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Les dinàmiques humanes es poden represen-
tar com un camp de joc. I el capitalisme ens 
travessa com una barra de futbolí, intenta di-
rigir els nostres moviments, paralitzar-nos en 
lloc  de generar mobilització social permanent 
davant la crisi sistèmica que estem patint. 
Amb motiu del Dia Mundial del Comerç 
Just, et volem convidar a driblar el sistema, a 
esquivar el capitalisme avançant amb la nostra 
pilota. Suma’t a l’equip del Comerç Just i 
de la Banca Ètica, el de les alternatives, 
el del benestar, el de la sostenibilitat i el 
de les persones com a prioritat. És l’hora 
de jugar el nostre partit!

Desmarca’t del model depredador actual 
que imposa unes regles de producció, comer-

cialització, consum i vida indignes. Desmar-
ca’t de les grans empreses que anestesien 
la consciència social amb etiquetes de moda 
mentre exploten els seus treballadors i treba-
lladores. Desmarca’t, mobilitza’t i fes un gol a 
la banca convencional, a les grans superfíci-
es, al comerç esclau i a l’explotació laboral… 
Fem un gol al sistema capitalista!

Aplaudeix amb nosaltres, perquè cada dia 
guanyem el partit, perquè que cada vegada 
són més les iniciatives de l’Economia Social 
i Solidària a Catalunya. El marcador aug-
menta: la Banca Ètica creix un 60% anu-
al, el Comerç Just assoleix els 30 milions 
d’euros en vendes i l’Economia Solidària 
està creant ocupació per a unes 200.000 
persones. Per això estem de Festa! I volem 
que hi participis!

Sigues part del gran equip de les alter-
natives, participa de la construcció de 
l’Economia Social i Solidària, i suma’t a 

la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
que organitza SETEM, Alternativa 3, FETS, 
FIARE, Oxfam Intermón, Xarxa de Consum 
Solidari i Xarxa d’Economia Solidària.

Celebrem que hi ha un Comerç Just que be-
neficia a tothom qui juga el partit i que esta-
bleix unes regles del joc justes basades en 
el diàleg, la transparència, el preu mínim just 
i la coresponsabilitat entre qui produeix i qui 
consumeix! Celebrem que hi ha unes finan-
ces que ens permeten ser coherents amb 
els colors del nostre equip, i garanteixen que 
els nostres estalvis s’invertiran en projectes 
socials i mediambientals respectant els drets 
humans! Visca el Comerç Just i visca la 
Banca Ètica!

Desmarca’t! Hi ha alternatives. 
Forma part de l’afició més 
constructiva i transformadora. 
Vine a la XV Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica!



Quina diferència hi ha entre Comerç Just i 
Comercialització Justa?
Entenem el Comerç Just com un moviment 
que busca una relació comercial basada en 
el diàleg, la transparència i el respecte mutu 
entre les persones productores de països 
del Sud i les organitzacions comercialitza-
dores a països del Nord. Aquestes relacions 
d’igualtat es basen en l’establiment d’unes nor-
mes comercials consensuades entre les dues 

parts que inclouen criteris com el preu mínim, els 
terminis de lliurament o el prefinançament.
Així, el Comerç Just busca establir una alternati-
va a les normes injustes del sistema de comerç 
internacional, contribuint al desenvolupament 
sostenible, proporcionant millors condicions co-
mercials i assegurant els drets de les persones 
productores i treballadores a països del Sud. En-
guany celebrem que les vendes del Comerç 
Just ja superen els 30 milions d’euros!

Per altra banda, la Comercialització Justa és un 
concepte més ampli que s’insereix en l’Economia 
Social i Solidària. Aquesta economia prioritza la 
satisfacció de les necessitats humanes per sobre 
del benefici econòmic, promou pràctiques de de-
mocràcia interna i té en compte la responsabilitat 
social i ambiental. És una economia centrada i 
pensada en i per les persones, en què aquestes 
esdevenen el centre. La Comercialització Justa, 
per tant, fa referència a totes aquelles inici-
atives d’intercanvi que s’emmarquen en el 
moviment de l’Economia Social i Solidària, i 
aposta per la transparència i el diàleg entre 
les parts, tant de punta a punta del planeta com a 
escala local. Estem parlant, doncs, de mercats, 
botigues, punts de venda o distribució que 
prioritzen l’assoliment de necessitats de les 
persones davant del lucre, que promouen el 
repartiment del poder i la presa de decisions 
de manera democràtica, que tenen en comp-
te la perspectiva de gènere o el seu impacte 
sobre el medi ambient, entre altres aspectes.

