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DIARI DE BALEARS
DIJOUS, 18 DE DESEMBRE DEL 2008

Solidaris
Text: Miquel Àngel Maria
PALMA Ara ve Nadal,

menjarem torró...
i amb una guitarra
cantarem cançons .
...I menjarem també dotze
grans de raïm la nit de Cap
d’Any, i beurem cava per felicitar-nos, i les nostres taules –segons les possibilitats de cadascú–
s’ompliran de menjars de festa, i
cercarem aquell regal especial
per a la persona que estimam...
El mercat ens ofereix de tot i
molt, i la crisi no sembla haver
aturat la crida de la publicitat massiva a gastar i a consumir d’una manera copiosa i dissoluta. Però
també creix cada vegada més el nombre de
persones que incorporen
a les seves compres criteris
de consum sostenible, responsable i solidari. És molt fàcil aconseguir que el nostre consum
guanyi en qualitat ambiental i
social. Les festes nadalenques
són un bon moment per començar i en la pàgina de la dreta
teniu algunes propostes de compres amb el valor afegit de la solidaritat.

Fira a Palma

El mercat ofereix de tot i molt, i la crisi sembla que no ha aturat la crida
de la publicitat massiva a gastar de manera copiosa. Però també és cert
que creix el nombre de persones que incorporen en les seves compres
criteris de consum sostenible i responsable

De fet, avui mateix s’inaugura
la Fira del comerç just a Palma.
Són sis expositors d’un bon grapat d’ONG que treballen en
l’àmbit de la distribució d’aliments amb un denominador
comú: la seva producció ha respectat el medi ambient i els
drets dels treballadors, entre
d’altres. O sigui: prové del comerç just. Als expositors, que es
troben a via Alemanya, seran repartits centenars de díptics per
exemplicar les virtuts del comerç just, una filosofia que permet desenvolupar relacions comercials ètiques i respectuoses,
amb un creixement sostenible
de les nacions i dels individus.•

Aquest Nadal fes
compres solidàries
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Set opcions per fer una bona tria
Una mar de sabors i de dolçor
Les confitures Fet a Sóller s’han guanyat un lloc merescut en el catàleg de productes mallorquins populars i de qualitat. Són elaborades
de manera natural exclusivament amb fruites de la vall de Sóller pel
taller de l’Associació Estel Nou, un projecte que dóna feina estable i
millora la qualitat de vida de persones discapacitades. Podeu gaudir
d’una gran varietat d’especialitats: taronja, llimona, clementina, figa,
figa de moro, nispro, magrana, tomàtiga...
Confitures Fet a Sóller
Camí des Dragonar 8, Sóller Tel: 971 638 134

Lots de Nadal, de comerç just

Posa’t guapo o guapa
Els objectes de moda i complements que pots trobar a les botigues de la Fundació Vicenç
Ferrer s’assemblen molt (aparentment: no et fixis en la qualitat) als que tenen a qualsevol
botigueta exòtica. La diferència
es troba en la dignitat de les
mans que els han fabricats: els
de procedència no coneguda
poden haver estat fabricats per
infants sotmesos a explotació
laboral. Els que posa a les teves
mans la Fundació Vicenç Ferrer
han estat teixits i manufacturats per les dones que participen en el Projecte de desenvolupament integral, que des de
fa anys aquesta organització du
a terme a Anantapur (l’Índia).

Fundació Vicenç Ferrer
Murillo, 19, Palma de Mallorca
Tel. 971 73 17 43

Cada any són més les empreses que regalen solidaritat als seus clients i a
la seva plantilla: en lloc de fer el lot de Nadal tòpic i convencional, per què
no ser original i fer-lo amb productes de comerç just? S’ofereixen preus
per a totes les butxaques i la possibilitat de combinar alimentació, artesania, objectes de regal, perfumeria... i, com sempre, amb la garantia del segell de comerç just: productes del sud fets amb dignitat.
A totes les botigues de comerç just de les Illes Balears:
S’Altra Senalla, Intermón, Fundació Vicenç Ferrer, Finestra al Sud...

Als menús de festa,
vegetals ecològics i d’aquí
A l’Horta Son Roca (Son Ferriol) i
sota el guiatge de l’Associació
Amadip-Esment, un grup de persones amb discapacitat intel·lectual produeix fruites, verdures i hortalisses de gran qualitat, d’agricultura ecològica certificada. Pots
comprar el que necessitis o encomanar una caixa amb una selecció
de productes de temporada, com
a compra ocasional o com a provisionament regular.

I després de les festes...
Els responsables de la gestió de residus intensifiquen cada final d’any
la seva crida per reduir-ne una generació abusiva i minimitzar l’impacte de l’excés d’envasos i embalatges. Procura comprar els regals
amb el mínim d’embalatge, fes les
compres dels àpats de Nadal amb
el carro o la senalla, i sempre que
puguis compra a granel o en envasos retornables.
A més, pensa que moltes de les
coses que enguany podràs renovar
a partir dels regals que et facin
–roba, juguetes, mobles, electrodomèstics i aparells electrònics...–
poden tenir una segona vida. No
tiris al fems tot allò que encara pot
servir. La Fundació Deixalles a Mallorca i a Eivissa, i Mestral a Menorca
són experts de recollir andròmines i
estris de rebuig... i trobar la persona
que estava esperant precisament
allò que a tu ja no et serveix.
Fundació Deixalles Mallorca:
971 47 22 11
Fundació Deixalles Eivissa:
971 19 11 18
Tallers Mestral Menorca:
971 35 14 13 – 971 38 60 64

Botiga S’Illa Verda
Plaça Pes de sa Palla, 3, Palma
Tel. 971 72 09 96

El torró més especial
S’Altra Senalla – Càritas Menorca ha volgut unir la tradició gastronòmica més nostra, l’opció per l’agricultura i la producció alimentària local,
i els productes de comerç just. El resultat és l’exquisit torró que elaboren els pastissers artesans Lluís Febrer (Ferreries) i pastisseria Moll
(Ciutadella) a base d’ametla mallorquina i sucre de comerç just de les
Illes Maurici. Podeu triar dues especialitats molt menorquines: torró
de la reina i torró de gema.
S’Altra Senalla – Càritas Menorca
Comandes: Tel. 971 36 73 34

Un toc de distinció
A partir de la fusta, el metall, el
vidre o la tapisseria, els voluntaris del taller de Mans Unides de
Maó elaboren artesanalment
tot tipus de peces de decoració,
de gran bellesa i categoria. Un
treball solidari, els fruits del
qual es destinen a finançar projectes de cooperació per a països del sud.
Mans Unides
Bastió, 1, Maó
Tel. 971 36 99 36

