
1

Sembrem esperances 
per un món millor

Memòria
2018



32

SUMARIDADES 2018

+33.000
12.300
7.228
1.014
941
800
300
100
 

39
14
4

Reproduccions de vídeo 
al nostre canal de youtube 
i 616 suscriptores

50 anys movent-nos amb  
tu pertransformar el món

Presentació de la Junta

2018 en 140 caràcters

Resum de l’any

Qui som

Prenem partit

Què hem fet?

     Sensibilització

     Mobilització social

      Incidència política  
i empresarial 

     Esdeveniments

     Investigació

     Pam a Pam

     Transparència 

     Agraïments 

Seguidors a twitter

Seguidors al facebook

Seguidors al Instagram

Persones sòcies 

Iniciatives noves d’Economia Social  
i Solidària al mapa Pam a Pam

Institucions públiques afiliades a  
la fundació Electronics Watch 

Participants a 16 Camps 
de Solidaritat  a 14 països 
a 3 continents.

Activitats de la campanya 
Som Comerç Just i la Banca Ètica 
i 25 municipis adherits.

Docents formats en ESS

Campanyes de denúncia, Roba Neta,  
Banca Armada, Mobile Social Congress 
i Make ICT Fair

    

     

4
3

5
7
8
9

13
10

17
20
23
27
29
30

Continguts:
SETEM Catalunya
Maquetació:
Noè Fanlo
noe@noefanlo.info

Especial record en memòria de 
Jaume Botey Vallès que ens va deixar.
Va ser una persona persona profundament estimada, res-
pectada, admirada; per la seva tasca, per la seva manera de 
ser. Professor, activista social, pacifista, polític, lluitador in-
cansable, però sobretot inmensa persona.
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Benvolgudes sòcies, 

Un any més us presentem el resum 
d’activitats realitzades durant el 2018 
entre tota la comunitat SETEM. Tot el 
que us mostrem a continuació no és 
més que el resultat de l’esforç, parti-
cipació i suport de totes les persones 
que formem part de l’entitat. Sen-
tiu-vos aquest resultat com a propi, ja 
que sense totes nosaltres, cadascuna 
des de la seva posició, no hagués estat 
possible. 

L’any 2018 ha estat sense dubte un 
any molt exigent. Any rere any seguim 
superant-nos, incrementant el nom-
bre de projectes, d’accions i impactes 
en la societat. Voldríem destacar la 
creació de la Coordinadora (CJiBE), 
que reuneix totes les entitats relacio-
nades amb el comerç just i en la qual 
hem participat després de la decisió 
presa en l’Assemblea General Extra-
ordinària. Hem obert una línia de so-
birania alimentària i hem consolidat 
el Mobile Social Congress (MSC), que 
aquest any ha arribat a la seva quarta 
edició. Enguany, i per primer cop, hem 
entrat a les aules de filosofia de la UB 
amb tallers del MSC i a la UPC creant 
el curs de “Destapem les transnacio-
nals, impactes i projectes transforma-
dors
Des de la nostra campanya de Banca 
Armada, seguim mantenint la nostra 
presència a les juntes d’accionistes. 
I respecte al Camps de Solidaritat, 
hem continuat vinculant-los a les 
nostres Campanyes. Enguany, però, 

hem hagut de suspendre els camps de 
Nicaragua, pel conflicte polític. Hem 
continuat amb el projecte europeu 
MakeICTFair, a través del qual i du-
rant els propers 2 anys denunciarem 
les males pràctiques de la indústria 
electrònica, i mobilitzarem la ciutada-
nia per la defensa dels drets laborals 
de les persones treballadores de la 
indústria.