Per què és necessària la Comercialitza-
ció Justa? 
En primer lloc, considerem que les iniciatives de 
Comercialització Justa són una peça clau en la 
construcció del Mercat Social. Entenem el Mercat 
Social com una xarxa de producció, distribu-
ció i consum de béns i serveis que funciona 
amb criteris democràtics, ecològics i solidaris. 
El Mercat Social el constitueixen empreses socials 
que produeixen i comercialitzen a agents de con-
sum col·lectius (escoles, ajuntaments...) i a perso-
nes consumidores, i arriben a satisfer bona part de 
les nostres necessitats quotidianes. Així doncs, la 
Comercialització Justa esdevé el vincle entre 
les iniciatives de producció i finançament de 
l’Economia Social i Solidària i les persones 
consumidores responsables, ja siguin individu-
als o col·lectius, que busquen amb els seus actes de 
consum ser coherents amb els valors de solidaritat, 
transformació social, participació, democràcia, etc. 

Quin tipus d’establiments podem conside-
rar de Comercialització Justa?
És difícil establir una tipologia reglada d’iniciatives 
de Comercialització Justa, ja que la clau no està 
tant en el tipus de botiga com en els criteris d’in-

tercanvi que s’utilitzen. Com hem anat veient, en 
l’àmbit de l’alimentació podríem considerar Comer-
cialització Justa des d’un mercat pagès de venda 
directa de productes ecològics fins a una botiga 
tradicional de Comerç Just, passant per les coo-
peratives de consum o algunes botigues especia-
litzades en productes ecològics, herbolaris... Qual-
sevol establiment que promogui els valors de 
responsabilitat social, ambiental, equitat de 
gènere i democràcia interna està apostant 
per una altra manera de comercialitzar. En 
l’estudi que hem preparat, per aproximar aquests 
conceptes a la ciutadania hem elaborat un glossari 
que explica la diferenciació bàsica entre la venda 
directa, els productes km 0, els circuits curts de 
comercialització, la venda sense intermediaris, la 
venda de proximitat i el Comerç Just.

Una de les novetats de la Festa d’enguany 
és la presentació de l’estudi “Sí que hi ha 
alternatives: Experiències de comercia-
lització justa a Catalunya”, que analitza 
8 iniciatives de Comercialització Justa 
d’alimentació. Quin és l’objectiu d’aques-
ta publicació? 
L’objectiu és apropar a la ciutadania diferents mo-
dels d’establiments i/o iniciatives que practiquen 
una Comercialització Justa. Ens hem centrat en 
l’alimentació, ja que és l’hàbit de consum més 
quotidià i amb el qual més es relaciona el Comerç 
Just. Fa temps que constatàvem la creixent apa-
rició d’establiments de comerç alternatiu i teníem 
ganes de poder analitzar fins a quin punt es com-
partien els mateixos valors, objectius... I així va 
néixer la voluntat de dur a terme aquest estudi i 
facilitar aquest coneixement als i les consumido-
res responsables. Els criteris que s’han analitzat 
són la proximitat comercial i de relació entre les 
persones productores i consumidores, incloent-hi 
el grau de transparència de les iniciatives, així 
com les polítiques específiques d’inclusió social. 
S’analitza també la proximitat geogràfica i la sos-
tenibilitat ambiental tenint en compte la distància 
entre la producció i el consum i, per últim, la qua-
litat del servei i la diversitat dels productes oferts. 
A partir d’aquesta anàlisi, volem generar reflexió i 
propiciar la creació de sinergies entre els princi-
pals actors de Comercialització Justa a Catalunya, 
així com l’aparició de nous establiments coherents 
amb els valors de l’Economia Social i Solidària.

“Les iniciatives de 
comerciaLització 
Justa són una 
peça cLau en La 
construcció deL 
mercat sociaL”

Sempre he cregut que un altre món era possible i tinc la sort de participar, 
cada dia més, d’aquesta altra economia que ja existeix! Denuncio les 
injustícies del nostre sistema actual i participo en la recerca de pràctiques 
econòmiques alternatives des de SETEM Catalunya, entre d’altres.

Begoña pLanas, 
responsable de Campanyes de SETEM Catalunya

La xocolata 
que canvia vides
Cada segon es consumeixen a tot el món 95 
tones de xocolata. Però l’augment de les vendes 
no s’ha traduït en una vida millor per als 5,5 mili-
ons de petits agricultors que actualment produei-
xen el 90% del cacau que utilitzen les principals 
empreses d’alimentació i begudes. 

