
 
 

 

Més de vint botigues de Comerç Just a Catalunya 
impulsen un concurs de selfies per Nadal 

  
·    El hashtag de la campanya és #MillorComerçJust i la fotografia 
guanyadora s’endurà un cistell de productes de comerç just 

·    Les organitzacions de Comerç Just recomanen optar per alternatives 
de consum responsable a les festes nadalenques 

  
(10 desembre 2015) “Millor Comerç Just” és el lema que les organitzacions i botigues de 
Comerç Just utilitzaran durant les festes nadalenques per recordar a les persones 
consumidores que, si realitzen compres, existeixen alternatives responsables i solidàries com 
ara el Comerç Just. Per transmetre aquest missatge a les consumidores, la Coordinadora 
Estatal de Comerç Just (CECJ) ha posat en marxa un concurs de selfies. Es premiarà la 
fotografia més votada a les xarxes socials i que mostri que la seva protagonista ha escollit el 
Comerç Just per celebrar aquestes festes com a alternativa de consum responsable. Per 
participar cal pujar les fotografies amb l’etiqueta #MejorConComercioJusto o 
#MillorComerçJust fins el 31 de desembre. La persona guanyadora rebrà un cistell de 
productes de Comerç Just valorat en 200 euros. 
  
A Catalunya hi ha 19 botigues físiques de Comerç Just i 9 botigues on-line. La llista completa 
es pot consultar al blog de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
https://festacjib.wordpress.com/botigues-de-comerc-just/, consorci format per diverses 
entitats que donen suport a la comercialització justa per acabar amb les injustícies  Nord-
Sud. Dins la xarxa d’establiments de Comerç Just, es poden trobar productes d’alimentació 
(cafè, xocolata, infusions, begudes, dolços nadalencs...), joguines, complements, cosmètica 
natural, bijuteria, tèxtil de la llar, decoració o papereria.  Aquests productes garanteixen 
que han estat elaborats en condicions de treball dignes, amb igualtat entre homes i dones i 
sense explotació laboral infantil. A més, el Comerç Just assegura la protecció del medi 
ambient. 
  
En el conjunt de l’estat espanyol, el Comerç Just va facturar 33,2 milions d’euros el 2014, un 
8% més que l’any anterior. Malgrat l’augment, segueix sent un dels països europeus on es 
consumeix menys Comerç Just. 
  
Optar pel Comerç Just suposa no només exigir productes de qualitat sinó també apostar per un 
model econòmic i social basat en el respecte als Drets Humans i el medi ambient. En el 
Comerç Just, els treballadores i les treballadores reben un salari digne, el mateix per a tothom 
per les mateixes tasques. Desenvolupen la seva activitat en condicions adequades que no 
posen en perill la seva salut. A més, no es produeix explotació laboral infantil i els processos 
d’elaboració no fan malbé la terra ni l’entorn natural. 
 
Més informació a la web de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, un consorci format per 
SETEM Catalunya, Alternativa 3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solidari-, OxfamIntermón, 
la Xarxa de Consum Solidari i la Xarxa d’Economia Solidària. 
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