigualdade e xénero,
feminización da pobreza, dereitos humanos, ...
–
dende as ciencias ambientais: o impacto ambiental do consumismo, roupa
de usar e tirar, alternativas de consumo responsable.
–
Etc.
O profesorado terá así unha ferramenta fácil e aforrará custes ó ter nun blogue
acceso a todos os materias vencellados a esta temática en creative commons, e
poder traballar sen ter que imprimir ou ter o documental nun CD ao ter todo
aloxada nun blogue.
O blogue contará con contidos e enlaces vencellados as distintas temáticas e
sobre todo e o valor engadido é que será unha temática apegada á realidade
galega ó ser o eixo principal das persoas participantes galegas. Para que o
alumnado poida entender dende a cercanía un tema complexo e poida ter
referentes galegos e inclusive visitar iniciativas locais como xeito práctico.
O blogue contará cun contador de visitas e un rexistro do profesorado que
consulta ou emprega os materiais para poder ter un referente en canto o número
de usuarios da mesma. Tamén terá enlaces a outras campañas etc.
Indicadores:
- a lo menos 30 profesoras/es mostran interese e consultan o blogue no tempo que
dura o proxecto
- a lo menos 10 profesoras/es empregan o blogue e seus materiais na súa sinatura
Fontes de verificación:
–
o blogue creado
–
a relación de materiais/contidos do blogue
–
o número de visitas
–
rexistro de profesorado no blogue
Hipóteses/factores externos:
- o profesorado está interesado na temática e emprega esta ferramenta na súa
sinatura
RESULTADO 1.3:


As institucións públicas e as persoas representantes no Parlamento Europeo de
Galicia e/ou do estado aumentan seu coñecemento sobre as condicións laborais
e a necesidade de garantir salarios dignos no sector da confección e apoian ás
demandas de roupa limpa participando no encontro organizado entre o 12-14 de
outubro no Parlamento europeo en Bruxellas pola Clean Clothes Campaing
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Descrición: Esta liña de traballo se insire no traballo a nivel europeo da rede
internacional ROUPA LIMPA e do proxecto europeo financiado pola UE para a
Campaña Salarios Dignos e establecer un diálogo e un traballo cas distintas
representantes no Parlamento Europeo para dar a coñecer e solicitar apoio e a
procura de medidas para mellorar ás condicións laborais e de vida das
traballadoras na confección global.
A Comisión europea abriu un diálogo multipartito en xaneiro do 2015 para traballar
este tema. E a Campaña Roupa Limpa seguindo esta liña está organizando para
os días 12-14 de outubro un encontro23 en Bruxellas con representantes do
Parlamento europeo para traballar esta situación. Despois dos contactos
establecidos con 2 representantes galegas, agárdase convidar ó resto de
membros dos grupos parlamentarios con representación no Parlamento Europeo e
que todos participen nestes grupos de discusión en función da súa dispoñibilidade
e ámbito de traballo. E facer seguimento das liñas traballadas neste encontro de
outubro.
Están convidadas prioritariamente ás áreas de traballo na UE vencelladas a:
Subcomité de Dereitos Humanos, Política comercial (Delegacion para as relacións
cos países da ASEAN), Políticas Sociais, o EIDHR (Instrumento europeo para a
Democracia e os Dereitos Humanos), Politicas de desenvolvemento e politicas de
responsabilidade social empresarial.
Indicadores:
–
Nº de parlamentarias contactadas
–
A lo menos 2 europarlamentarias/os galegas/os participan no encontro de
outubro
–
A lo menos 2 europarlamentaria/o do estado español participan
Fontes de verificación:
–
cartas enviadas
–
respostas obtidas
–
listado de asistencia ó Encontro
–
acta do encontro europeo en Bruxellas

•
•

Hipóteses/factores externos:
As persoas europarlamentais están interesadas na temática e teñen posibilidades
de participar desta actividade
As axendas políticas non imposibilitan a participación das europarlamentarias nos
encontros organizados

RESULTADO 1.4:


A lo menos 5.000 persoas coñecen, visitan e amplían seus coñecementos sobre o
consumo responsable e alternativas de consumo en Galicia, e especial a
mocidade galega, a través da Plataforma MOV3. Galicia Viste Consciente.
Descrición: A plataforma galega MOV3.Galicia Viste Consciente fortalece a súa
rede con novas incorporacións e a visibilizacion nas redes sociais a través de
melloras na web coa incorporación dun mapa de localizacion das alternativas de
consumo e novos materiais de sensibilización, co que se consegue aumentar o
coñecemento na sociedade galega sobre alternativas de consumo de roupa e a
necesidade dun consumo e uso máis responsable e consciente da roupa que
mercamos polo propia saúde e polo propio impacto ambiental que estamos
provocando.
Non fai moito utilizábase unha mesma peza durante moitos anos, hoxe estudos
apuntan que unha peza pode estar apenas 6 días no corpo. A efimeridade coa
que se trata a peza de vestir fixo con que, en Galicia, 745 toneladas de roupa e
residuos téxtiles terminasen no vertedoiro, entre 2010 e 2011. Producir unha peza
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Anexo 18:Documento proposta de traballo para outubro e convite a europarlamentarias/os
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non é unha tarefa sinxela. Por detrás dunha camiseta básica poden estar
presentes miles de mans nun proceso longo e custoso a nivel económico e de
recursos naturais.
Todos estes temas se queren traballar a través da formación cara o interno das
iniciativas novas que se incorporan e como traballar en rede e a comunicación e
ó externo ofrecendo información e materiais didácticos e visuais que axuden a
unha maior sensibilidade e coñecemento consciente sobre o que hai detrás
dunha peza de roupa e o impacto que provoca o consumo de usar e tirar.
Coa elaboración destes materias dentro de MOV3 queremos tamén os
ofreceremos dentro do blogue creado para ofrecer materiais didácticos ó
profesorado da ESO e Bacharelato (v. Actividade 1.2.1) e así pechar o vínculo
entre denuncia sensibilización e alternativas dentro do consumo de roupa para
que a cidadanía e, neste caso, profesorado e alumnado teñan un visión global,
crítica e completa sobre esta temática e dar coherencia o traballo de AMARANTE.
Indicadores:
–
10 marcas, tendas, cooperativas se forman e se incorporan á Plataforma
MOV3
–
a lo menos 800 persoas fanse amigas no facebook de MOV3
–
a lo menos 4.000 persoas consultan a web e as actividades de
sensibilización
–
250 alumnos empregan os materiais de sensibilización sobre a trazabilidade
da roupa
–
400 persoas visitan a exposición sobre a trazabilidade das pezas de roupa
–
350 persoas visitan, descargan ou comparten os vídeos-animado sobre a
trazabilidade da roupa
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fontes de verificación:
listado de asistencia ás formacións e inscrición
Materiais das formacións
Nº de visitas na web e no facebook
Nº de seguidores no facebook ó remate do proxecto
Contratación do servizo para adaptación da web e os vídeos de animación
a exposición e os vídeos animados
Nº de profesores que nos solicitan os materias para traballar na súa aula e nº de
alumnos
Repercusión de medios de comunicación e portais online
Fotografías da exposición e asistencia media Segundo o local ou espazo onde se
expoña
nº de visitas e / ou descargas dos vídeos-animados da trazabilidade
Hipóteses/factores externos:
Os materiais e a web é o suficientemente atractiva e son consultados pola
cidadanía e persoas interesadas como o profesorado
As novas iniciativas teñen dispoñibilidade para participar das formacións e da
Plataforma MOV3.