Però hi ha alternatives! També existeix la xoco-
lata que canvia vides: a través del Comerç Just, 
els productors i les productores reben un preu 
just per les seves collites de cacau, i la seva vida 
millora gràcies a la inversió en camins, escoles i 
clíniques. En les cooperatives, es fomenta la par-
ticipació i l’apoderament de les dones i es promou 
el respecte pel medi ambient. 

El Comerç Just dóna suport a milers de productors 
i productores de cacau a l’Amèrica Llatina i l’Àfrica 
perquè puguin viure dignament del seu treball. Així, 
milloren les seves vides i la de les seves famílies, 
canvien el seu entorn i la seva comunitat.

maribel villar, de la cooperativa cooproagro/ 
república dominicana. 
Foto de Guadalupe de la Vallina Martínez (Oxfam Intermón)

principis 
deL comerç 
Just
Creació d’oportunitats 
per a les persones 
productores en 
desavantatge econòmic

retribució digna pel 
treball

transparència en les 
relacions comercials

desenvolupament de 
capacitats per a una 
independència del 
productor/a

eradicació de 
l’explotació infantil

Beneficis socials 
per a les comunitats 
productores

respecte pel medi 
ambient

•	 Responsabilitat social: Aposten per 
petits o mitjans productors que poden 
tenir problemes per accedir als circuits 
de comercialització majoritaris i treballen 
per implementar fórmules que permetin 
la participació dels mateixos productors 
en el negoci. Generen serveis útils per a 
les persones mentre promouen la vida 
inclusiva i generen sinergies entre els 
productors i els comerços.

•	 Responsabilitat ambiental: El 95% 
dels productes que comercialitzen són 
de Catalunya. Redueixen la contami-
nació, tot apostant per la realització de 
repartiments a peu, amb una xarxa ben 
connectada d’establiments PortaAPorta 
a la ciutat.

•	 Democràcia Interna: Creuen en el 
cooperativisme i en la seva capacitat de 
transformar la societat.

•	 Són una iniciativa de Comercialit-
zació Justa: Compleixen els criteris 
esmentats anteriorment i aposten per 
productors locals, amb preferència per 
les cooperatives i les entitats socials, 
contribuint a mantenir el territori i el seu 
teixit productiu. Difonen una altra ma-
nera de consumir més responsable, tot 
participant de la vida associativa. I des-
taca el valor afegit de ser una iniciativa 
d’inserció laboral per a persones amb 
discapacitats.

Més informació a www.coopmercat.coop

coopmercat és una botiga d’alimentació de proximitat, directa dels productors, cooperatives 
i entitats d’economia social. ofereix servei de repartiment a domicili, servei de consergeria i 
consigna i acompanyaments a persones amb dificultats de mobilitat.

coopmercat neix per donar feina 
a les persones amb discapacitat 
intel·lectual en l’àmbit de 
l’alimentació de proximitat

un pas més 
en el diàleg i 
coresponsabilitat 
entre producció i 
consum: es crea una 
cooperativa formada 
per productors i 
consumidors

Quèviure és la primera distribuïdora majorista 
de consum responsable que ofereix, al mateix 
temps, productes ecològics, de Comerç Just i 
fets per cooperatives. Amb aquesta iniciativa, es 
pretén promoure la relació entre qui produeix i 
qui consumeix, detectant les necessitats de tots 
els actors i cercant solucions efectives per a tot-
hom, com les compres conjuntes que faciliten 
les tasques dels grups de consum, aconseguei-
xen millors preus i quantitats de venda majors 
per als i les productores.

Més informació a www.queviure.coop



Què són les Finances Ètiques i d’on vénen?

M’agrada entendre les Finances Ètiques com un 
moviment nascut de les demandes dels grans 
moviments socials (pacifista, ecologista) per mirar 
de salvar la contradicció de veure com els seus 
diners, a les seves entitats financeres, estaven 
treballant en la direcció contrària als seus plante-
jaments. Es tracta, doncs, d’un moviment que 
comença basat en la idea «amb els meus 
diners, no», però que camina cap a una pro-
posta molt més interessant que és «amb 
els meus diners, sí». És a dir, estem parlant 
de la utilització de criteris negatius (armes, medi 

ambient, vulneració de drets humans…), per ex-
cloure’ls de l’àmbit de finançament, o de criteris 
positius (economia social i solidària, inclusió soci-
olaboral de col·lectius desafavorits…), per esco-
llir-los com a àmbits a oferir préstec. En el plan-
tejament positiu és on, per sort, trobem la majoria 
d’iniciatives de les Finances Ètiques a Catalunya.

