
Mercado de Nadal 
28, 29 e 30 de decembro en Arbore



Ven a visitarnos
• Somos unha agrupación de marcas que traballan desde a 

sostenibilidade de diversas formas para ofrecer unha 
alternativa de textil responsable.


• Neste mercado queremos ensinarvos as nosas propostas e 
achegar información acerca da trazabilidade das prendas.


• En cada posto imos expoñer unha serie de etiquetas que 
fan referencia ao proceso de fabricación, para favorecer a 
transparencia.


• Abrimos no mesmo horario que a cooperativa.



Etiquetas de 
trazabilidade
Unha guía para o consumidor



Tecidos 

• Ecolóxico con certificación. Tecidos libres de pesticidas e 
sustancias tóxicas.


• Excedentes de producción. Aproveitamento de tecidos 
de produccións  grandes para evitar que se convirtan nun 
residuo.


• Reciclados. Tecidos de prendas que se aproveitan para 
facer outras novas, dotándoos de unha segunda vida.



Proceso

• Artesanal. A propia marca confecciona no seu taller as 
prendas unha a unha ou poucas unidades de cada vez.


• Industrial. A fabricación das prendas levase a cabo en 
talleres externos.



Lugar de fabricación 

• Local. Cerca do lugar onde se asenta o proxecto.


• Non local. Lonxe do lugar onde se asenta a marca pero 
con garantías.



Proxectos 
participantes



Alolola
• Prendas elegantes e con 

estilo, para as que se 
empregan materiais de 
calidade, reciclados e 
sostibles, seguindo un 
concepto bio con un consumo 
eco responsable


• Roupa atemporal e funcional 
perfecta para o dia a dia ou 
como fondo de armario. 
Pensada para todo tipo de 
mulleres.



La Canalla

• Pezas únicas, prendas a 
medida e roupa de cama 
éticamente bela


• Traballo artesanal. Prendas 
orixinais e atemporais que 
quedarán contigo para 
sempre.


• La Canalla  é un proxecto de 
vida e de traballo ético e 
sustentable



Cestola na cachola
• Un proxecto colectivo de 

autoemprego constituído por 
tres persoas para traballar 
naquelo que máis lles gusta.


• Xoana Almar e Miguel Peralta 
fan murais, cuadros e 
ilustracións. Raquel Doallo 
traballa no eido da formación 
cooperativa.


• Unha das súas propostas é a 
roupa de comercio xusto onde 
estampan (mediante serigrafía) 
as suas ilustracións.



Mandacarú
• En Mandacarú as persoas e a 

natureza xogan un papel 
importante


• As súas camisetas fanse en 
algodón orgánico da maior 
calidade e en obradoiros de 
comercio xusto, para dar a cada 
unha de elas unha historia bonita, 
do dereito e do revés.


• O espírito de cambio con 
carácter atlántico e cosmopolita 
abre as portas a novas prendas 
eclécticas da man de xóvenes 
artistas.



Le Chanelas
• Roupa para nen@s e maiores, 

divertida, cómoda á par que 
respetuosa co medio 
ambiente.


• Moda e arte se aúnan para 
crear pezas únicas e 
diferentes.


• As coleccións inspíranse no 
cotián, Ainda que sempre está 
de fondo o tema da natureza e 
da ecoloxía.



Amarante Setem
• Amarante Setem e unha 

organización galega de 
solidariedade para o 
ecodesenvolvemento que 
traballa pola superación do 
capitalismo cara a xustiza 
social.


• Na sua tenda de Pontevedra 
ofrecen alguns productos 
textiles de comercio xusto que 
achegaremos a este mercado, 
como os pixamas de algodón 
orgánico.



Xiro Atlantic Denim
• Traballan con tecidos 

ecolóxicos e talleres de 
proximidade coa idea de 
ofrecer un producto o mais 
local e sustentable posible


• Deseños versatiles e 
atemporais pensados para 
estar durante moito tempo 
contigo.


• A fonte de inspiración e o 
atlantico pola forza e bravura 
que transmite.