RESULTADO 1.5:


A comisión de educación e Xanela aumentan ás súas alianzas coas
organizacións de Marrocos para a elaboración de novos programas formativos no
ámbito da feminizacion da pobreza no sector da confección global
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Descrición: O programa educativo Xanela Aberta ao Sur, traballa á formación e a
posibilidade de visitar ás organizacións do Sur coas que traballamos. Neste caso,
coa organización marroquí Attawassoul.
2 traballadoras da organización estarán en Galicia en xuño para participar no
documental que estamos gravando sobre o téxtil.
Attawassoul sufriu varios cambios organizativos e de traballo nos últimos anos e se
quere revisar e renovar o traballo con esta organización e abrir novas liñas de
traballo con outras organizacións en Tánxer coas que Attawassoul ten relación.
Así en Xuño se manterá unha reunión coas traballadoras para organizar unha visita
a Tánxer máis adiante e manter unha reunión con toda a Asociación e visitar
novas organizacións de cara a elaboración do novo Programa Xanela Aberta ao
Sur que estará adicada o téxtil.
Indicadores:
–
reunión en Tánxer coa Asociación Attawassoul
–
Reunión con outras organizacións en Tánxer
Fontes de verificación:
–
Fotos das reunións
–
billetes de avión
–
Actas das reunións
Hipóteses/factores externos:
–
Existe vontade e capacidade das organizacións en Tánxer para reunirse
con Amarante

ACCIÓNS PROPOSTAS PARA O RESULTADO 1.1:
ACTIVIDADE 1.1.1:
 Cine-debate coa proxección do documental sobre as mulleres do téxtil e o
impacto da deslocalizacón e alternativas de consumo en 7 vilas onde existiu
produción téxtil e 1 vila en Portugal


Descrición (que, como e onde).
Organizar un cine-debate onde se proxectará o documental que se está
rematado de realizar sobre as mulleres do téxtil e a deslocalización en 7 vilas de
Galicia onde existe produción téxtil ou existiu, e 1 vila de Portugal.
A prioridade é intentar convidar a mulleres que xa traballaron ou traballan no
téxtil para xerar un debate posterior, aínda que o espazo é aberto a todo o
público.
Se proxectará o documental e logo se realizará un debate para o cal se
preparará un pequeno guión para dirixir o debate e facilitar un debate fluído e
participativo do público.
Todas as actividades serán publicitadas no blogue que se vai crear para difundir o
documental e no facebook. Asemade para reforzar a súa difusión contactarase
con medios locais, elaborarase notas de prensa e se difundirá por outros portais
web. E con outras redes de Amarante como a súa web ou na web de MOV3.
No cinefórum haberá unha mesa informativa onde se terán folletos de
AMARANTE, ROUPA LIMPA, Dossier informativo e se recollerán sinaturas das persoas
que queiran colaborar ou estar informadas de Roupa Limpa e Amarante.
Colaboracións:
Este traballo se realizaría en colaboración coas propias protagonistas do
documental e con organizacións locais como asociación de Mulleres, concello de
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servizos sociais, cineclubes, e organizacións sociais que poidan axudar a organizar,
convocar, contactar e animar a que participen nesta actividade.
Entre os lugares que xa nos ofrecen a súa colaboración 24 contamos, para tanto
difusión como proxección do documental, os seguintes: -CGAI na Coruña, NUMAX en Santiago, - Gentalha do Pichel en Santiago, - Charenton Club na
Coruña, Cineclub de Lalín, Cineclube de Chaves (Portugal), A Arca da Noe en
Vilar de Santos, Cooperativa Tres Pes en Redondela
O documental se proxectarán nas seguintes vilas:
- Redondela
-Lalín
-Arteixo
- Costa da morte (aínda por determinar o lugar)
- Ordes
-Allariz
-Vilar de Santos
- Chaves en Portugal
Temporalizacion:
Intentaremos realizar un vídeo-forum ó mes, para que de tempo a súa difusión,
traballo e pegada de cartaces. E recopilación de datos.


Responsable da execución.
Persoa contratada e 2 persoas voluntarias



Recursos precisos.
- Internet/tf: 40 euros
-Papelería: 50 euros
-Cartelería do Documental: 20 carteis en A2 cor x 8 x 2,60 euro= 208 euros
-Envío cartalería: 8 x 6 euros= 48
-Custes de desprazamento: 477,62
Arteixo: 290km x 0,19= 55,1
Lalín: 136km x 0,19= 25,84
Allariz: 278km x 0,19= 52,82
Camariñas: 264km x 0,19= 50,16
Redondela: 40km x 0,19= 7,6
Ribadeo: 462 Km x o,91= 87,78
Vilar de santos : 310 Km x0,19= 58,9
Chaves (Portugal): 418Km x 0,19= 79,42
- dietas 12 euros x 5 desprazamentos: 60
- Folletos de Amarante: 300 x 0,40=120
- Folletos de Roupa Limpa: 250 x 0,40=100
- Publicacions do Madeixa: 80 x 3=240
TOTAL: 1.243,62 euros

ACCIÓNS PROPOSTAS PARA O RESULTADO 1.2
ACTIVIDADE 1.2.1:
 Creación dun espazo web para profesorado de 3º e 4º da ESO e Bacharelato
sobre o documental sobre as traballadoras do téxtil con materiais didácticos e de
apoio para o profesorado que queira traballar esta temática entorno o téxtil, a
feminización da pobreza no sector da confección e o consumo responsable de
roupa
24