A qui beneficien?

M’atreviria a dir que beneficien a tothom: a 
l’economia social i solidària, per posar els re-
cursos necessaris al seu abast, a totes aquelles 
persones que volem evitar que els nostres estal-

vis serveixin als interessos de la banca tradicio-
nal i a totes aquelles que volem que els nostres 
estalvis es dediquin precisament a potenciar la 
transformació social.
Estic profundament convençut que beneficien 
el conjunt de la societat en la mesura que una 
societat amb una economia social i solidà-
ria potent resulta molt més justa, humana i 
sostenible.

Quina ha estat l’evolució d’aquest tipus de 
finances durant els darrers anys? 
Com ja comença a ser tradició, durant la Festa 
del Comerç Just i la Banca Ètica presenta-
rem el Baròmetre de les Finances Ètiques 
2013. No puc avançar-ne dades, però sí que vull 
destacar que, malgrat la crisi econòmica i fi-
nancera, les Finances Ètiques no paren de 
créixer al nostre país, fins i tot baten rècords de 
creixement en termes relatius. Penso que el paper 
que han jugat les entitats financeres ha ajudat que 
cada dia més persones optin per una alterativa que 
ofereix finançament quan la resta del sistema tan-
ca l’aixeta. Per això, continuem creixent en estalvi 
de manera accelerada i continuem consolidant una 
base social molt important. Les dificultats també 
ens afecten, és clar, però com que la vinculació 
amb els projectes finançats gairebé mai no és una 
relació estrictament comercial, els índexs de mo-
rositat són molt més baixos en les Finances 
Ètiques que en general. M’agradaria també po-
der comparar l’evolució de la transparència, però 
aquesta només existeix en les Finances Ètiques i, 
per tant, no podem comparar-la amb l’opacitat de 
la banca tradicional.

Quin és el mapa de les Finances Ètiques a 
Catalunya?
A Catalunya, són moltes les iniciatives que miren 
d’obrir-se un camí en aquest món de l’ètica i les 
finances. En trobem de més “informals” i de més 

formals, de més innovadores i d’altres amb una 
llarga tradició. A dia d’avui, les principals entitats 
de Finances Ètiques són Oikocrèdit, Coop57, 
Fiare i Triodos. Malgrat això, cada any hi ha 
més companyies asseguradores i corredors 
que opten per l’assegurança ètica i solidària 
(EthSI), creixen les eines de capital risc social 
o les societats de garantia recíproca, creixen 
les finances participatives (crowdfunding, crow-
dlending, crowdequity...) amb les quals les Fi-
nances Ètiques comparteixen alguns criteris, 
i proliferen les iniciatives populars per mirar 
de resoldre les nostres necessitats finance-
res sense recórrer als serveis de les entitats 
financeres (ACAF, monedes socials...). És un 
mapa en creixement!

Quins són els reptes de les Finances Èti-
ques a Catalunya?

Crec que ens podem centrar en tres grans rep-
tes: primer, consolidar el creixement de totes 
les entitats, que és tot un repte per l’interès que 
desperten en la nostra societat. Segon, afavorir 
el naixement d’iniciatives que cobreixen ne-
cessitats financeres no cobertes (exclusió fi-
nancera, per exemple) a partir dels criteris de les 
Finances Ètiques. I tercer, treballar per construir 
un veritable sistema de Finances Ètiques ben 
articulat. És a dir, passar d’un mapa amb pro-
jectes aïllats al disseny d’una estratègia en 
comú que ens permeti créixer en incidència 
i consolidar un sector que encara és molt petit si el 
comparem amb el conjunt del sistema financer. És 
allò de cooperar per competir, però portat a l’acció. 
No ens podem quedar només en el discurs, encara 
que sovint sigui molt difícil.

Jordi marÍ,
president de FETS, finançament ètic i solidari

Sóc un cooperativista convençut de la capacitat de transformació 
que tenim a partir del nostre consum i el nostre treball. Treballo per 
l’economia social des de fa més de 15 anys i miro de consumir-hi cada 
dia una mica més.

