
 

 
 

El comerç just i solidari    
 
En les dates que s’apropen tenim l’oportunitat de comprar de forma diferent. 
El comerç just posa a l’abast de tothom la possibilitat de prendre una actitud 
activa davant les injustícies i desigualtats de que són víctimes tants països 
del Sud: El consum responsable. 
 
En el nostre paper de consumidors i consumidores, i per tant, de peces 
fonamentals en el sistema econòmic, tenim eines per fer-ho. 
 
Optar pels productes de la Xarxa de Comerç Just és una manera de 
practicar el consum que contribueix a millorar les condicions de vida i de 
treball dels petits productors als països del Sud, com a resposta a unes 
situacions laborals i estructurals injustes 
 
A les botigues de la Xarxa podràs trobar: 
 
� Productes alimentaris, xocolata, cafè cubà, africà o de Chiapas, infusions. 
� Roba diversa per a grans i petits 
� Productes artesanals: bijuteria, joieria, bosses en diversos materials 
� Objectes de pedra, fusta i ceràmica 
� Joguines artesanals 
� Instruments musicals i música. 
 

ARA ÉS UN BON MOMENT 
PER EL COMERÇ JUST I EL CONSUM 

SOLIDARI 
 
Petita mostra d’alguns comerços: 
 
� Botiga de comerç just (centre cívic Besòs) Rambla de Prim, 87-89 
� Sodepau     Avinyó, 29 bxs. 
� GANA – Grup Ajuda Necessitats Actuals Evaristo Arnús, 5 
� Germinal Sants (cooperativa)   Rossend Arús, 47 
� Germinal Sarrià (cooperativa)   Clos de Sant Francesc, 3-5 
� Cydonia (cooperativa)    Passatge Bosch i Labrús, 16 
� Usareda 9 (cooperqtiva)   Pl. Àngel Pestanya, s/n 
� Servei Civil Internacional    C/. Carme, 95 bxs. 
� Sol Soler     Pl. del Sol, 21-22 
� Cooperativa de Consum Sant Andreu   C/. Vallès, 61 bxs. 
� Ateneu Sant Roc     Cáceres, 34-36 – (Badalona) 
� Xarxa de Santa Coloma - President Companys, 22 – Sta. Coloma de Gramanet 
� Botigues Intermon-Oxfam  – Roger de Llúria, 15 i Provença, 247 
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