Anexo 19:Acordos de colaboración ou correos de apoio na difusión do documental
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Descrición (que, como e onde).
Se pretende ofrecer ferramentas online para o profesorado de 3º e 4º da ESO e
Bacharelato interesado en traballar esta temática e que non supoñan un custe
para á organización nin para o profesorado.
Crearase unha pestana no blogue que se está creando para a difusión do
documental onde existan materiais de apoio para traballar contidos ó redor do
documental.
O documental poderase descargar igual cos materias. O único que terán que
facer é rexistrarse para ter rexistro dos institutos que traballarán os materiais e por
se queren recibir máis información.
Nesta pestana tamén se ofrecerá a posibilidade de visitar o instituto e realizar
actividades ou dinámicas co alumnado para traballar esta temática.
A idea é que sexa viva e que se vaian incorporando novos contidos ou
informacións para ter actualizados datos e materiais.
Neste blogue faremos unha proposta integral onde o alumnado e profesorado
poidan ver distintas liñas de traballo para esta temática e coñecer como ás
asociacións traballan este tema, e ter unha visión integral do tema a traballar.
Así o blogue o nutriremos de actividades ou materiais das outras áreas da
organización como é Roupa Limpa e MOV3. Así unirase a parte de denuncia e
investigación e activismo coa de alternativas -como é Roupa Limpa- e exemplos
prácticos que se fan en Galicia a través de MOV3.
Os contidos serán:
- Datos que saen no documental
- Gráficos sobre salarios dignos no mundo
- Dossier- informativo sobre o documental
- As consecuencias ambientais de produción non respectuosa co medio
- O impacto da roupa de usar e tirar
- información sobre Campañas e demandas que existen ó redor deste temas
- Información sobre a Campaña Roupa Limpa
- Alternativas en Galicia sobre consumo de roupa
- Enlaces a MOV3.Galicia Viste Consciente
- Bibliografía complementaria
- links de apoio a outros vídeo e documentais
Contactos e tempos:
Unha vez teñamos montado todo enviaremos información co link ó blogue o
profesorado que estaba interesado previamente e o resto dos IES que temos na
base de datos de Galicia.
Serán un contacto persoal cun total de 20 profesores/as cos que temos relación.
Deles 8 xa se mostraron interesados en participar 25. Este traballo será repartido
entre as activistas dos grupos locais, e a técnica. O resto dos contactos serán vía
mail. Unha vez se consiga resposta xa entrarán dentro da base de contactos de
Amarante.
O blogue está previsto estar montado en setembro para que en outubro poida ser
xa empregado.
Se lle fará seguimento ó longo de todo o curso.



25

Responsable da execución.
A persoa contrata,
1 persoa activista de roupa limpa
1 persoa activistas de MOV3
1 persoa activista do grupo de Pontevedra
1 persoa activista do grupo de Santiago
1 persoa activista do grupo de Ribadeo

Ver Anexo 20:profesorado interesado en participar no blogue
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Recursos precisos.
- Internet/tf: 40 euros
- Ordenadores
- Recursos propios da organización con materiais da propia campaña
- servizo técnico para o deseño do blogue: 1000 euros

ACCIÓNS PROPOSTAS PARA O RESULTADO 1.3
ACTIVIDADE 1.3.1:




europarlamentarias galegas participan no encontro europeo os días 12-14 de
outubro en Bruxelas organizada por Clean Clothes Campaing nas mesas de
debate sobre as condicións de vida e laborais na cadea globliazada do téxtil
para garantir dereitos humanos , ambientais e sociais para as traballadoras e dar
apoio
Descrición (que, como e onde).
A campaña roupa limpa en rede con outras organizacións estamos organizando
en Bruxelas unhas xornadas de debate multipartitas onde se vai traballar con
europarlamentarias/os propostas de mellora nos dereitos laborais e humanos na
cadea global da confección, en liña cos debates actuais na Comision europea.
Convidaremos as europarlamentarias/os galegas dos distintos partidos a
participar destas xornadas. E tamén as europarlamentarias do resto do estado
que estean participando e áreas como o Subcomité de Dereitos Humanos,
Política comercial (Delegacion para as relacións cos países da ASEAN), Políticas
Sociais, o EIDHR (Instrumento europeo para a Democracia e os Dereitos
Humanos), Politicas de desenvolvemento e politicas de responsabilidade social
empresarial.
Xa temos un traballo establecido con 2 europarlamentarias galegas e e unha
estatal26 e agardamos ampliar este traballo a máis europarlamentarias/os:
Na actualidade estamos traballando no borrador das temáticas a traballar, unhas
serán internas e outras coas europarlamentarias/os.
Despois do encontro farase seguimento dos acordos realizados nestes encontros.
Consideramos importante a participación de Galicia e / ou do estado xa que
Galicia e España é un referente neste sector da confección e da moda. Sendo
moitas as empresas que teñen gran presencia internacional e algunhas delas
participan asemade destes debates.



Responsable da execución.
Técnica contratada e 1 voluntario de Roupa Limpa (Breixo Vázquez)



Recursos precisos.
- Internet/tf: 40 euros
- Desprazamento 2 reunións en Santiago en tren: 29,40

ACTIVIDADE 1.3.2:
 A campaña Roupa Limpa-Galicia participa na elaboración e asiste ó encontro
europeo en Bruxelas os días 12-14 de outubro sobre as condicións de vida e
laborais na cadea globliazada do téxtil para garantir dereitos humanos ,
ambientais e sociais para as traballadoras e dar apoio as demandas en salarios
dignos
 Descrición (que, como e onde).

26

Ver Anexo 21: Participación na carta de apoio a Salarios digno en Camboxa
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Participación de Amarante a través da Campaña Roupa Limpa-Galicia ó
encontro europeo en Bruxelas os días12-14 de outubro en Bruxelas sobre as
condicións de vida e laborais na cadea globliazada do téxtil para garantir
dereitos humanos , ambientais e sociais para as traballadoras e dar apoio as
demandas en salarios dignos.
Na actualidade estamos preparando os contidos. Algúns deles se adiantaron no
Encontro organizado pola Comisión Europea en Xaneiro27.
Planificación actual e futura:
A programación de traballo ata o “International Brussels Hearing” 28 é o seguinte:
15/03 - Identificaron of the workshops proposals
15/04 - Intention note by each workshop organizer
30/04 - First meeting /Skype call of the Working group on Workshops and Final
programmation of the workshops
31/05 - Working groups finalize the description of their workshop for the program
01/09 - second meeting /Skype call of the Working group on Workshops
A nivel de Galicia:
- pechar os grupos de traballo e coordenación de grupo
- Convidar e ás europarlamentarias e concretar a súa participación ou alguén do
seu grupo parlamentario
- Asistir e participar no traballo do encontro
- Tegumento pos-encontro
Participan na organización do Encontro: Además da Clean Clothes Campaing, 11
organizacións e/ou Plataformas máis (v. Anexo axunto sobre “International Brussels
Hearing”
En canto a asistencia procurarase aforrar custes de aloxamento e aloxarse si é
posible en casa de membros da rede roupa limpa. Aínda así deixamos reflectido
o custe do aloxamento nun Hostel por si isto non é posible.
Viaxarían 2 persoas: a técnica do proxecto e 1 activista de roupa Limpa (Breixo
Vázquez)


Responsable da execución.
Técnica contratada e 1 voluntario de Roupa Limpa (Breixo Vázquez)



Recursos precisos.
- Internet/tf: 40 euros
Voo Santiago-Bruselas: 200 eurosx2 persoas=400
Aloxamento en hostel en Bruxelas: 35x4x2=280 euros
Manutención en Bruxelas: 30x4x2=240 euros

ACCIÓNS PROPOSTAS PARA O RESULTADO 1.4
ACTIVIDADE 1.4.1:


10 iniciativas novas se incorporan á plataforma MOVE. Galicia Viste Consciente.



