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Introducció
Aquest és un treball d’investigació sobre la indústria de la moda que se centra, sobretot, en

la Fast fashion i la Slow fashion, dos termes clau en l’actualitat. Incorpora, a més a més, una

part pràctica de disseny i costura sostenible.

El món de la moda ens pot semblar gairebe idílic, pot cridar l’atenció i d’alguna manera

atrapar-nos. La roba, pot ser un estil de vida, una senya d'identitat, o fins i tot, una forma de

reivindicació dels teus gustos i aficions. Bàsicament, a partir de les peces, d'alguna manera

mostrem com som nosaltres mateixos en realitat.

Dit així, sembla que l’efecte de la moda sigui beneficiós per a la societat però la veritat és

que hi ha molts problemes al darrere de tota aquesta indústria que no són pas coneguts, per

això hem volgut donar a conèixer tota aquesta informació. Des de quines formes de consum

hi ha avui dia, fins a les condicions dels treballadors/es o les estratègies de les empreses

per obtenir més vendes amb més rapidesa i menys qualitat.

Hipòtesi  i Objectius
El principal objectiu d'aquest treball era aprofundir en aquest tema, ja que era un contingut

poc conegut per una gran quantitat de persones i que creiem que és necessari difondre la

realitat sobre la indústria. No només el que veiem des dels nostres ulls, sinó també el que

es viu darrere de les grans marques, les quals s'aprofiten de la ignorància de les persones

sobre aquest àmbit per continuar explotant els països menys desenvolupats i tot el planeta

en si. Per això nosaltres, amb el nostre treball, vam voler compartir i fer arribar a més

persones aquests fets i realitats, i intentar, des de les nostres possibilitats, lluitar contra

l'explotació d'aquestes empreses.

Lligat a l'anterior propòsit, també volíem intentar canviar o millorar la conducta de consum,

donant alternatives sostenibles que contribueixen al bé del planeta i de les persones que

vivim en ell.

Metodologia
La primera part del treball es basa en una abundant i profunda investigació, mitjançant

pàgines web, vídeos, revistes, diaris, documentals, etc. A més vam tenir l’oportunitat de fer

dues entrevistes, una a una marca catalana de moda sostenible i l’altra a una treballadora

d’una de les marques més grans i més important de fast fashion d’Espanya, Mango.



La informació que vam extreure de les dues entrevistes ens va aportar una visió des de dins

de la indústria i a més de primera mà, que ens va confirmar algunes de les nostres

hipòtesis. Així mateix, per acabar de complementar el treball, i per veure diversos punts de

vistes, vam crear una enquesta. La finalitat d’aquesta era saber quant sabia la gent sobre

aquest sector i què n’opinaven, que gràcies als resultats ens vam assabentar que una gran

quantitat de persones no sabien el significat de fast fashion o slow fashion; els seus hàbits

de consum i si estaven disposats a millorar aquests costums.

Amb tots aquests coneixements, els vam intentar portar a la pràctica, dissenyant i

confeccionant un conjunt de roba reciclada i sostenible, mitjançant l’Upcycling. L'estètica

comuna del conjunt és el denim, ja que és un dels materials que en la seva producció més

contamina i més aigua necessita, menys una de les peces, el top, el qual és el que aportaria

el color i el contrast al look. A més a més van crear i després brodar a la peça un logo, el

qual està format per les inicials dels nostres noms. Unint així les tres peces i les tres

membres del grup.

Resultats
Amb aquesta recerca hem pogut demostrar que és possible que el món de la moda pugui

arribar a ser sostenible. Hem conegut moltes alternatives que frenarien el consumisme i

l'impacte mediambiental que aquest sector provoca. Per aquesta raó, podem afirmar que la

solució existeix però falta conscienciació.

Per altra banda hem pogut dissenyar i confeccionar un conjunt plenament sostenible a

través de la tècnica de l'upcycling que ens ha permès posar en pràctica nous coneixements

adquirits tant de disseny com de confecció.

Per acabar, voldríem senyalar el gran impacte que ha provocat en nosaltres mateixes la

recerca d’aquest treball i que ha desembocat en un canvi en la nostra manera de pensar i

actuar envers a la indústria de la moda.
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