La FCVS promou la compra social i responsable a
través de la plataforma en línia El Mercat Social
•
•

Les compres solidàries a El Mercat Social fomenten la inserció sociolaboral de
col·lectius en risc i la millora de qualitat de vida de més de 6.000 persones
Pel Giving Tuesday s’impulsarà la compra social amb la promoció d’enviament gratuït

Barcelona, 27 de novembre de 2017 – La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
promou la compra solidària i responsable en línia per aquest Nadal a través d’El Mercat Social,
una plataforma de caràcter social que permet la compra de més de 200 productes i serveis d’
entitats socials.
A través d’El Mercat Social més de 30 entitats socials poden difondre i vendre els productes
que elaboren, promovent així noves oportunitats sociolaborals i repercutint a millorar la
qualitat de vida de més de 6.000 persones. En aquest sentit, es poden trobar des de productes
d’alimentació ecològica i de proximitat que ajuden a crear llocs de feina per a persones amb
especials dificultats, a roba, decoració i complements elaborats a mà per col·lectius més
desfavorits.

Giving Tuesday, un dia per comprar solidaritat
El Mercat Social es suma aquest 28 de novembre al Giving Tuesday, el moviment global per
promoure la solidaritat i celebrar l’acció de donar. El repte d’ El Mercat Social és aconseguir
que les compres d’aquests dies siguin solidàries i donin oportunitats i somriures a qui més ho
necessita.
Per promoure la compra solidària, El Mercat Social posa en marxa una GivingPromo.
D’aquesta manera, totes les compres que es facin el 28 de novembre s’enviaran al destinatari
sense costos d’enviament.

El Mercat Social
El Mercat Social de Voluntaris.cat és la plataforma de difusió i compra en línia de productes i
serveis de més de 30 entitats socials, amb més de 200 productes i serveis, i de 6.000 persones
a qui aquestes entitats donen una oportunitat d’inserció sociolaboral.
Una iniciativa de la FCVS que promou els valors de la solidaritat, l’economia social i el consum
responsable.
La FCVS
La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) és la plataforma de referència del
voluntariat social a Catalunya. És una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballen pel
reconeixement de la figura del voluntariat com a eina de transformació social.
La FCVS aplega avui prop de 342 entitats amb les quals s’impulsa recursos i serveis per
afavorir l’acció voluntària. Aquesta tasca, feta conjuntament amb totes elles, impacta sobre
un total de 80.000 persones voluntàries.
La FCVS dona serveis a les entitats adherides, des d’una perspectiva transversal: formació,
recursos audiovisuals, gestió d’assegurances, borsa de voluntariat en línia, publicacions,
jornades de debat, recursos sensibilitzadors, visibilitat, discurs d’incidència política per
combatre desigualtats i injustícies, i per enfortir les condicions amb què treballem.