Descrición (que, como e onde).
Varias iniciativas dende que foi constituída a Plataforma solicitaron máis
información e/ou incorporarse á Plataforma. Para iso estamos creando un grupo
de traballo / comisión e facer unha nova pesquisa de novas iniciativas que
poderían entrar na Plataforma e as necesidades organizativas que se precisarían.
Entre as interesadas temos:
- O Sol de Inverno (roupa artesá, algunhas cousas en ecolóxico)

27
28

Ver Anexo 18:
Anexo 22: Planificación e borrador de proposta dos worshops no “International Brussels Hearing”
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- Taller de Solidaridad (roupa de comercio xusto)
- Equus Zebra (segunda man con fins sociais)
- Boa Vida reutilizacion de roupa, roupa segunda man con fins sociais
- Naturwear: roupa ecolóxica
- Cousas da Terra (tenda)
- Pura Vida- Ecocentro (tenda)
Estamos contactando con outras e ver como incorporalas a todas. Para iso
contactaremos por teléfono con algunhas e outras as visitaremos. Unha vez
falado con todas realizaremos unha serie de xuntanzas e formacións específicas.
Durante os meses de xullo, agosto, setembro, outubro e novembro realizaremos
este traballo para empezar xa en xaneiro coas formacións. Para iso tamén xa
contamos cunha presentación de MOV3 sobre o que é e as liñas de traballo que
se queren asentar que será enviada a todas esas iniciativas. 29


Responsable da execución.
Técnica contratada e 3 voluntario: Paz Gómez, Eva Blanco e Iria Moreira
(e agardamos incorporar 2 persoas novas)
Recursos precisos.
- Tf e correo electrónico.40

ACTIVIDADE 1.4.2:


Incorporar un mapa web con todas as iniciativas clasificadas por temáticas e
mantemento da web e facebook de MOV3



Descrición (que, como e onde).
Coa incorporación das novas iniciativas teremos un grupo o suficientemente
amplo para realizar dentro da web un mapa onde a cidadanía poida visibilizar
facilmente onde hai alternativas de consumo de roupa. Para isto precisaremos a
colaboración de todas ás marcas e tendas para que faciliten esta información e
actualización das novas.
Tamén precisaríamos asistencia técnica para deseñar e implementar isto dentro
da web.
Así poderías buscar alternativas na web por tendas de segunda man, artesanías,
comercio xusto, marcas, ecoloxía e puntos de venta.
Unha vez feita a ferramenta cada iniciativa pode subir novos datos se os houbese.
Precisaríamos unha empresa que nos fixera esa parte técnica de deseño do
mapa web e a instalación da web e unha pequena formación para que logo xa
a puidésemos empregar de xeito autónomo.
Asemade se acordarían as persoas que subirían os contidos e as novas tanto á
web como ó facebook.
Se quere ter rematada esta ferramenta en xaneiro para tela preparada para as
xornadas de formación.
Responsable da execución.
Técnica contratada e o grupo de traballo MOV3: Paz Gómez, Eva Blanco e Iria
Moreira e membros de MOV3
Recursos precisos.
- web, internet e tf:40
- contratación dun servizo técnico dun mapa web dentro da web de MOV3: 1.200
euros

29

Ver Anexo 23: Presentación de MOV3 para iniciativas interesadas en formar parte
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ACTIVIDADE 1.4.3:


Realización de 4 formacións e 4 reunións para a incorporacion de novas
iniciativas e fortalecemento das liñas de traballo en MOV3.



Descrición (que, como e onde).
Despois do éxito e do positivo das formacións que se realizaron na constitución da
creación da Plataforma onde as iniciativas melloraron o seu coñecemento e
ferramentas para asentar ás súas liñas de confección de roupa, transparencia e
información sobre o consumo responsable. Consideramos de gran importancia
repetir e axustar ás formacións neste senso.
Para iso organizaremos catro formacións para fortalecer o traballo das iniciativas
e mellorar a súa liña de produción de roupa con criterios ecolóxicos, sociais e/ou
de comercio xusto e local. Paralelamente se traballarán a coherencia grupal e
estratexias de traballo conxunto entre as entidades que forman parte de MOVE:
comparto de recursos, visibilización, compartir actividades e/ou espazos., etc.
E como comunicarnos e como empregar a web e o mapaweb e o facebook de
MOV3 para subir ás súas novidades ou doutros espazos.
Para iso teremos 4 reunións preparatorias dos contidos e 4 formacións.
A realización da formación e preparación de contidos os realizará a formadora
Sarah Albagli. Co apoio da técnica e o grupo de traballo de MOV3.
Temporalizacion: desenvolverase entre Xaneiro e abril
- Programa formativo:
I- XORNADA FORMATIVA:
formación en materiais ecolóxicos e tintas ecolóxicos
principios de MOV3.
II- XORNADA :
Selos e certificacións
comercio xusto
principios organizativos
III- XORNADA :
Producións sostibles, comunicación de proxecto.
como comunicar a nosa marca, proxecto, etc.
Como traballar coa web e o facebook
IV- XORNADA
como traballar en rede e potencialidades
como crear unha cooperativa
Responsable da execución.
Formadora Sarah Albagli
apoio da técnica e grupo de MOV3
Recursos precisos.
- Internet/tf: 40 euros
- Local para ás reunións e a formación: 28 euros x 24 horas=672
- Custes da formadora 30 euros x 26 horas = 780
- Desprazamentos formadora Santiago – Pontevedra 7,35X16 viaxes= 117,60
- impresión de materiais e papelería: 3 euros x 10x4= 120 euros

ACTIVIDADE 1.4.4:


Elaboración de 4 pósters-exposicion e vídeos animados para a sensibilización do
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uso responsable da roupa e a vida útil das mesmas.


