
CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Acte central pel Dia Mundial del Comerç Just

El comerç just entra a l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 7 de maig de 2018

La Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, impulsada per les entitats SETEM 
Catalunya, Alternativa 3, Oxfam   Intermón  , FIARE, FETS i la XES, vol emplaçar en 
aquesta 19a edició a les administracions públiques a sumar-se a “La Revolució de 
les butxaques públiques”, és a dir, a què incorporin dins la compra pública criteris i 
clàusules socials per tal d’afavorir el creixement i la consolidació del comerç just i la 
banca ètica.

L’acte central de la campanya, que es celebra el  dijous 10 de maig a les 11 h a la
Plaça Sant Jaume de Barcelona, constarà de la taula rodona “El comerç just, del
Sud a les Administracions Públiques”, amb la presència de diversos agents del
comerç just tant als països productors del Sud com als països del Nord, i acabarà amb
l’entrada d’una delegació de la campanya dins l’Ajuntament de Barcelona per entregar
una tassa de cafè de comerç just a l’Alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, moment
en què se li presentarà la campanya “La Revolució de les Butxaques Públiques”.

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Dia Dijous 10 de maig

Hora 11:00 h

Lloc Plaça Sant Jaume (Barcelona)

Qui? 11:00 h Taula Rodona “EL COMERÇ JUST, DEL SUD A LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES”

Exolina Aldana, Cooperativa Multisectorial Augusto César Sandino 
de Nicaragua.

Estel Malgosa, Alternativa 3 i Xarxa d’Escoles pel Comerç Just.

Eduard Sagrera, responsable de botigues de comerç just d’Oxfam 
Intermón a Catalunya.

Sergi Corbalán, advocat i president de l’organització europea Fair 
Trade Advocacy Office.

Nina González Fernandéz-Argüelles, coordinadora de FETS- 
Finançament Ètic i Solidari
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Laia Fargas Fursa, SETEM Catalunya.

11:45h – Cafè de Comerç Just amb l’alcaldessa ADA COLAU.

Més informació al web de Som Comerç Just i Banca Ètica

• Manifest de la campanya  

• Espot  

• Dossier de Premsa  

Preguem confirmació d’assistència:

Víctor Yustres - Premsa
93 44 153 35 – 620 460 298

vyustres@setem.org

http://www.setem.org/site/cat/catalunya/
https://festacjib.files.wordpress.com/2018/05/dossier_premsa_cjbe_2018.pdf
https://comercjustibancaetica.org/2018/04/05/estrenem-espot-2018/
https://comercjustibancaetica.org/manifest-2018/
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