
Les dades que ZARA  no vol mostrar 
 
 
- El Govern del Brasil va denunciar que en 33 tallers subcontractats per Inditex hi havia 

condicions de treball insalubres i salaris de misèria. 
 

(segons la Campaña Ropa Limpia http://www.ropalimpia.org, notícia del 23.8.2011) 

 
- El seu codi de conducta (que hauria de complir tot empresa proveïdora) no garanteix 

un salari mínim. 
 

(segons la guia “Moda: indústria i drets laborals” publicada per SETEM el febrer 2011) 

 
- En tallers proveïdors de ZARA al Brasil es va descobrir gent amb jornades de treball 

que sistemàticament superaven les 12 hores diàries i amb un sou inferior als 290 $, 
quan els salari mínim vigent al Brasil era de 340 $. 

 

(segons la Campanya Roba Neta http://robaneta.wordpress.com, notícia del 19.8.2011) 

 
- Per assegurar el màxim benefici, en llocs com Marroc, Xina, Bangla Desh o Turquia es 

disposa de poca plantilla la qual es veu obligada a fer hores extres sense previ avís, 
que fan que arribin a treballar unes 70 hores la setmana. 

 

(segons la Campanya Roba Neta http://robaneta.wordpress.com, notícia del 19.8.2011) 

 
- La remuneració de les hores extres sol ser irregular i arbitrària . Això es tradueix en 

pagaments d’uns: 
180 € mensuals al Marroc 
90 € mensuals a la Xina 

30 € mensuals a Bangla Desh. 
Salaris del tot insuficients per cobrir les necessitats bàsiques d’una família en cadascun 
d’aquests països. 

 

(segons la Campanya Roba Neta http://robaneta.wordpress.com, notícia del 19.8.2011) 

 
- ZARA explota a les dones, que són el 90% de la seva plantilla, amb un 80% de 

contractes parcials, és a dir, contractes escombraria. 
 

(segons Feministes Indignades http://feministesindignades.blogspot.com en un article del 17.10.2011) 

 
- A Galícia estan fabricant roba per l’increïble cost de 3€ per peça de roba realitzada. 

 

(segons Feministes Indignades http://feministesindignades.blogspot.com en un article del 17.10.2011) 

 
I amb tot aquest panorama: 
 
- Amancio Ortega (president de Inditex (en el qual pertany ZARA) del 1985 al 2011) és 

la persona més rica d’Espanya i la cinquena del món amb 37.500 milions de $. 
 

(segons la revista Forbes el mes de març de 2012) 

 
- Inditex va obtenir un benefici net de 1.932 milions de € el 2011, 12% més que 2010 i 

un 47% més que el 2009!! Beneficis obtinguts gràcies a l’explotació laboral!! 
 

(segons el seu web: http://www.inditex.es/es/prensa/notas_de_prensa?action=view&subject=00000002) 

 
Ni capitalisme!    Ni estereotips!    Ni explotació! 

 

BOICOT A ZARA!! 
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