Descrición (que, como e onde).
Elaboración dun material didáctico para visibilizar que hai detrás da elaboración
das pezas de roupas habituais que vestimos para ser conscientes do proceso
laborioso que hai detrás con miles de persoas e o consumo de recursos que teñen.
Para levalo acabo temos que realizar unha investigación ao redor da cadea de
produción téxtil co obxectivo de propor unha reflexión sobre o consumo de
vestiario. Cremos que, a partir do coñecemento da cadea de produción téxtil,
pódese chegar a comprender mellor o que esta por detrás da roupa que
levamos.
Farase a trazabilidade dun total de catro prendas, cada unha pertencente a
cada unha das orixes de fibras máis utilizadas comercialmente:
1 camiseta de orixe vexetal
1 abrigo de orixe animal
1 pantalón de orixe sintética
1 camisa de orixe artificial
Preténdese expor o tema utilizando o apoio visual dun póster e un vídeo de
linguaxe didáctica/ lúdico para difundir en colexios, universidades, asociacións,
cooperativas, etc.
Así teremos dous materias: un en pósters en A1 en cor para facer exposicións
apoiado con prezas de roupa para ofrecer ós centros de ensino, feiras ou accións
de rúas que fagamos en Amarante... e material audiovisual máis atractivo para
que o profesorado tamén o poida traballar ó longo do tempo.
Este material está pensado tamén para nutrir o blogue que creamos dentro deste
mesmo proxecto v. Actividade
1.2.1 para ofrecer materiais didáctico ó
profesorado da ESO e Bacharelato.
E conseguir pechar o enlace no traballo entre denuncia, sensibilización e
alternativas.
Actividades coa exposición:
Realizaranse ademais 3 exposicións na rúa ou espazo pechado en Santiago,
Pontevedra, Ribadeo.
No local de Amarante en Pontevedra teremos exposta a exposición e realizaremos
unha charla e unha dinámica coa expo e a roupa da tenda a través do tacto
para ver as diferencias entre unhas pezas de roupa e outras. E pediremos que a
xente traia restos de roupa para facer unha accións de rúa.
Na acción de rúa faremos cos nenos/as e maiores un mapa seguindo os fíos por
onde pasa a confección dunha camiseta. Para sensibilizar sobre a trazabilidade. E
cos restos de telas e roupa faremos unha alfombra mandala. Ou varias.
Si é posible repetiremos esta acción nas outras 2 cidades.
Asemade si é posible polos espazos e os tempos intentaremos que alí onde se faga
a proxección do documental por esta exposición.



Responsable da execución.
A técnica contratada co apoio de Sarah Albagli



Recursos precisos.
- internet/tf: 40 euros
- ordenadores
- Contratación de asistencia técnica para deseño pósters e videoanimacións: 600
euros
- 4 Pósters trazabilidade en A1 en cor con soporte apoio 65 x4 = 260
- Exposición da trazabilidade de MOV3 no local de amarante (1 mes)=500 euros
- Papel continuo, rotuladores e ceras de cores
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ACCIÓNS PROPOSTAS PARA O RESULTADO 1.5
ACTIVIDADE 1.5.1:


A comisión do Xanela viaxa á Tánxer a fortalecer ás redes de colaboración con
Attawassoul e outras organizacións sociais



Descrición (que, como e onde).
A Comision do Xanela está traballando nun novo xeito de traballar e de afianzar
ás relacións coas organizacións coas que traballa Amarante dentro do seu
programa de educación ao desenvolvemento. Está previsto que para o 2016 o
programa estea adicado ás mulleres e o téxtil. A principal parceira de Amarante
neste ámbito é Attawassoul que nos derradeiros anos sufriu grandes cambios na
súa organización e nas redes coas que traballa en Tánxer e Marrocos.
Por dito motivo estase organizando unha visita a Marrocos para poder traballar
con Attawassoul e as organizacións coas que se traballa en rede en Tánxer para
fortalecer o coñecemento entre as dúas organizacións e establecer novas liñas
de traballo nesta nova etapa.
Está previsto que viaxen 2 persoas da Comisión en Tánxer en decembro/xaneiro
para poder manter esas xuntanzas. En xuño se pecharán as datas.
Dentro da planificación está:
- reunión previa en Galicia, aproveitando que 2 persoas membro de Attawasoul
están en xuño, para establecer e organizar a visita a Tánxer, tempos e
organizacións a visitar
- Preparación da visita e contactos coas organizacións a visitar. Setembro
- Realización da viaxe. Decembro-Xaneiro
- Resultados das reunións. Febreiro



Responsable da execución.
A Comisión do Xanela



Recursos precisos.
Desprazamento a Tánxer: 200 euros x 2 persoas =400
aloxamento e manutencion 40 euros x 5 días x2 = 400

Nos custes establecidos dentro dos recursos precisos non incorporamos os gastos fixos
estables que se precisan ó longo de todo o proxecto sendo unha ponderación do custe
mensual: estes gastos son o do salario da persoa contratada, o gasto de luz, teléfono e
internet. Estes se poden consultar no apartado do orzamento.

29

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (Utilizaranse las páxinas necesarias).

Resumo descritivo

Obxectivo xeral

Obxectivo
específico

Indicadores
obxectivamente
verificables

Medios de
verificación

Hipóteses/ Factores
externos

Contribuír a redución da
feminización da pobreza no
sector da confección e ó
respecto
ós
dereitos
humanos e laborais para
garantir un desenvolvemento
sustentable

a cidadanía galega toma
conciencia da problemática
global da feminización do
sector do téxtil e o impacto
da deslocalización a través
do
coñecemento
da
realidade das traballadoras
galegas e marroquís con
formatos
innovadores
e
apoian a campaña global
polos salarios dignos e a
necesidade dun consumo
responsable de roupa

- 7 vilas galegas e 1 de
- Asistencia ós vídeoPortugal participan do
forum
debate sobre a situación - resumo dos debates
das traballadoras no
realizados
sector do téxtil
- nº de visitas no blogue
globalizado
profesorado rexistrado no
- 6.000 de visitas no
blogue para traballar
blogue sobre o
este tema e nº de
documental e o
alumnado que ten
facebook sobre o vídeo- nº de visitas na web e
forum
facebook de MOV3
- a lo menos 10 profesores - Nº de visitas e descargas
e 250 alumnos empregan dos materiais de MOV3
e se forman nesta
-Dossier de prensa da
temática a través do
repercusión das
blogue creado sobre este actividades
temática
-Nº visitas na web e
- 5.000 persoas se
facebook de Amarante
sensibilizan e coñecen
sobre estas novas
alternativas sobre o
consumo de roupa

-As persoas consumidoras
empatizan coa temática
e mostran interese e
apoian as
demandas das
traballadoras e se
interesan por alternativas
de consumo de roupa

11

Resultados

RESULTADO 1.1:
7 vilas
galegas e 1 en Portugal con
produción téxtil debaten
sobre
a
situación
das
mulleres traballadoras da
confección global a través
do documental e coñecen a
Campaña Roupa Limpa e as
demandas como a de
“Salarios
dignos”
como
ferramenta para mellorar ás
condicións de vida das
traballadoras

RESULTADO
1.2:
O
profesorado de 3 e 4 da ESO
e
de
Bacharelato
terá
acceso ó documental e
materiais de apoio para
traballar nas súas sinaturas a
temática da feminización da
pobreza no sector global da
confección, a deslocalizaión
e o consumo responsable de
roupa nas súas aulas a través
de ferramentas web de
consulta.

