
ÉTICO?E MIDE O 
ASÓMATE

MÚSCULOTEU

XUSTIZAadestro

IGUALDADEadestro

Comparte a túa foto esculcando un 
mundo abundante cheo de 
posibilidades e compárteo nas túas 
redes sociais baixo o hashtag 
#entrenoconciencia

adestro
conciencia
Máis rápido, máis alto, máis forte... máis ético

Descobre que hai ao outro lado…. e comproba que tes máis en 
común co Comercio Xusto do que crees!

ESFORZOadestro

…Cando coñezo os 
meus medos, peroa 

miña paixón me 
fortalece

…Cando sei que 
avanzo aínda 

que caia

…Cando admiro 
o esforzo nunha 

gañadora e non só 
un fermoso corpo

...Cando non 
permito ás miñas 

excusas
 que me acaden

…Cando 
compartimos entusiasmo 

antes, durante e 
despois dos partidos.

…Cando non me 
rindo á primeira 

…Cando sumamos 
as nosas diferenzas 
para multiplicar as 

nosas vitorias

…Cando deixo o 
meu a un lado 

e penso de forma 
global

…Cando acepto 
as nosas diferenzas 

convertindo ao diálogo 
e ao respeto nos 
protagonistas

…Cando unimos a 
nosa forza para 
manter viva a 

confianza

https://www.facebook.com/tallerdesolidaridad
https://twitter.com/fundaciontds 
https://tallerdesolidaridad.org/entreno-concienciaW

…Cando 
aprendo das 

miñas derrotas 

…Cando pido unha maior 
representatividade de 
mulleres en sectores 

deportivos claramente 
masculinizados 

…Cando son 
consciente do 

sexismo en moitas  
das informacións 

deportivas

…Cando recordo que non 
existen deportes de 

«rapaces» e deportes de 
«rapazas»

…Cando regalo prendas 
deportivas a familiares ou amig@s 
menores sen a «etiqueta» rosa ou 

azul en función do seu sexo

…Cando aplico a 
igualdade de condiciións 

para persoas de 
diferente sexo no meu 

adestramento 
diario

…Cando manteño o 
meu espírito arriba no 

momento máis duro

TRABALLO 
   

adestro

enEQUIPO

…Cando nos axudamos 
mutuamente e a 

xenerosidade flúe en 
todas as direccións

…Cando manteño o 
espírito deportivo se 
gaño, pero sobre todo 

se perdo

…Cando respecto aos
 meus compañeir@s 

sabendo que teñen os 
mesmos dereitos que eu..

…Cando comprobo 
que todos os membros

xogan en igualdade 
de condicións

…Cando non me 
salto as regras

… Cando practico o 
fair play deixando a un 
lado as trampas e os 

enganos

…Cando practico 
xogo limpo dentro e 
fóra dos vestiarios



Comparte a túa foto esculcando un mundo abundante 
cheo de posibilidades e compárteo nas túas redes 
sociais baixo o hashtag #entrenoconciencia
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100% libre 

de explotación

¿Vístes, Comes, Cóidaste e comunícaste
dunha xeito máis sustentable, xusta e solidaria?

O Consumo Responsable e O Comercio Xusto son tendencia. 

CONSUMIR«outra» 
 xeito de
Esculca

XUSTIZAfabricado con

Porque remato coa 
discriminación salarial 

por xénero 

Porque os meus fíos están 
libres de explotación laboral 
e garanten salarios dignos

https://www.facebook.com/tallerdesolidaridad
https://twitter.com/fundaciontds 
https://tallerdesolidaridad.org/entreno-conciencia

Comparte a túa foto esculcando un mundo abundante 
cheo de posibilidades e compárteo nas túas redes 
sociais baixo o hashtag #entrenoconciencia

TRABALLO 
   

fabricado con

enEQUIPO

adestro
conciencia
Máis rápido, máis alto, máis forte... máis ético

ESFORZOfabricado con
Porque se compras 
menos e mellor, a 
roupa durará máis e 
o planeta sorrirá

Porque facilito que as 
mulleres se organicen entre 

elas dentro das súas 
comunidades

Porque teño moi en 
conta ás nenas e aos 
nenos para erradicar 

a explotación 
infantil

IGUALDADE  fabricado con

Porque as mans que me 
coseron reflicten os logros de 
varias xeracións de mulleres

