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La globalització de l'economia ha canviat profundament les estratègies empresarials a
tots els sectors. La deslocalització de la producció a la recerca de mà d'obra més barata
provoca un seguit de dificultats en el control de les actuacions de les companyies que
subcontracten parts importants del procés de manufactura.

Sous insuficients per viure, hores extra obligatòries -a vegades no remunerades-, condicions de
seguretat i d'higiene perjudicials per a la salut i fortes repressions als sindicats, són, entre d'altres
aspectes, situacions que denuncia la Campanya Roba Neta (Clean Clothes Campaign) en el dia a
dia de molts treballadors i sobretot treballadores tèxtils a l'Àsia, Amèrica Central i del Sud i fins
i tot a Europa de l'Est. SETEM dinamitza aquesta campanya internacional a l'Estat espanyol.

Ja es tracti d'individus, empreses que subcontracten la seva producció o administracions públiques,
els compradors de roba són cada dia més conscients del poder de les seves decisions de compra
per influir en els sistemes de producció i millorar les condicions laborals de les treballadores i
treballadors.

Des del seu paper promotor i sensibilitzador, les Administracions són les principals garants de
l'interès públic. Ho fan des del seu aspecte regulador i definidor de polítiques, d'òrgan de supervisió
i control però també com a agent econòmic consumidor de béns i serveis. El seu compromís ètic
respon a una major coherència de les seves polítiques i, en representar les seves compres gairebé
una quarta part del PIB a l'Estat espanyol, les administracions tenen un poder real en les polítiques
de responsabilitat social de les empreses que contracta.

Reunida a París l'any 2003, la Campanya Roba Neta Internacional va constatar l'abast que tenen
les administracions públiques i va acordar que les compres municipals havien de ser un element
clau per al progrés de la campanya, fet que va donar naixement a les Clean Clothes Communities
o  Comunitats Roba Neta. El programa agrupa 250 municipalitats a França, 60 a Bèlgica i moltes
altres iniciatives a Holanda, Suècia, Alemanya, Itàlia, Noruega, Dinamarca, Àustria i Anglaterra.
La Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica és la representant  d'aquesta iniciativa a l'Estat
espanyol amb 15 administracions implicades.

La Xarxa, coordinada per SETEM-Catalunya, va néixer l'any 2004 i està formada per administracions
públiques que volen assegurar que es respecten les condicions laborals de les treballadores i
treballadors que participen a tota la cadena de producció de la roba de treball que compren.

Dirigida a:
Càrrecs polítics, tècnics i responsables de compres d'administracions
públiques de tot l'Estat.

Responsables d'associacions empresarials i empreses proveïdores de
roba de les administracions públiques.

Objectius de la jornada:
Donar a conèixer les noves inquietuds socials de les administracions
públiques per les seves compres de roba i tèxtils.

Estudiar les possibilitats de la nova Llei de Contractes del Sector Públic
per introduir criteris socials a les contractacions.

Promoure i donar a conèixer bones pràctiques de responsabilitat social
empresarial al sector de la roba de treball.

Identificar dificultats i oportunitats per a les empreses del sector tèxtil.



9:00 - 9:15 Acreditació i entrega de documentació

9:15 - 9:30 Benvinguda i presentació

9:30 - 10:00 La problemàtica del sector tèxtil i la Campanya Roba Neta

Albert Sales, responsable de la Campanya Roba Neta a Catalunya

10:00 - 10:30 Les condicions laborals del sector tèxtil al Marroc

Omar Benbada, president de CERID Marroc

10:30 - 11:00 Els aspectes socials a la nova Llei de Contractes 30/2007

Iñaki Manrubia, professor de Dret Administratiu de la Universitat

Pompeu Fabra de Barcelona

11:00 - 11:30 PAUSA CAFÈ

11:30 - 12:00 El paper de les empreses espanyoles com a garants de la RSC a les compres

públiques

Ángel Asensio, president de la Federación Española de Empresas de la Confección

(FEDECON)

12:00 - 12:30 Oportunitats i dificultats d'una empresa proveïdora de les administracions

públiques

Sílvia Torrecillas, Departament comercial de la unitat de defensa d'ITURRI

12:30 - 13:00 Responsabilitat social i auditoria sindical a la contractació

Isidor Boix, secretari d' Acción Sindical Internacional de FITEQA-CC.OO, membre

de les Comisiones Ejecutivas de las Federaciones Sindicales Europea e Internacional

FSE:THC i FITTVC

13:00 - 13:30 PAUSA - DEBAT

13:30 - 14:00 Les iniciatives Multistakeholder: la Fair Wear Foundation

Sofie Schop, responsable de comunicació i adquisicions de la Fair Wear Foundation

14:00 - 14:30 TDV INDUSTRIES: l' experiència d'una empresa tèxtil compromesa,

proveïdora de teixits per roba de treball destinada principalment a 

administracions locals

Fabrice Planchais, responsable d'exportacions de TDV-Industries

14:30 CLOENDA

14:45 DINAR - DIÀLEG D'INTERCANVI
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SETEM - CATALUNYA

SETEM-Catalunya és una organització no governamental de solidaritat internacional,

independent i participativa que, juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitza

la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denuncia les causes i promou

transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari.

CAMPANYA ROBA NETA

La Campanya Roba Neta és una coalició internacional d'ONG, organitzacions de

persones consumidores, sindicats i altres entitats que treballen per la defensa dels

drets laborals al sector tèxtil mundial. Va néixer als Països Baixos el 1989, està activa

a 12 països europeus i coopera amb grups de treballadores i treballadors del sector

tèxtil organitzats arreu del món.

XARXA CATALANA PER LA COMPRA PÚBLICA ÈTICA

El programa de Compra Pública Ètica neix l'any 2004 en el marc de la Campanya Roba

Neta i inspirat en la plataforma europea Clean Clothes Communities.

El seu objectiu és promoure la incorporació de criteris ètics en el consum de les

administracions públiques. Amb la introducció de criteris ètics en la compra pública

de roba de les administracions catalanes es pretén implementar mecanismes que

permetin assegurar que la roba utilitzada pels treballadors i les treballadores dels

nostres ajuntaments ha estat confeccionada lliure d'explotació i d'injustícies.

Com a primer resultat del programa de Compra Pública Ètica diverses administracions

públiques catalanes han constituït la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica.

Més informació a:
www.setem.cat

www.comprapublicaetica.cat

www.ropalimpia.org

Inscripcions:

Enviar un correu electrònic a Ramon Vives (rvives@setem.org)
indicant el nom, organització i direcció d'email
o trucar per telèfon al 93 441 53 35 (Ext.116)
La inscripció és gratuïta
Cal confirmar l’assistència al dinar