“maLgrat La 
crisi, Les 
Finances 
ÈtiQues no 
paren de 
crÉiXer aL 
nostre paÍs”

QuÈ Hi pots
Fer tu? 

informa’t de què fa el 
banc amb els teus diners 
a demanabancaetica.org i 
fi nanzaesticas.org.

passa’t a la Banca Ètica. 
transfereix els teus estalvis 
a una entitat que ofereixi 
garanties ètiques en les seves 
inversions.

coop 57: www.coop57.coop
Fiare: www.projectefi are.cat
oikocredit: www.oikocredit.cat
triodos Bank: www.triodos.es

participa en accions i 
campanyes d’informació, 
sensibilització o incidència 
empresarial davant les 
pràctiques de la banca 
convencional.

difon les Finances Ètiques al 
teu centre educatiu, de treball o 
a la teva organització. trobaràs 
més informació a www.fets.
org/recursos educatius.

Busca La teva Festa,
t’Hi esperem!

BarceLona
arenys de munt
Barcelona
Ciutat Vella
Eixample
Sant Andreu
Sarrià
canovelles
el prat de Llobregat
esplugues de Llobregat
La palma de cervelló
manlleu
manresa
mataró
molins de rei
sabadell
sant adrià del Besos
sant Boi de Llobregat
sant cugat
sant Feliu de Llobregat
sant Quirze del vallès
santa coloma de 
gramenet
terrassa

girona
Banyoles
Breda
girona
L’escala
Lloret de mar

LLeida
alguaire
Balaguer
cervera
corbins
La pobla de segur 
sort
tremp

tarragona
L’ampolla
tarragona

segueiX-nos a Les XarXes:

facebook.com/festacomercjust

#FestacJBe    #desmarcat

inFormació
de dates
i activitats:
festacj.org/busca-la-teva-festa

principis 
de Les 
Finances 
ÈtiQues

Ètica:
Fa compatible la 
rendibilitat fi nancera 
i econòmica amb 
l’assoliment d’objectius 
socials i ambientals.

coHerÈncia: 
Els diners es fan 
servir d’acord amb 
uns valors i principis.

participació:
Les decisions es 
prenen de manera 
democràtica.

transparÈncia:
A l’hora de conèixer 
on i en què 
s’inverteixen els 
diners.

impLicació:
La seva política 
d’inversió segueix 
criteris positius per 
a la transformació 
social.

L’ampolla

tarragona

manresa

L’escala
Banyoles

manlleu

mataró
sant Quirze del vallès sabadell

terrassa
canovelles

sant adrià del Besos
santa coloma de gramanet

el prat de Llobregat
sant Boi de Llobregat 

sant Feliu de Llobregat
esplugues de Llobregat

molins de rei
sant cugat

La palma de cervelló

arenys de munt

sort

La pobla de segur

tremp

Balaguer

cervera
alguaire

corbins

girona

Lloret de mar

Breda

Barcelona
Ciutat Vella
Eixample 
Sant Andreu
Sarrià



Què és l’Economia Social i Solidària 
(ESS) i per què és important?
L’ESS és un conjunt de formes de treba-
llar, comercialitzar, consumir, finançar-se, 
gestionar recursos i distribuir-los basa-
des en valors alternatius als de l’e cono-
mia convencional o capitalista. La seva 
importància prové, precisament, de la im-
portància que té l’economia en qualsevol 
societat. Si volem una societat millor que 
la que tenim, necessitem una economia 
que sigui també millor que la que tenim; 
l’ESS pot ser una peça clau d’aquesta 
nova economia.

Què diferencia l’ESS de la conven-
cional?
Sintetitzant molt, crec que tres coses. 
Primera, la finalitat. Mentre que en l’eco-
nomia capitalista la finalitat és obtenir el 
màxim benefici econòmic privat, en l’ESS 
és resoldre les necessitats de les perso-
nes i, en tot cas, el benefici és només un 
mitjà per a aquesta finalitat. Segona, la 
manera d’organitzar-se. Mentre que en 
l’economia capitalista, per exemple en 
una empresa mercantil, qui té el capital 

és qui decideix i els treballadors i treba-
lladores qui obeeixen i els consumidors o 
usuaris qui només compren, l’ESS s’or-
ganitza de manera democràtica i promou 
la participació activa de qui produeix i qui 
consumeix. I tercera, la relació amb l’en-
torn. Mentre que en l’economia capitalista, 
l’entorn natural i social no importen, l’ESS 
neix arrelada a l’entorn i té un compromís 
social amb aquest.