- 3 europarlamentarias/os
de Galicia e España
participan no Encontro
sobre a situación do téxtil
no mundo e apoian
estratexias de mellora
nas condicións laborais e
de vida das persoas
traballadoras
nº de vilas e vídeo – forum
realizados
nº de persoas asistentes
relación de organizacións
e asociacións
convidadas
presenza nos medios e
nas redes sociais
recollida dos debates
onde sexa posible
nº de persoas interesadas
no noso traballo

-a lo menos 30
profesoras/es mostran
interese e consultan o
blogue no tempo que
dura o proxecto
- a lo menos 10
profesoras/es empregan
o blogue e seus materiais
na súa sinatura

-fotografías do acto
nº de entradas de
asistencia
publicación en prensa
cartalería
mini acta dos debates
onde sexa posible
follas de inscrición de
persoas interesadas nas
nosas actividades

As persoas están
altamente motivadas e
participan activamente
no diálogo posterior.

-o blogue creado
-a relación de
materiais/contidos do
blogue
-o número de visitas
-rexistro de profesorado
no blogue

o profesorado está
interesado na temática e
emprega esta ferramenta
na súa sinatura
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RESULTADO 1.3:
As institucións públicas e as
persoas representantes no
Parlamento
Europeo
de
Galicia e/ou do estado
aumentan seu coñecemento
sobre as condicións laborais
e a necesidade de garantir
salarios dignos no sector da
confección e apoian ás
demandas de roupa limpa
participando no encontro
organizado entre o 12-14 de
outubro
no
Parlamento
europeo en Bruxellas pola
Clean Clothes Campaing
RESULTADO 1.4:
A lo menos 5.000 persoas
coñecen, visitan e amplían
seus coñecementos sobre o
consumo
responsable
e
alternativas de consumo en
Galicia,
e
especial
a
mocidade galega, a través
da Plataforma MOV3. Galicia
Viste Consciente.

-Nº de parlamentarias
contactadas
-A lo menos 2
europarlamentarias/os
galegas/os participan no
encontro de outubro
-A lo menos 2
europarlamentaria/o do
estado español
participan

-cartas enviadas
-respostas obtidas
-listado de asistencia ó
Encontro
-acta do encontro
europeo en Bruxellas

As persoas
europarlamentais están
interesadas na temática e
teñen posibilidades de
participar desta
actividade
As axendas políticas non
imposibilitan a
participación das
europarlamentarias nos
encontros organizados

-10 marcas, tendas,
-listado de asistencia ás
cooperativas se forman e formacións e inscrición
se incorporan á
-Materiais das formacións
Plataforma MOV3

Os materiais e a web é o
suficientemente atractiva
e son consultados pola
-a lo menos 800 persoas
-Nº de visitas na web e no cidadanía e persoas
fanse amigas no
interesadas como o
facebook
facebook de MOV3
-Nº de seguidores no
profesorado
-a lo menos 4.000 persoas facebook ó remate do
As novas iniciativas teñen
consultan a web e as
proxecto
dispoñibilidade para
actividades de
participar das formacións
-Contratación do servizo
sensibilización
para adaptación da web e da Plataforma MOV3.
e os vídeos de animación
a exposición e os vídeos
-250 alumnos empregan
animados
os materiais de
-Nº de profesores que nos
sensibilización sobre a
solicitan os materias para
trazabilidade da roupa
traballar na súa aula e nº
-400 persoas visitan a
de alumnos
exposición sobre a
-Repercusión de medios
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- 12 euros x5= 60

ACTIVIDADE 1.2.1:
Creación dun espazo web
para profesorado de 3º e 4º
da ESO e Bacharelato sobre
o documental sobre as
traballadoras do téxtil con
materiais didácticos e de
apoio para o profesorado
que queira traballar esta
temática entorno o téxtil, a
feminización da pobreza no
sector da confección e o
consumo responsable de
roupa
ACTIVIDADE 1.3.1:
europarlamentarias galegas
participan
no
encontro
europeo os días 12-14 de
outubro
en
Bruxelas
organizada
por
Clean
Clothes
Campaing
nas
mesas de debate sobre as
condicións de vida e laborais
na cadea globliazada do
téxtil para garantir dereitos
humanos , ambientais e
sociais para as traballadoras
e dar apoio
ACTIVIDADE 1.3.2:
A campaña Roupa Limpa-

- dietas 5
desprazamentos
- Folletos de Amarante:
- Folletos de Roupa
Limpa
– Publicacions do
Madeixa:

- Internet/Telefono
- Ordenadores
- Recursos propios
da organización
con materiais da
propia campaña
- servizo técnico
para o deseño do
blogue

–
–

300 x 0,40=120
250 x 0,40=100
–
80 x 3=240

40 euros

–

–

1000 euros

–
- Internet/tf

40
29,40

–

- Desprazamento
2 reunións

- Internet/tf:
- 2 Voos Santiago-

–

40
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Galicia
participa
na
elaboración e asiste ó
encontro
europeo
en
Bruxelas os días 12-14 de
outubro sobre as condicións
de vida e laborais na cadea
globliazada do téxtil para
garantir dereitos humanos ,
ambientais e sociais para as
traballadoras e dar apoio as
demandas en salarios dignos
ACTIVIDADE 1.4.1:
10 iniciativas novas se
incorporan
á
plataforma
MOVE.
Galicia
Viste
Consciente
ACTIVIDADE 1.4.2:
Incorporar un mapa web con
todas
as
iniciativas
clasificadas por temáticas e
mantemento da web e
facebook de MOV3

–

Bruselas
-Aloxamento 2
persoas en
Bruxelas
-Manutención2
persoas

–
–

400
280

–

240

Internet/tf:

–

40

- internet e tf:
contratación dun
servizo técnico mapa
web en MOV3:

– 40
- 1.200 euro

ACTIVIDADE 1.4.3:
• 4 0 euros
- Internet/tf:
Realización de 4 formacións
• 672 euros
e
4
reunións
para
a - Local para ás reunións e
•
a formación
incorporacion
de
novas
• 30 euros x 26 horas
- Remuneración da
iniciativas e fortalecemento
= 780
formadora
das liñas de traballo en
Desprazamentos
MOV3.
formadora 7,35X16 viaxes= 117,60
Santiago
Pontevedra
- impresión de
3 euros x 10x4= 120 euros
materiais e
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papelería

ACTIVIDADE 1.4.4:
Elaboración de 4 póstersexposicion e vídeos
animados para a
sensibilización do uso
responsable da roupa e a
vida útil das mesmas.

