CONVOCATÒRIA DE PREMSA

El Dia Mundial del Comerç Just es posa les ulleres feministes
* Sota el lema ‘Posa el #FiltreLila’, la nova campanya de la LaCoordi (Coordinadora pel Comerç Just i les
Finances Ètiques a Catalunya) se centra en les desigualtats de gènere del comerç internacional i en
l’apoderament de les dones gràcies al Comerç Just.
* L’acte central serà el dissabte 4 de maig, de 10 a 14h, al Mercat de Sant Antoni de Barcelona, on es
presentarà la Caravana pel Comerç Just i les Finances Ètiques que recorrerà Catalunya.
Barcelona, 2 de maig de 2019
Per 20è any consecutiu, la campanya pel Dia Mundial del Comerç Just promou la importància de la
comercialització justa i les finances ètiques i proposa alternatives respectuoses amb els drets humans.
Enguany, porta per lema “Posa el Filtre Lila! Per la igualtat, tria Comerç Just!”, per denunciar les
desigualts i injustícies que pateixen les dones en el comerç internacional i les alternatives que, des del
Comerç Just o les Finances Ètiques, lluiten per una justícia social equitativa.
La campanya està impulsada per LaCoordi, una nova organització hereva de la campanya Som Comerç Just i
Banca Ètica. Agrupa 6 entitats catalanes del tercer sector i l’Economia Social i Solidària, que promouen la
justícia social, el comerç just i el finançament ètic i solidari. La conformen: SETEM Catalunya, Oxfam
Intermón, Alternativa3, Fiare Catalunya, FETS-Finançament Ètic i Solidari i la Xarxa
d’Economia Solidària (XES). LaCoordi és una plataforma única a Catalunya perquè connecta entitats
socials d’àmbit local amb les realitats de les organitzacions dels països productors de Comerç Just del Sud
global. Compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Tarragona.
L’acte central de la campanya serà el 4 de maig, de 10 a 14h, al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. A les
12:00h es presentarà la campanya “Posa el #FiltreLila” i es donaran dades sobre les desigualtats de gènere
al comerç internacional i les aternatives des del Comerç Just i les Finances Ètiques i l’Economia Solidària.
També es presentarà la Caravana itinerant pel Comerç Just i les Finances Ètiques, que recorrerà una dotzena
de municipis catalans.

CONVOCATÒRIA
Què?

Presentació de la Campanya “Posa el #FiltreLila” pel Dia Mundial del
Comerç Just i de la Caravana pel Comerç Just i les Finances Ètiques

Quan?

Dissabte 4 de maig, 12:00 h

On?

Mercat de Sant Antoni (c/ Comte d’Urgell amb c/ Manso)

Qui?

•
•

Altres activitats
durant el matí

Maria Fernández, portaveu de LaCoordi, la Coordinadora pel
Comerç Just i les Finances Ètiques a Catalunya.
Maria Mercedes Alemán, membre de l’organització de
productors/es de Comerç Just Aldea Global (Nicaragua)

10 – 11h _ Esmorzar popular amb productes de Comerç Just.
10:30 – 12h _ Quin futur tenen els Rosell? Teatre-Fòrum al carrer,

realitzat per l’associació La Xixa Teatre, sobre l’impacte del comerç
capitalista sobre els drets de les dones.
12:30 – 14h _ Vermut de Comerç Just + Música feminista amb PD
Antònia Found System.
Durant tot el matí (de 10 a 14h):

• Taller “Fes el teu filtre lila!”
• Photocall “Posa el filtre lila!”.
• Jocs infantils pel Comerç Just: “El joc de la Oca” i “Les 7
diferències en el Comerç Just”.
• Exposició sobre Comerç Just i Finances Ètiques.

ACTIVITAT PRÈVIA
Divendres 3 de maig – 18:30h – Espai Consum Responsable (Ronda Sant Pau 43-45, Barcelona)

Taula Rodona: “Els impactes de les polítiques comercials i d’inversió en les dones i les
alternatives des del Comerç Just i les Finances Ètiques”
Hi participen:
• Rosa Ortiz, membre de la campanya No als Tractats de Comerç i d’Inversió, autora del llibre A qui
beneficien els tractats de comerç i inversió? Una anàlisi amb perspectiva feminista.
• Maria Mercedes Alemán, responsable de comunicació de l’organització de productors/es de
Comerç Just Aldea Global, de Nicaragua. Experta en projectes i campanyes de Gènere,
Desenvolupament i Comunicació.
• Maria Fernández, presidenta de LaCoordi. Presentarà l’informe Models d’activitat comercial que
apoderen les dones: perspectives i inspiració de les organitzacions de Comerç Just, realitzat amb
l’Organització Mundial del Comerç Just.
• Clara Soler, de Fiare Banca Ètica. Explicarà com les Finances ètiques poden ser una eina local i
global per a l’apoderament de les dones.
Presenta: Carme Gual, Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Més informació:
• Diari de Campanya 2019
• Web de LaCoordi
• Manifest de la campanya
• Espot
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