D’on sorgeix?
L’ESS és la paraula contemporània que fem 
servir per expressar una pràctica tan antiga 
com la humanitat mateixa: la cooperació 
econòmica. Modernament, l’ESS deriva del 
cooperativisme, sorgit al segle XIX, consti-
tuint una ampliació d’aquest.

A qui beneficia?
A les classes populars, clarament, que és 
el sector de la societat que emprèn inicia-
tives d’ESS: la gent treballadora, pagesa, 
petits comerciants o empresaris... Mili-
ons d’aquestes persones arreu del món, 
mitjançant l’ESS, obtenen llocs de treball 
dignes, alimentació sana i de qualitat, crè-

dit, habitatges a preus raonables..., i els 
aporta altres coses igualment importants: 
dignitat, sentit i apoderament.

Qui en forma part?
Totes les persones, entitats i empreses que 
treballen, comercialitzen, consumeixen, 
estalvien, gestionen partint dels criteris de 
democràcia, responsabilitat social i atenció 
a les necessitats humanes. Sovint s’or-
ganitzen en cooperatives, però també en 
associacions, fundacions, fins i tot poden 
fer treball autònom, constituir-se en grups 
informals o ser pràctiques purament indivi-
duals. Estem parlant de formes de treball 
cooperatiu, de comercialització justa, de 
consum responsable, de finances ètiques, 
de monedes socials, de gestió dels béns 
comuns, de distribució solidària...

Quines són les reivindicacions de 
l’ESS?
L’ESS parteix de l’autoorganització de les 
persones. Ara bé, naturalment les lleis (o 
la seva absència) i les accions dels go-
verns poden desenvolupar o inhibir les 
iniciatives d’ESS. Per això, reivindiquem 
mesures com la compra pública respon-
sable per part de les administracions, 
l’estímul a la transformació d’empreses 

mercantils en cooperatives o la creació de 
banques públiques, ètiques i socials, que 
donin crèdit a l’Economia Social i Solidà-
ria, per esmentar tan sols tres exemples.

Quins són els reptes de l’ESS a Ca-
talunya?
L’ESS està creixent molt ràpid a casa 
nostra. Per mi, els reptes principals són 
vertebrar el sector, augmentant la conei-
xença i la cooperació entre totes les ini-
ciatives; crear xarxes locals i comarcals 
d’Economia Social i Solidària; dotar-lo 
d’eines de gestió adequades perquè pu-
gui enfortir-se, i mobilitzar-se per aconse-
guir unes polítiques públiques que li per-
metin desenvolupar-se.

Intento viure d’acord amb el que penso i contribuir a fer un món 
més just, humà i sostenible. Primer va ser des de l’objecció de 
consciència i l’antimilitarista, després des de la comunicació 
alternativa i els moviments ciutadans. El 1997, quan vam fundar 
la cooperativa de comunicació L’Apòstrof, se’m va obrir un nou 
àmbit, el del cooperativisme i l’economia social i solidària. Des 
d’aleshores, participo en aquesta manera alternativa d’entendre 
l’economia, des de la implicació directa, l’estudi i la divulgació.

“si volem una societat millor 
que la que tenim, necessitem 
una economia que sigui també 
millor que la que tenim”

Jordi 
garcia, 
membre 
de la Xarxa 
d’Economia 
Solidària

com s’Hi pot 
participar?
s’hi pot participar consumint 
d’una manera responsable 
i solidària, treballant en 
una cooperativa, tenint els 
estalvis en les fi nances 
ètiques, col·laborant amb la 
Xarxa d’economia solidària, 
de mil maneres!

HI HA ALTERNATIVES!
Una altra economia
és possible ja existeix.
I és el futur present!

Podràs veure-la
i sentir-la els 
pròxims 24,25 i 
26 d’octubre a la 
III Fira d’Economia 
Solidària que 
organitza la XES 

www.xes.cat
www.fi raesc.org
#FESC2014

oBJectiu: 
mercat
sociaL

producció 
cooperativa

Finances 
ètiques

comercialització 
justa

Xarxa 
d’intercanvi amb 
moneda social

consum 
responsable

Il·lustracions: Sol Undurraga

Pam a Pam és un mapa col·laboratiu 
de Barcelona impulsat per SETEM 
que mostra els punts de consum 
responsable i economia solidària. 
Entra i transforma la ciutat a partir
de la teva cistella de la compra:
www.pamapam.org

Ara ja ho tens fàcil
per consumir
de forma responsable! 
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