D’acord amb el pla estratègic 2018-
2021 aprovat l’any passat hem seguit 
apostant pel treball en els àmbits de 
drets humans i economies alternati-
ves com a pilars sobre els quals arti-
cular la nostra lluita per aconseguir 
una transformació social que superi 
el consumisme, l’individualisme i la 
competitivitat ferotge, i camini cap 
a les relacions basades en la distri-
bució equitativa i sostenible dels re-
cursos, l’apoderament social, polític 
i econòmic de persones i col·lectius, 
la justícia global i l’equitat de gènere. 
Així mateix, no hem perdut de vista 
les dues perspectives transversals in-
corporades l’any passat, la feminista 
i l’ecologista, ja que constatem que 
són indispensables per aconseguir la 
transformació social per la qual llui-
tem. I ho hem fet d’una determinada 
manera, enfortint-nos com a asso-
ciació i multiplicant l’impacte de les 
nostres accions mitjançant la implica-
ció directa de voluntàries, activistes i 
base social, com a eina indispensable 
per assolir una transformació social 
amplia i profunda. Perquè per a nosal-
tres és tan important el QUÈ, com el 

COM. El 2018 ha estat també un any 
difícil perquè hem hagut de fer front 
a tot un seguit de baixes per les quals 
hem hagut de buscar relleu. Hem 
constatat de nou les dificultats en de-
terminades dinàmiques internes que 
tenim com a organització, l’alt nivell 
de càrrega de treball i la impossibili-
tat de donar resposta ràpida a totes 
les demandes que se li fan a la Junta 
directiva. És per això que s’ha pres la 
decisió d’incorporar l’any 2019 la fi-
gura de direcció. De nou, cal mostrar 
la nostra preocupació per la reducció 
gradual de sòcies que donem suport 
al nostre projecte, i les dificultats que 
tenim per consolidar els grups d’ac-
tivistes i voluntàries de les nostres 
principals campanyes.

Esperem que la incorporació de la di-
recció ens ajudarà a disminuir la càrre-
ga de treball, tan de l’equip tècnic com 
dels membres de la Junta. Conside-
rem molt important l’existència d’una 
persona que pugui concentrar-se en 
la implantació del pla estratègic, amb 
mirada ampla i a llarg termini que ens 
ajudi a trobar maneres de respondre 
a les diferents problemàtiques detec-
tades. Es tracta d’una aposta de futur 
per seguir sent un referent per a la 
ciutadania, augmentant el suport re-
but, i multiplicant la participació de la 
base social com a eina per aconseguir 
una transformació més àmplia, pro-
funda i persistent.

Junta Directiva de  
SETEM Catalunya

PRESENTACIÓ DE LA JUNTA

Bisbe Laguarda, 4, baixos
08001 Barcelona

www.setem.cat
catalunya@setem.org

SETEM Catalunya
@setemcat 12 de gen. de 2018
Una altra sala plena: la de @Lafede_
cat a la 1a sessió informativa 
dels Camps de Solidaritat 2018! 
Dimarts en farem una altra...i 
seguim! 
#HoHasdeViure

2018 EN 140 CARÀCTERS

SETEM Catalunya
@setemcat 11 de maig de 2018
Avui a les 17:30 h, #ElPrat de 
Llobregat celebra la Festa 
#SomComerçJust #SomBancaÈ-
tica, a les Cases d’en Puig (Plaça 
de l’Agricultura). Podreu gaudir 
d’una xocolatada de Comerç 
Just, pa https://pbs.twimg.com/
media/Dc6GdGQWAAM1EWQ.
jpg radetes i activitats infan-
tils dinamitzades per SETEM! 
https://comercjustibancaetica.
org/2018/05/08/el-prat-i-esplu-
gues-de-llobregat-celebren-acti-
vitats-per-promoure-el-comerc-
just-i-la-banca-etica/ …

Fairphone Barcelona
@fairphone_bcn 26 de febr. de 2018
Aprovechamos el Mobile Social 
Congress 2018 de @setemcat para 
organizar un encuentro de usuarios 
de Fairphone en Barcelona  
#MWC2018 
https://www.facebook.com/
events/109508539874394/ …

Campanya Roba Neta
@robaneta 26 de febr. de 2018
Defensem els drets i les llibertats 
de totes aquelles dones treballa-
dores que són explotades i que 
pateixen violència sistematizada 
no només per part de la indústria 
del tèxtil, sinó també pel sistema 
patriarcal! #RobaNeta #8m #Va-
gaFeminista #DretsLaborals