Porque permito que 
homes e mulleres decidan 

de forma democrática 
como acadar unha vida 
máis digna no traballo

Porque a alianza das 
cooperativas cafeteiras 

permite que non se 
confunda o meu valor co 

meu prezo

Porque o meu sabor 
mestura unha loita contra o 

cambio climático, prezos 
xustos para as familias 

produtoras e cultivos máis 
intelixentes 

Porque me cultivan 
en cooperativas e 
invisten os meus 

ingresos extras en 
proxectos educativos e 

de abastecimiento 
médico

Porque son modulable e 
de fácil reparación para 
durar máis e evitar un 
consumismo esgotador

Porque o teu móbil fala 
de ti, pero tamén do que 

les,  compartes e 
escribes nel

Porque me reutilizan 
para reducir os desfeitos 

electrónicos en todo o 
mundo

Porque podes usarme só 
cando me necesites, e 
non esquecer as túas 

relacións directas

Porque a miña elaboración 
mellora as condicións de 

saúde,  seguridade e 
traballo dos meus 

fabricantes

Porque os minerais dos 
que estou feito son libres 
de conflictos  e os meus 
fabricantes aseguran 

unha cadea de suministro 
transparente

Porque me  fabricaron 
sen experimentar 

con animais

Porque che axudo
 a buscar un 

equilibrio do teu
 corpo-mente-espírito 

Porque o coidado vai máis 
aló da cosmética e 

converto o benestar e a 
saúde  en ingredientes 

da túa  felicidade

Porque a miña 
produción realízase 
sen derivados do 
petróleo, fragancias 
sintéticas ou aceites 
de silicona
 

Porque ofrezo un máximo 
respeto cara ao medio 

ambiente e cara a saúde das 
persoas ao non usar nin 
pesticidas nin abonos 

químicos

Asómate e agudiza a túa ollada

Conexións
máis Libres e duradeiras

Porque o meu aroma 
esconde a unión de 

comunidades igualitarias 
entre homes e mulleres 
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ÉTICO? E MIDE O 
ASÓMATE

MÚSCULO TEU

XUXTIZA adestro

IGUALDADE adestro

Comparte a túa foto esculcando un 
mundo abundante cheo de 
posibilidades e compárteo nas túas 
redes sociais baixo o hashtag 
#entrenoconciencia

adestro
conciencia
Máis rápido, máis alto, máis forte... máis ético

Descobre que hai ao outro lado…. e comproba que tes máis en 
común co Comercio Justo do que crees!

ESFORZO adestro

…Cando coñezo os 
meus medos, peroa 

miña paixón me 
fortalece

…Cando sei que 
avanzo aínda 

que caia

…Cando admiro 
o esforzo nunha 
gañadora e non só 

un corpo belo

...Cando non 
permito ás miñas 

excusas
 que me alcancen

…Cando 
compartimos entusiasmo 

antes, durante e 
despois dos partidos.

…Cando non me 
rindo á primeira 

…Cando sumamos 
as nosas diferenzas 
para multiplicar as 

nosas vitorias

…Cando deixo o 
meu eu a un lado 
e penso de forma 

global

…Cando acepto 
as nosas diferenzas 
convertindo ao diálogo 

e ao respeto nos 
protagonistas

…Cando unimos a 
nosa forza para 
mantener viva a 

confianza

https://www.facebook.com/tallerdesolidaridad

https://twitter.com/fundaciontds 

…Cando 
aprendo das 

miñas derrotas 

…Cando pido unha maior 
representatividade de 

mulleres en sectores 
deportivos claramente 

masculinizados 

…Cando son 
consciente do 

sexismo en moitas  
das informacións 

deportivas

…Cando recordo que non 
existen deportes de 
«rapaces» e deportes de 

«rapazas»

…Cando regalo prendas 
deportivas a familiares ou amig@s 
menores sen a «etiqueta» rosa ou 

azul en función do seu sexo

…Cando aplico a 
igualdade de condiciións 

para persoas de 
diferente sexo no meu 

adestramento 
diario

…Cando manteño o 
meu espírito arriba no 

momento máis duro

TRABALLO 
   

adestro

enEQUIPO

…Cando nos axudamos 
mutuamente e a 

xenerosidade flúe en 
todas as direccións

…Cando manteño o 
espírito deportivo se 
gaño, pero sobre todo 

se perdo

…Cando respeto aos
 meus compañeir@s 
sabendo que teñen os 

mesmos dereitos que eu..

…Cando comprobo 
que todos os membros

xogan en igualdade 
de condicións

…Cando non me 
salto as regras

… Cando practico o 
fair play deixando a un 

lado as trampas e os 
enganos

…Cuando practico 
xogo limpo dentro e 
fóra dos vestiarios