ACTIVIDADE 1.5.1:
A comisión do Xanela viaxa
á Tánxer a fortalecer ás redes
de
colaboración
con
Attawassoul
e
outras
organizacións sociais

- internet/tf:
- ordenadores
- Contratación de
asistencia técnica
para deseño
pósters e
videoanimacións:
- 4 Pósters
trazabilidade en
A1 en cor con
soporte apoio
- Exposición da
trazabilidade de
MOV3 no local de
amarante
- Papel continuo,
rotuladores e
ceras de cores

40 euros
600 euros

65 x4 = 260

500 euros

- Desprazamento 200 euros x 2 persoas =400
a Tánxer 2 persoas
- aloxamento e 40 euros x 5 días x2 = 400
manutencion en
tanxer
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B.8. ORIXINALIDADE, INNOVACIÓN
INTERVENCIÓN. (Máx. 1 páxina)

E

VALOR

ENGADIDO

DA

O proxecto aposta por prioritario a innovación e as ferramentas audiovisuais e
formatos telemáticos na liña das prioridades nas que está traballando tamén a nosa
organización. Revisando e modernizando a imaxe e o formato telemático da
organización.
Así parte importante do proxecto está centrado en:
– Achegar a poboación novos formatos máis atractivos e visuais para achegar a
problemática do sector da confección global do téxtil, ás condicións de vida
das traballadoras e a necesidade doutro xeito de consumir e producir a roupa
máis respectuosa coas persoas e co medio
– Coa difusión do documental e organizando videoforum nas vilas medias
– Un blogue especializado con materias didácticos e audiovisuais para o
profesorado
– Co deseño de novos contidos sobre esta temática en soporte gráfico e
audiovisual
O valor engadido dos contidos radica en:
Algúns dos traballos aos que se fai mención na contextualización do proxecto, fai
referencia a escaseza de información respecto ao téxtil galego. Isto unido a que é a
primeira vez nun documental que unimos problemáticas de 3 países diferentes fai
desta temática e deste documental unha peza audiovisual orixinal en si mesma.
Levar este debate ás vilas onde se produce téxtil tamén é un reto innovador que pode
conectar con estas poboacións e unha forma de visibilización da problemática global
no sector téxtil, unha maneira directa de comunicar unha mensaxe, e interactiva co
público.
- O enfoque de xénero para todo o proxecto, desde ás protagonistas da curtadocumental até a selección do público obxectivo. Porque non é habitual que as
mulleres ocupen o lugar central nos proxectos de ningún tipo e porque o enfoque de
xénero é unha necesidade detectada desde a Diagnose.
A propia creación da Plataforma MOV3. Galicia Viste Consciente é orixinal en se
mesma xa que é a primeira e única plataforma que se creou en Galicia con estas
características.
Por último como valor engadido o temos no traballo cos grupos europarlamentarios
que pode dar paso en avances nas melloras nos sector do téxtil .

B.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS.
Este proxecto é un proxecto vivo que é continuación do anterior co cal hai
actividades que aínda que son novas son unha continuidade do traballo xa iniciado
a principios de ano. De aí que algunhas actividades xa se inicien en agosto
solapándose co proxecto que se está executando na actualidade pero que por iso
mesmo teñen un algo valor engadido. Está previsto que todas as actividades rematen
en outubro e deixar o mes de novembro para realizar o informe final e a avaliación.
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Lembre enumerar as accións consonte ás descricións anteriores.

NOMBRE DEL PROYECTO:

B.10. RECURSOS HUMANOS. (Máx. ½ páxina)
Para o proxecto se precisa coñecementos específicos sobre a temática principalmente
sobre o traballo da Campaña Roupa Limpa e os dereitos laborais nas fábricas de
produción global do téxtil, e doutra banda do traballo sobre consumo responsable e
formación.
Na actualidade Amarante conta con persoal contratado con experiencia e formación en
educación ao desenvolvemento:
– Fernanda Couñago Otero, directora de Amarante Setem e coordinadora da CRL
en Galicia, Licenciada en Xornalismo, Máster en Dereitos Humanos pola
Universidade de Deusto. Estará contratada para este proxecto nunha xornada de
7 horas para o desenvolvemento das actividades
– Formadora en MOV3. Sarah Albagli, estudante do último curso da Escola de Moda
na Mestre Mateo
En canto as persoas voluntarias, contamos con persoas con formación específica ou con
experiencia grazas á formación e a súa implicación activa nas distintas temáticas.
– Para MOV3: Iria Moreira, educadora Social, Eva Blanco e Paz formación en
consumo responsable , comercio xusto e roupa limpa e participantes na creación
e coordenación de MOV3
– Na Campaña Salarios Dignos e Roupa Limpa: Breixo Vázquez, mestrado de
CC.Políticas e fixo ás prácticas na Campaña Roupa limpa na que se formou.
– Comision do Xanela e educación: Cristina Lastra, educadora, Olalla Vilalonga,
máster en cooperación ao desenvolvemento na USC, Estefanía Eléxpuru,
educadora social e actual coordinadora do Xanela.
Asemade, na organización participan dando apoio ás actividades outros activistas pero
con máis limitacións no tempo que lle poden adicar. Tamén contrataremos os servizos de
persoal especializado:
· A Illa Bufarda que realizou a curta-documental para o deseño da comunicación no
blogue
. Unha cooperativa -a determinar- que dará servizo técnico no deseño do blogue do
documental .

B.11. RECURSOS MATERIAIS E TÉCNICOS. (Máx. ½ páxina)
Para a boa execución do proxecto será necesaria sobre todo a utilización de ferramentas
informáticas que son comúns a todas as actividades. Amarante conta con:
· Computadoras
· Canón retroproxector
· Impresoras
· Fax, teléfono e conexión a internet
-Wifi, portátil
. dous locais
Para unha boa difusión das actividades formativas e de sensibilización elaboraremos
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cartaces e dípticos, nos que se poderá consultar toda a información necesaria en
formato papel.
En todas as actividades utilizarase material funxible que vai dende bolígrafos ata papel
continuo, cartolina, etc. Este material soe ser utilizado como apoio a outros materiais
como exposicións ou audiovisuais. Na medida das nosas posibilidades todos os materias
que se poidan serán reciclados, de segunda man, ou reutilizables.
O local de Amarante en Pontevedra é un recurso imHIóOÓÍÐuuue.
i
enZIñ€

beneficiaria das actividades.
Para iso se contratará os servizos dunha empresa ou persoa con experiencia en
avaliación de proxectos de educación para o desenvolvemento.