Btv Notícies 
@btvnoticies 24 d’abr. de 2018
La Campanya @robaneta comme-
mora el 5è aniversari de l’ensorra-
ment d’una fàbrica a Bangladesh, 
en què van morir 1.000 persones 
http://beteve.cat/?p=3158494 

SETEM Catalunya
@setemcat 25 de jul. de 2018
Aquest any SETEM fa 50 anys! De 
moment, reserveu-vos el dissabte 
1 de desembre per celebrar-ho 
amb nosaltres i aviat us donem 
més informació! Vols proposar 
activitats per la jornada o ajudar 
a organitzar l’esdeveniment? 
Aquí tens tota la informació 
http://www.setem.org/blog/
cat/catalunya/setem-fa-50-
anys-l-039-1-de-desembre-ho-
celebrem …

SETEM Catalunya
@setemcat 23 d’abr. de 2018
El 16 de juny celebrem 
l’assemblea de sòcies de SETEM: 
aviat rebreu la convocatòria 
oficial, però de moment reserveu-
vos la data! #Democràcia 
#Participació
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SETEM Catalunya som un 
moviment de persones 
que denunciem les causes 
de la injustícia global i 
promovem les alternatives 
de l’Economia Social i 
Solidària

Vam néixer a Barcelona l’any 1968 i 
formem part de la Federació SETEM 
(www.setem.org), integrada per 8 as-
sociacions d’arreu de l’Estat Espanyol. 
SETEM Catalunya som una associació 
de solidaritat internacional indepen-
dent i participativa que, juntament 
amb altres organitzacions, volem sen-
sibilitzar la ciutadania de Catalunya 
sobre les creixents desigualtats glo-
bals del nostre món i les seves causes i 
promoure les transformacions perso-
nals i socials necessàries per aconse-
guir un món més just i solidari

Objectius de canvi 
Durant el 2017 vam estar duent a ter-
me la renovació del Pla estratègic que 
va ser sotmès a votació a l’Assemblea 
General Ordinària de sòcies.

Treball en xarxa
La nostra tasca no té sentit sense la 
participació ciutadana i sense el tre-
ball conjunt i coordinat amb altres or-
ganitzacions i xarxes que també tre-
ballen per un món més just i solidari.

Catalunya, formem part de: 
•   La Fede. Organitzacions per a la  

Justícia Global
•  Xarxa d’Economia Solidària (XES)
•  Àgora Nord-Sud
•   FETS (Finançament Ètic i Solidari)
•  Banca Ètica Fiare
•  Oikocredit Catalunya
•  Coop57

A l’Estat Espanyol, formem part de:
•  Coordinadora Espanyola d’ONGD
•  Coordinadora Estatal de  

Comerç Just
•  SETEM Federación
 
A nivell internacional:
•  Banktrack
•  Clean Clothes Campaign
•  GoodElectronics
•  Electronics Watch
•  Global Campaign to Reclaim  

Peoples Sovereignty, Dismantle 
Corporate Power and Stop I 
mpunity

SETEM SOM...
 
Una assemblea de 941 sòcies 
 
Junta Directiva entrant
•  Presidència: Elena Romagosa.
•  Vicepresidència i Tresoreria:  

Lidia González.
•  Secretaria: Anna Morales.
•  Vocal de voluntariat: Martí López.
•  Vocal: Joaquim Playà.

Junta Directiva sortint
•  Presidència: Jordi Azorín 
•  Vicepresidència i Tresoreria:  

Laura Bosch
•  Secretaria: Domènec Creus
•  Vocalia de voluntariat i territori:  

Núria Toledano
•  Vocalia de campanyes: Mayte Zurera
 

Equip Tècnic
•  Campanyes - Alba Trepat, 

Mònica Vega, Laura Muixí, Xènia 
Domínguez, Laia Fargas, Laura Solé, 
Júlia Rivas i Anna Bardolet. 

