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Què és el Comerç Just?
És un moviment que proposa un comerç que 
sigui just per a totes les parts que participen en 
l’intercanvi, i que permeti assolir als països del Sud 
un desenvolupament social i econòmic. Té en compte 
valors ètics i mediambientals, enfront dels criteris 
exclusivament econòmics del comerç internacional.
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Què és la Banca Ètica?
És una alternativa als bancs convencionals que garanteix 
l’ús ètic dels teus diners, per això promou una inversió 
que combini els beneficis socials i mediambientals 
amb els beneficis econòmics. És molt fàcil fer el canvi. 
A Catalunya, tens diverses opcions: Coop 57, Fiare, 
Oikocredit i Triodos Bank.

el meu banc

Cada dia quan  
et despertes, et fas un 

cafè per espavilar-te.

Després et prepares  
per sortir al carrer: 

remenes l’armari, tries 
la roba que et vols 

posar i et vesteixes.

Surts de casa i vas  
al caixer a treure  

diners del teu banc.

De cada cafè que beus, 
només el 2% es destina  
al seu productor.

Les treballadores  
de grans empreses  
de moda cusen la teva  
roba a Bangladesh per  
25 cèntims d’euro l’hora.

Moltes entitats 
financeres espanyoles 
contribueixen a finançar 
guerres. BBVA ha invertit 
1.824.822.643 en armes.

Davant d’això, el Comerç Just i la 
Banca Ètica és just el que necessitem.
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Aposta per un consum sa i responsable. El Comerç Just és 

Just el que necessites!

Posa els teus diners en un banc ètic. A Catalunya tens quatre 

opcions: Coop 57, Fiare, Triodos Bank i Oikocredit.

Participa en mercats d’intercanvi i / o en horts comunitaris.

Esquiva el turisme convencional i participa en propostes  

de turisme responsable.

Recicla els teus residus.

Aparca el cotxe i puja a la bici.

Llegeix premsa alternativa i pregunta’t quins interessos  

es poden amagar darrere de la informació “oficial”.

Acudeix a actes, xerrades i jornades solidàries i comparteix 

les teves inquietuds.

Uneix-te a alguna organització o moviment social. Pots fer-

te’n voluntari, soci/a i explorar les vies de partcipació.

Surt al carrer i manifesta’t davant les injustícies!

El motor més gran que existeix per 

emprendre canvis socials som totes  

i cadascuna de les persones.
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