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Al llArg de tot el mAtí podreu gAudir d’un 
munt d’ActivitAts per A grAns i petits!
degustació de cafè de comerç just, a càrrec 
d’Intermón Oxfam
venda de productes de comerç just i de 
productes solidaris
punt informatiu de banca ètica 
exposició de dibuixos del comerç just
tallers
espectacles
Jocs infantils i familiars del comerç just

DISSABTE 25 DE MAIG
De 10 a 14 h, a la pl. del Mercat Central



Acte centrAl

dissABte 25 de mAig

A les 10 i a les 12.30 h: “tAller l’Hort Al 
BAlcÓ”, a càrrec de la Casa d’Oficis d’Horticultura 
Parc Fluvial Riu Ripoll 2012-2013
L’objectiu d’aquest taller és aprendre a cultivar hor-
talisses en una taula de cultiu. Es tractaran temes 
com la tècnica de preparació d’un substrat ecològic, la 
compatibilitat entre plantes, la combinació de plantes 
per prevenir plagues i malalties, l’adob, el reg, etc.

A les 11 h: lliurAment de premis del 
6è concurs  “per QuÈ És Bo el comerÇ Just?”

A les 11.15 h: tAller de “prevenciÓ i trActA-
ment de plAgues i mAlAlties”, a càrrec de la Casa 
d’Oficis d’Horticultura Parc Fluvial Riu Ripoll 2012-2013
La finalitat d’aquest taller és conèixer els tractaments 
ecològics per a la prevenció de plagues i malalties. 
S’aprofundirà sobre temes com les plantes aromàti-
ques i medicinals, els extractes vegetals: materials ne-
cessaris, preparació i conservació (fermentat d’ortiga, 
decocció de cua de cavall, infusió de caputxina, ma-
ceració d’all, infusió d’espígol...), la biodiversitat com 
a defensa de plagues i la combinació de plantes per 
prevenir plagues i malalties.

A les 11.30 h: tAller “cuinA AmB sABor A 
comerÇ Just”, a l’obrador del Mercat, a càrrec 
d’Àngels Cuina
Activitat gratuïta amb places limitades. Cal inscripció 
prèvia enviant un correu electrònic a: 
dretscivils@ajsabadell.cat indicant nom, cognoms i telèfon.

A les 11.45 h: BAtucAdA ”picA Ben Fort pel 
comerÇ Just, lA BAncA ÈticA i l’economiA 
solidÀriA”, a càrrec de l’agrupació Prakatú

A les 12.15 h: espectAcle inFAntil  “AiguA!!”, a 
càrrec de la companyia Metromàtic Teatre
Us heu preguntat mai per què al nostre planeta 
l’anomenem terra si gairebé tot és aigua? 
Dos alquimistes excèntrics busquen aquesta resposta 
tot jugant amb l’element aigua, tan abundós i al ma-
teix temps tan escàs. Creen el món i expliquen contes 
relacionats amb l’aigua i totes les seves formes. El 
mar, els rius, un nuvolet, la pluja, els usos que en fem 
els humans... fins i tot l’aigua com a element màgic. 
Un espectacle que ens convida a estimar aquest ele-
ment i fer-ne un bon ús.

A les 13.15 h: lecturA del mAniFest de lA FestA 
del comerÇ Just, a càrrec dels joves de la XESI 
(Xarxa Educativa Solidària Intercultural)

Altres Actes

dimecres 22 de mAig
A les 18 h: visitA A lA torrAdorA de cAFÈ de 
comerÇ Just, d’AlternAtivA 3 (TERRASSA)
Sortida amb autocar a les 17.30 h, de l’estació 
d’autobusus de Sabadell (pl. d’Antoni Llonch).
Activitat gratuïta amb places limitades. Cal inscripció 
prèvia enviant un correu electrònic a: 
dretscivils@ajsabadell.cat indicant nom, cognoms i 
telèfon.
Visita a la cooperativa de Comerç Just Alternativa3 i 
la seva torradora de cafè, per informar i sensibilitzar 
sobre els beneficis del comerç just i els problemes que 
pateixen els productors dins el mercat internacional 
de cafè. Es vol mostrar com es produeix el cafè des dels 
seus orígens, veient com es torra el cafè a la torradora, 
fins a arribar als envasos que compra el ciutadà.

dimArts 28 de mAig 
A les 19 h: videoForum “Ace  BAnK” de Rosa 
Kennedy, Bèlgica (2006), a l’Oficina de Drets Civils 
(c. de Blasco de Garay, 19)
Un banc del qual ningú ha sentit a parlar obre una 
oficina a un dels principals carrers de Brussel·les. 
L’opinió pública s’agita amb l’aparició d’aquest nou 
banc, però què hi ha darrere? A partir de la visualitza-
ció d’aquesta pel·lícula es realitzarà un petit col·loqui 
dinamitzat pel Grup de Fiare Vallès i es parlarà de la 
temàtica reflectida a la projecció.
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