•  Camps de Solidaritat - Ariadna Pagès.
•  Voluntariat - Martí Busquets
•  Comunicació - Carla Liébana, Víctor 

Yustres i Oriol Bassols.
•  Administració – Gina Fabrés.
•  Economia - Bel Bordes.
•  Delegació de Tarragona - Tais 

Bastida i Aurora Sáez.

Voluntariat
•  Consell de Camps de Solidaritat.
•  Grup coordinació de la formació 

dels Camps de Solidaritat
•  Testimonis de les sessions 

informatives de Camps
•  Voluntariat estable a l’oficina
•  Activistes de l’ESS a Pam a Pam
•  Activistes de la campanya Banca 

Armada
•  Activistes pels drets laborals
•  Voluntàries de la Cafeteria de 

Comerç Just de Festes de la Mercè
•  Equip de comunicació
•  Ciberactivistes i centenars de 

persones que ens donen suport
•  Grups voluntaris que lideren 

projectes propis fruit dels 
pressupostos participatius

•  Delegacions territorials
•  Grups Motors de l’Assemblea General 

Ordinària, la trobada de voluntariat i el 
relleu de la Junta Directiva.

MadiOneta
@madiOneta1 12 de gen. de 2018
Hay 3 cosas imposibles de 
fotografiar en África: el color 
plomizo al caer el sol, la inmensidad 
del cielo estrellado y la sonrisa de 
la luna. #moçambique #setem 
#hohasdeviure

SICOM Periodisme Crític i 
independent
@sicomtelevision  
15 de set. de 2018
Manifestació contra la dictadura 
financera..Posem la banca al 
servei de les persones i el Planeta 
@ATTAC_ACORDEM @setemcat 
@fiscalitatjusta

Economia Solidària
@XES_cat 27 d’oct. de 2018
Guerra i acaparament 
de terres o malalties per 
productes tòxics utilitzats 
per la indústria alimentària 
global són exemples dels 
negocis de les entitats fi-
nanceres convencionals als 
països del Sud. #FESC2018 
#NoBancaArmada

Tarragona Cooperació
@Tgncooperació  
9 de nov. de 2018
Els #draps #bruts de la 
indústria tèxtil, xerrada de @
setemcat  
No et consumeixis / Què hi 
pots fer tu? 
16NOV / 18:30 / Centre 
sociocultural Part Alta   
Accés gratuït limitat a l’espai  
#RobaNeta #Dretslaborals 
#Tarragona #tardor
+info: http://ow.ly/qs3R-
30myHWt 

SETEM Catalunya
@setemcat  22 de des. de 2017
Del 27 al 4 gener vine a l’estand 
de SETEM al Parc de Nadal de 
Tarragona,  amb activitats sobre 
Consum crític i transformador
@TgnCooperacio @
tarragonajove @tarragonaradio 
@mansunides_tgn @
XarxaEcoTGN @URVsolidaria

2018 EN 140 CARÀCTERS
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QUI SOM: ASSEMBLEA

Des de SETEM volem mostrar el nostre compromís per fer un 
món més just i solidari, per això hem traçat una línea estra-
tègia fins al 2021 per treballar en el marc de l’Economia So-
cial i Solidària. Ens trobem a un context regit pel capitalisme 
depredador que genera grans desigualtats, vulnera els drets 
humans, expolia els recursos naturals i és especialment dis-
criminatori amb les dones.

Volem treballar des d’una perspectiva de defensa dels drets hu-
mans, vetllant per la justícia global i la generació d’alternatives eco-
nòmiques, tot a través d’un nou model de democràcia participativa 
on la mirada ecologista i feminista sigui integral i transversal. Com 
fer-ho? Treballant en Xarxa i creant sinergies per sembrar llavors 
de canvi. Per això enguany hem treballat plegades amb entitats de 
l’entorn de l’Economia social i solidària, col·lectius feministes i di-
versos partners de les campanyes de SETEM.

