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EN QUE CONSISTEIX?

No sabem exactament el nombre de persones
a les quals els arribarà aquest projecte, ja que
això depèn d’elles, de les que ganes tinguin en
implicar-se i vulguin formar part de la nostra
comunitat. Però ara per ara, volem començar,
principalment per un espai més reduït, és a
dir, les Illes Balears.

CRUZ ROJA

Consisteix en una iniciativa, el qual persegueix la
reutilització de roba. Ho podem fer a través d’una
pàgina web, un perfil a les xarxes socials, o
directament amb persona. Consisteix amb
l'intercanvi de roba ja utilitzada, és a dir, de
segona mà entre les persones interessades a
reduir la compra de roba no sostenible i d’aquesta
manera, també la seva fabricació. 

COM VA SORGIR LA IDEA?

Decidirem fer una comunitat, la qual tractes 
sobre ella, és a dir, la roba que la gent ja no 
vol o no empra. Principalment, vàrem 
pensar que ja hi havia una gran 
massificació de roba no sostenible. 
Era innecessari fabricar-ne més. I quina 
millor idea que fer feina a partir de roba que ja està
feta i reutilitzar-la. 

A QUANTES PERSONES
ARRIBARÀ AQUEST PROJECTE?

JUSTIFICACIÓ DEL
PROJECTE

Molts direu que aquesta innovació és
pareguda a la institució humanitària: “cruz
roja”, però no s’assembla en res. Bàsicament
perquè nosaltres només treballen amb roba, i
aquesta associació treballa amb menjar,
roba..., una altra raó per la qual no
s'assemblen, és que, ells ajuden a la gent
necessitada, en canvi, la nostra comunitat es
basa a fer intercanvis de roba entre la gent
que es registra. 
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Després d’investigar, vàrem veure que la roba és 
rebutjada molt ràpidament. A 
conseqüència, després de ser tirada, 
el 87% es diposita a vertaders (a pics
 i tot a la mar) o s’incinera. Tots sabem 
que les tendències canvien molt 
ràpidament, això provoca que la gent compri molta
roba per anar sempre a la moda, roba que   
llavors no és usada i acabem tirant-la als fems.

Des d’un principi vàrem pensar fer una empresa per
crear roba sostenible, així tenir roba menys
contaminant i més duradora. És una molt bona idea,
ja que no hi ha moltes empreses que facin feina amb
tèxtils sostenibles. Però cada vegada que anàvem
avançant amb la idea ens sortien dubtes, perquè no
sabíem massa bé com començar-la a fer i que
agradés a la gent… Així que un dia vàrem decidir
canviar radicalment l’idea.
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COM FUNCIONAM?
La nostra comunitat funcionarà de la següent
manera; Al començament només tindrem una
compte a la xarxa social d’Instagram, ja que és
una de les més conegudes i utilitzades.
(_proyeco__).

Funcionarà de la següent manera; cada setmana
hi haurà una temàtica diferent, és dir una
setmana l’intercanvi serà sobre roba d’esport,
potser la setmana següent consistirà amb roba
de boda, així contínuament. I tota aquesta roba
que s’intercanviarà, seran peces que la gent sap
que ja no tornarà a dur mai més. Com sabrà la
gent quin tipus de roba dur? Per aquesta raó
hem creat la compte, a partir d'aquí anirem
informant els nostres seguidors, cada setmana,
quina serà la temàtica. La gent que a la setmana
de l’esport vulgui donar roba que no empri,
aquell dia anirà al punt de trobada i la podrà
alternar amb altra gent.

PUNTS DE TROBADA
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Una altra pregunta que ús fareu és; com sabrà la gent on
són els punts de trobada?
Crearem una pàgina web, la qual la podeu trobar l‘enllaç de
la descripció del nostre compte d'Instagram. A la secció de
“punts de trobada”, hi trobareu on haureu de quedar per la
substitució de la vostre roba. Entre altres coses, també
servirà com a font de comunicació, tant per preguntes dels
seguidors, com per comentaris constructius, per dir si els
agrada la nostra organització...,   
(https://sites.google.com/d/1G_XJ3I6gXX1v6fFAOz6VCJu9
BJnsC1SP/p/1SHxxUyW56le569PKTfJ21LI_Hx4jeVh3/edit)  

PROBLEMES QUE PODRIEN SORGIR
En cas que ningú no canvi la seva roba per la
teva, cap problema, ja que nosaltres ho
apuntarem a la llista, allà on tindrem el registre
dels noms de tots els participants. De manera
que, quan torneu a quedar a uns dels punts de
trobada per intercanviar roba, us endureu una
peça més de la que toca. En cada trobada, no hi
ha un màxim de roba per endur-se'n a casa,
depèn de la roba que tu duguis i de la que la
gent et vulgui canviar, és a dir que si tu dus dues
peces de roba, i la gent  les vol canviar totes,
tornaràs a casa amb dues altres peces de roba.
Sí la roba arriba en males condicions, no es
podrà intercanviar.

Podràs conèixer a altra gent: Possiblement,
coneixeràs a gent amb els mateixos gustos de
moda que tu, a més potser considereu amb
persones amb les quals ja hagin canviat roba a
altres punts de trobades i arribareu a fer-vos
amics, coneguts...
Reduiràs la fabricació de roba: Ja que no
comprareu tant a les tendes, aquestes
disminuiran la seva fabricació, per la reducció de
compradors. 
És econòmicament menys car: Pel fet que
consisteix en un intercanvi, no haureu de pagar
res.
Estaràs més alegre amb tu mateixa per ajudar el
medi ambient: Fent això ajudes a no incinerar
tanta roba que és rebutjada al cap de pocs
mesos.
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