IMPACTO ESPERADO, VIABILIDADE E CONTINUIDADE DO PROXECTO. (Máx. ½
páxina)
Agardamos que a viabilidade e continuidade do proxecto máis alá desta subvención
veña dado polas ferramentas que creamos. Tanto o documental, como o blogue
didáctico e a mellora da web de MOV3 con mapa de alternativas interactiva, unha vez
creados, son unhas ferramentas que xa de por si teñen continuidade no tempo xa que
solo precisan de ir actualizando contidos.
Agardamos que unha ver rematado o proxecto existan suficientes voluntarios a través dos
grupos de traballo creados que fagan esta labor de actualización e así darlle
continuidade ó mesmo. O custe de mantemento é baixo e son de fácil aplicación.
Agardamos que unha alta repercusión de todas as actividades que poidan xerar un maior
debate e reflexión na cidadanía galega sobre este tema.

SEGUIMENTO PREVISTO UNHA VEZ FINALIZADO O PROXECTO. (Máx. ½
páxina)
O proxecto non ten un carácter finalista, xa que busca por os cimentos para un traballo
continuado como xa comentamos arriba. Con isto contamos tamén coas organizacións
as que convidamos participar neste proxecto como colectivos, tendas, profesorado, etc.
Unha vez feita as avaliacións e os resultados obtidos teremos os datos para establecer
novas estratexias de afianzamento do traballo realizado.
O traballo de seguimento despois da finalización consistirá en contactar coas entidades
coas que colaboramos durante a implementación do proxecto para coñecer os
beneficios que obtiveron as usuarias das entidades coa asistencia ás nosas actividades e
a continuidade do traballo.
Nas actividades realizadas a través das Coordinacións Comarcais faremos unha
valoración en canto ó número de persoas que asistían ás actividades cando comezamos
o proxecto e as que se achegan ata Amarante unha vez rematado para ver se
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cuantitativamente son máis as persoas que se aproximan a participar no ámbito da
solidariedade.
Gracias ás novas tecnoloxías é as estatísticas que se poden extraer do uso das mesmas
poderemos facer un seguimento do aumento, si se cumpriran os obxectivos, das visitas ás
nosas páxinas web e blogues, a través das que anunciaremos actividades, exporemos
vídeos e xeraremos debate.
Elaborarase un informe para coñecemento interno dos impacto positivos e negativos da
implementación do presente proxecto e a capacidade de réplica dalgunha das
actividades no futuro inmediato.

B.13. COMPLEMENTARIEDADE E SINERXÍAS CON OUTRAS INICIATIVAS. (Máx.
½ páxina)
Está en coherencia co último Plan Director de Cooperación estatal aprobado polo
Consello da Xunta de Galicia.
De xeito transversal este proxecto entronca co proxecto financiado pola Unión Europea
sobre salarios dignos, do que formamos parte “Raising public awareness of development
issues and promoting developmente education en the European Union” na que participan
15 organizacións europeas, unha da India e outra de Cambodia; e o traballo da rede
estatal e internacional de Roupa Limpa. A nivel internacional coa Iniciativa Asian Floor
Wage e redes irmáns que existen en Estados Unidos e América Latina.
Coa Federación SETEM na coordenación de actividade e compartir información e
materiais dentro da promoción do consumo responsable de roupa Campaña Roupa
Limpa na que establecemos un plan de traballo e estratexia anual para esta liña de
traballo.30
Tamén con organismos internacionais, como a OIT, dentro das súas liñas estratéxicas

B.14. COMPROMISOS DE EXECUCIÓN ASUMIDOS POR CADA ENTIDADE
PARTICIPANTE NO PROXECTO. (Máx. ½ páxina)
*Cubrir en caso de solicitude presentada por varias entidades agrupadas.

SECCIÓN C - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
C.1. FINANCIAMENTO DO PROXECTO.
(A cubrir na folla de cálculo)
C.2. CADRO DE FINANCIAMENTO.
(A cubrir na folla de cálculo)
C.3. ORZAMENTO DETALLADO.

(A cubrir na folla de cálculo)
C.4. DESAGREGACIÓN OUTROS FINANCIADORES.

(A cubrir na folla de cálculo)
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SECCIÓN D - ANEXOS
D.1. RELACIÓN DE ANEXOS.

ANEXOS

NOME DO DOCUMENTO

Anexo I

Ver Anexo 1:organigrama da organización

Anexo II

Ver Anexo 2:Encontro de Activistas 2013.

Anexo III

Ver Anexo 3: relación de proxectos financiados nos derradeiros 4 anos

Anexo IV

Ver Anexo 4:Declaración institucional do Parlamento de Galicia

Anexo V

Ver Anexo 5:Dossier de prensa do encontro de MOVE

Anexo VI

Anexo 6: Guión do documental e participantes

Anexo VII

Anexo 7: Relación de impactos positivos conseguidos nos 3 derradeiros
anos

Anexo …

Ver Anexo 8:información complementaria sobre o sector téxtil galego e
cadro comparativo co marroquí
Ver Anexo 9: Madeixa:“Situación actual do sector da industria do téxtil e da
confección en Galicia, Dores Martínez, responsable nacional do sector
téxtil da CIG.Publicación Madeixa de Amarante,nº 4. Abril 2013. pax.16
Ver Anexo 10:Resume da investigación realizada ás traballadoras en
fábricas e talleres informais en Tánxer
Ve Anexo 11:A moda española en Tánxer.Traballo e supervivencia das
obreiras da confección. Pax. 24 SETEM
Ver Anexo 12. Cadro comparativo dos salarios no mundo e os salarios
dignos
Ver Anexo 13: Informe de Roupa Limpa sobre a participación no Flagship
Ver Anexo 14: Informe “Salarios Dignos”.Ropa Limpia.2014
Anexo 15: documentos de traballo con Parlamentarios. Salarios dignos e
Camboxa
Ver Anexo 16: “Por que consumismos”, Setem, 2013, pax.52 dificultades
para un cambio de consumo de roupa
Ver Anexo 17: Relación de profesorado contacto e interesado en
empregar esta ferramenta
Anexo 18: resume e propostas de roupa limpa no “flagship” organizado
pola Comisión Europea e convite o encontro de outubro con propostas
de traballo
Anexo 19:Acordos de colaboración ou correos de apoio na difusión do
documental
Ver Anexo 20:profesorado interesado en participar no blogue
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Ver Anexo 21: Participación na carta de apoio a Salarios digno en
Camboxa
Anexo 22: Planificación e borrador de proposta dos worshops no
“International Brussels Hearing”
Ver Anexo 23: Presentación de MOV3 para iniciativas interesadas en formar
parte
Ver Anexo 24:Planificación do traballo en Roupa Limpa
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