PERQUÈ  
FORMO PART 
DE SETEM

Gessamí Olesa

Vaig conèixer Setem farà uns dos anys 
perquè m’interessava saber quines op-
cions ètiques tenia com a consumidora. 
En un primer moment vaig descobrir el 
mapa de Pam a Pam i va ser després 
que vaig començar a participar al grup 
d’activistes de Roba Neta. Em vaig im-
plicar perquè la perspectiva nord - sud / 
sud-nord que planteja Setem m’interes-
sa molt. A més, penso que és important 
i necessari activar-se en favor dels drets 
humans i també activar a altra gent 
mitjançant la incidència, la sensibilit-
zació i la denúncia, crec en l’activisme 
com a motor de canvi social.   Aquest 
any passat vaig participar en les diver-
ses accions que es van fer en relació a la 
campanya internacional “Roba Neta” 
d’incidència política, sensibilització i 
denúncia. També vaig participar a la 
Fira d’economia Solidaria de Catalunya 
2018, estant a l’expositor de Setem per 
a informar sobre la campanya en favor 
dels drets de les treballadores d’ H&M i 
sobre la tasca de l’organització i, aquest 
passat estiu, vaig participar en l’acció 
en favor de les treballadores de Nike i 
Adidas a Passeig de Gràcia de Barcelo-
na.  Per a mi l’activisme forma part de 
la meua vida i la meua manera de veure 
el món.

PRENEM PARTIT

DESCOLONITZEM SETEM
A SETEM vam obrir el 12 d’octubre de 
2018 perquè considerem que la cele-
bració de la conquesta que no hi ha res a 
celebrar. Per a nosaltres, el 12 d’octubre 
és el Dia de la Resistència Indígena en re-
cord de tots els pobles originaris que van 
ser aniquilats pel colonialisme europeu 
i que han sobreviscut a l’esclavitud del 
Nord Global.

FEM VAGA #8M 

El 8 de març, vam fem vaga de consum, de cures, laboral i educativa 
per una societat lliure, combativa i, sobretot, feminista!

SUPORT AL CERRO  
LIBERTAD
Vam demanar al BBVA l’aturada del 
desallotjament del projecte col·lectiu 
agroecològic “Cerro Libertad” de Jaén. 

SETEM ES POSICIONA 
DAVANT LA REPRESSIÓ 
A NICARAGUA 
La Coordinadora d’ONG de Tarrago-
na, sota la coordinació de la delegació 
de SETEM al Camp de Tarragona, vam 
emetre un comunicat de condemna 
a la repressió del govern de Nicara-
gua contra la seva població, en la línia 
del posicionament que va publicar  
LaFede.cat.

NO CALLEM DAVANT EL SILENCIAMENT 
D’ACTIVISTES AL MOBILE SOCIAL 
CONGRESS
Vam emetre un comunicat davant la denegació de visat als activistes 
Sylvie Luzala i Erick Kambale que havien d’explicar com opera la tec-
nologia mòbil en la guerra, la violència i la violació de drets humans a la 
República Democràtica del Congo.
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Els camps de solidaritat  
com a referent de cooperació

Hem apostat més que mai pels Camps de Solidaritat i hem 
promogut una campanya d’inscripcions a projectes solidaris 
en 14 països de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’Àsia. La campanya 
anomenada #HoHasDeViure ha volgut transmetre l’esperit 
d’aquestes estades que tenen per objectiu sensibilitzar i 
crear llaços de solidaritat entre territoris i projectes. El camp 
de Nicaragua es va suspendre per la situació política del país, 
però esperem tornar-hi i seguir teixint aliances per transfor-
mar el món.

EXPLIQUEM
COM FUNCIONA  
LA BANCA ARMADA

Hem difós un vídeo explicatiu on reflectim 
com la Banca Armada participa al negoci de la 
Guerra i a l’agreujament de conflictes, l’aca-
parament de terres, el finançament de 
territoris que vulneren drets humans, 
la producció d’armes nuclears i de 
dispositius militars de control de 
fronteres.

