
Sort 22 d’abril · Borges Blanques 5 de maig · Almenar 6 de maig · Tremp 5 i 6 de maig · 
Àger  12 de maig · Guissona 12 de maig · Rosselló 27 de maig · Alpicat 4, 5 i 6 de maig 
· Fulleda 13 de maig ·  Lleida  19 de maig · Corbins 23, 24 i 25 de maig · Tàrrega 26 
de maig · Cervera 26 de maig · Balaguer 9 de juny · Pobla de Segur 16 i 17 de juny



Sota el lema “És just el que necessitem”, en diferents 
caps de setmana (principalment del mes de maig) 
sortirem al carrer per donar a conèixer les opcions 
del Comerç Just i la Banca Ètica.
Any darrera any, més pobles de Lleida estan bolcats 
pel Comerç Just i la Banca Ètica. A les comarques 
de Ponent la festa hi continua ben present, i de 
moment gairebé una vintena de pobles treballen per 
a sensibilitzar els seus vilatans en el Comerç Just i la 
Banca Ètica.

19 de maig
Matí
[11:00] Inauguració de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica.
[11:30] Lectura del Manifest a càrrec de les Entitats Organitzadores.
[12:00] Xerrada “Coop 57, una Cooperativa de Banca Ètica“ modera 
Josep Ramon Olarieta, professor de la UdL i membre de Fiare-Banca 
Ètica.
[13:00] Animació Infantil “Una d’Aventures“ amb un viatge pel món 
de la mà de Festuc Teatre pels més menuts, i Ecovermut Popular per 
tancar la jornada matinal.
Tarda
[17:00 ] Ioga en Família “Més consciència per un consum responsable“ 
amb Ananda Ioga tota la família farà un viatge molt divertit prenent 
consciència de la importància del comerç just. 
[18:00] Actuació musical  “Soul i electro” per a grans i joves de la mà 
de Racial Fury, grup guanyador de la Mostra de música de Lleida del 
2010. 

Al llarg del dia ...
Venda i mostra de productes de comerç just.

Tast gratuït de cafè de comerç just.

Creperia-llibreria per cultivar el bon gust per la lectura.

Ludoteca pel Comerç Just amb taller de Mandales d’Ananda Yoga.

Jocs, contes, exposicions i activitats participatives pel comerç just i la 
banca ètica.  



El Racó de ...
Colabora Birmania El Comerç Just, una alternativa per millorar la 
qualitat de vida de la població. “Birmana desplaçada a Tailàndia“.

CDOCS - Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL 
Contribuint a promoure un canvi en la recerca i en les accions aplicades 
“Al voltant del Comerç Just i la Banca Ètica“.

Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida Hi ha 
alternatives “Desarmem la Banca“.

VOLS - Voluntariat Solidari Des de l’educació, construint ciutadania 
responsable “VOLS amb la Banca Ètica i el Comerç Just“.

Fiare-Banca Ètica “La Banca Ètica, una alternativa a la Crisi“.

Lo Fato, Associació de Consum Ecològic i Menja Sa “Pel comerç 
directe i de proximitat i per la sobirania alimentària“.

Intermon-Oxfam “Canvia el món comprant productes de comerç 
just. Vine a Intermon-Oxfam“.

Garrigues Cooperació Internacional i Grup Cultural Garrigues 
“Comerç Just. Sigues just per als nens i nenes més desfavorits“.

Entitats convidades a la Festa ...
Plataforma Afectats per la Hipoteca (PAH) amb la proposició de llei de 
regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments 
i de lloguer social “Recull de signatures per la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP)“.

Ecoxarxa de Lleida és una proposta de transformació social 
assembleària que persegueix l’objectiu de crear una xarxa 
d’intercanvis multirecíprocs entre consumidors, productors i projectes 
compromesos socialment per tal de millorar el sistema i la qualitat del 
consum, del treball i de les relacions entre persones. Es basa en el 
producte ecològic, local, de qualitat, sense intermediaris i a un preu 
just, així com dels serveis necessaris per a viure.



La setmana abans ...

Dimarts 15 de maig a les 20:00h  la Sala de Juntes del Rectorat (2on 
pis) de la UdL “Taula Rodona sobre Cooperativisme“ a càrrec de:

• Clara Griera de la Cooperativa L’Olivera de Vallbona de les 
Monges.

• Joan Solé de l’Ecoxarxa de Lleida.

• Alba Coma de l’empresa social de reinserció Cartaes.

Dimecres 16 de maig “Taller per aprendre a jugar a Ethica“ de 15:00 
a 20:00h a la seu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida (c/ Dr. 
Combelles, núm 11, baixos). Més informació

• Joc per estimular el debat i l’aprenentatge sobre les Finances 
Ètiques.

• Imparteix Barcelonya: Cooperativa d’Educació i Comunicació 
per la Sostenibilitat.

(activitat de pagament prèvia inscripció)

Divendres 18 de maig  a la seu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de 
Lleida (c/ Dr. Combelles, núm 11, baixos).

• [19.30] Xerrada “Models de consum de proximitat: exemples 
d’associacions de consum ecològic“ a càrrec de Jordi Cipriano 
membre de l’Associació de Consum Ecològic i de Proximitat - 
Lo Fato.

• [20:30] Concurs d’Ecotapes “Tapa’t d’Injustícies“, obert a 
tothom: comparteix la teva creació culinària, participa-hi!!

http://ethica.co/ca
http://barcelonya.fikket.com/
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