
CAFÈ SANT ADRIÀ RENOVA LA SEVA
IMATGE!!

Els municipis que formem part de la Xarxa
Cafè Ciutat renovem la imatge del paquet de
cafè de comerç just. 

Cafè Ciutat és una campanya dirigida a la
ciutadania, al teixit associatiu, entitats
públiques i establiments per tal de fomentar la
consciència en el consum de cafè d’una
manera responsable, coneixent el seu origen
i les condicions de Comerç Just en què s’ha
produït. Per fer-ho, vincula el consum de
determinats cafès amb localitats de la nostra
terra: així s’impulsa un cafè de Comerç Just
amb identitat per a la nostra ciutat, 
vinculant-la amb un cafè d’origen i amb la possibilitat d’agermanar-se amb una 
cooperativa cafetera productora.

“El Comerç Just és un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte,
que busca una major equitat en el comerç internacional prestant especial atenció a criteris
socials i mediambientals. Contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors 
condicions comercials i assegurant els drets de productors/as i treballadors/as desfavorits,
especialment en el Sud”.

10 RAONS PER CONSUMIR COMERÇ JUST

1. Perquè els treballadors i treballadores reben un sou digne.

2. Perquè homes i dones reben el mateix sou per la mateixa tasca.

3. Perquè no tolera l’explotació infantil.

4. Perquè respecta el medi ambient.

5. Perquè manté relacions comercials a llarg termini.

6. Perquè prefinança una part de la producció.

7. Perquè les organitzacions funcionen de manera democràtic.

8. Perquè respecta la identitat cultural.

9. Perquè una part dels beneficis són destinats a projectes de desenvolupament per a

tota la comunitat.

10.Perquè ofereix articles de qualitat

Ha estat un procés col·lectiu per repensar i renovar el projecte on hem participat els 11
municipis que actualment formem part de la Xarxa.

La vostra participació és molt important per a nosaltres!! Entra a  
https://lacoordi.cat/cafe-ciutat/ i digues la teva!!

https://lacoordi.cat/cafe-ciutat/

