Nota de premsa
Terrassa, 9 d’octubre de 2014

La Tardor Solidària proposa 15 activitats de
divulgació i sensibilització fins a final d’any
Aquest octubre hi ha també una campanya sobre el Segell del Comerç Just

Coincidint amb l’arribada del mes d’octubre, l’Ajuntament de Terrassa, a través del
servei de Solidaritat i Cooperació Internacional, i les entitats solidàries de la ciutat
posen en marxa una nova edició de la Tardor Solidària, que des de 2002 aplega les
accions de sensibilització i divulgació que es porten a terme durant aquesta època
de l’any. L’edició de 2014 proposa un total de 15 activitats, amb la participació de
prop d’una desena d’associacions.
En la programació d’enguany destaca el 8è Festival de les Sopes del Món, que
organitza l’Associació de Veïns de Torre-Sana i que es durà a terme el diumenge 26
d’octubre; sessions d’hora del conte solidària a les biblioteques de la ciutat, sessions
informatives sobre voluntariat internacional, o una exposició i conferència sobre els
projectes educatius que l’entitat Amics de Fundase realitza a la ciutat boliviana d’El
Alto.

Mes del Segell del Comerç Just
També aquest mes d’octubre, l’Ajuntament de Terrassa i l’entitat Alternativa 3 duran
a terme una campanya de promoció del Segell del Comerç Just a la nostra ciutat.
Aquest segell és una certificació atorgada per Fairtrade Labelling Organizations
International (FLO), l’organització internacional responsable de la definició i
certificació dels criteris de comerç just. El segell garanteix que un producte ha estat
elaborat complint amb els principis de comerç just i que els productors inverteixen en
el seu desenvolupament els beneficis obtinguts. A més, el segell fa possible que
importadors i distribuïdors convencionals puguin oferir productes de comerç just amb
un distintiu que els caracteritzi. A Terrassa hi ha vuit establiments que venen
productes amb el Segell de Comerç Just.
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La campanya consta d’una exposició que es podrà veure a dos centres cívics
(actualment a l’Alcalde Morera i del 13 al 25 d’octubre al President Macià); dues
aules de cuina fetes exclusivament amb productes de comerç just, i dos cinefòrums
a la Biblioteca Central de Terrassa, un per a públic infantil acompanyat d’un tast de
cacau, i un altre per a públic més adult i acompanyat d’un tast del Cafè Terrassa.
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