Posem les cures al centre de la vida 
Des de la perspectiva de les economies feministes hem or-
ganitzat el 5è cicle formatiu Cercant Alternatives «La vida 
al centre» amb el Servei Civil Internacional (SCI Catalunya) 
al mes de desembre. Una aposta divulgativa sobre com 
tractar la gestió col·lectiva amb una mirada feminista de les 
cures en l’entorn de l’Economia Social i Solidària.

QUÈ HEM FET?

SENSIBILITZACIÓ
La sensibilització és un primer pas per desper-
tar i remoure consciències. Per això pensem 
campanyes que promouen els valors en què cre-
iem com la justícia, la solidaritat, la cooperació i 
les alternatives econòmiques! Sembrem llavors 
per un món més just i en igualtat de condicions.

Referents  
del Consum 
Responsable  

Amb Pam a Pam hem guanyat uns 
dels premis que entrega la Funda-
ció Rezero per la nostra tasca en la 
transformació social cap a l’ESS i el 
consum responsable.

Helena Colom

Fer un Camp a SETEM 
significa estar dispo-
sada a dubtar, a fer-se 
preguntes sobre una 
mateixa i el món. Des 
del moment en què 
decideixes marxar tot 
són dubtes i al tornar 
t’adones que no no-
més no has resolt les 
preguntes que ja por-
taves des de casa sinó 
que tens molts més 
interrogants als quals 
intentar trobar res-
postes.  És també una 
experiència comparti-
da amb les persones i 
comunitats que conei-
xes i amb qui convius; 
una experiència enriquida per les setmanes intenses 
de contradiccions, debat i qüestionaments compartits 
amb el grup format per persones molt diferents però 
amb unes mateixes inquietuds.  Sobretot m’ha servit 
per començar a prendre consciència que les lluites glo-
bals són compartides, que aquella lluita dels camperols 
de Guatemala està estretament lligada o fins i tot és la 
mateixa que la nostra des del nord global. 

Guillem Subirachs
A inicis de 2018 vaig decidir formar part dels Camps de Solidari-
tat. D’això fa poc més d’un any però sembla que faci molt més. Va 
ser aleshores quan va començar la meva participació a SETEM i 
ara que miro enrere crec que en aquell moment no era conscient 
de totes les coses bones que estaven a punt d’arribar. M’imaginava 
que poder viatjar a Moçambic i conèixer una entitat com la UNAC 
m’aportaria moltes coses. Era cert, va ser meravellós. Em va ajudar 
a desprendre’m de prejudicis, a conèixer les seves lluites i a enten-
dre que també són les nostres. El que no sabia fa un any era la im-
portància que té fer un curs com el d’Apropar-se al Sud, que el grup 
amb el que viatjaria passaria a formar part de la meva vida més 
enllà del Camp, i que, en tornar de Moçambic, SETEM em posaria 
a disposició tantes eines per poder canalitzar tot allò que m’estava 
removent a nivell personal. Eines que m’estan ajudant a una certa 
transformació personal, sí, però que sobretot són importants en 
favor de la transformació social. És amb aquest objectiu que ara 
també formo part de del grup de xinxetes de Pam a Pam.

TESTIMONIS

http://www.lafede.cat/lafede-cat-condemna-la-repressio-del-govern-nicaraguenc-contra-la-seva-poblacio/
http://www.lafede.cat/lafede-cat-condemna-la-repressio-del-govern-nicaraguenc-contra-la-seva-poblacio/
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Revolució sense  
patró a Roba Neta 
Amb motiu de l’1 de maig, Dia Internacional de les 
Treballadores, vam mostrar 3 casos reals de vul-
neracions laborals i lluites sindicals que es duen a 
terme al sector tèxtil: a l’Índia, el Marroc o l’Europa 
de l’Est.

El documental “Les adoberies a l’Índia” ens va mostrar l’impacte ambi-
ental i la contaminació a l’entorn que provoquen.

     http://robaneta.org/nou-video-les-adoberies-a-lindia/

Vam fer visibles les condicions laborals de les treballadores del tèxtil i fer 
públic tot allò que les etiquetes de les nostres peces de roba no diuen.

  http://robaneta.org/estrenem-video-que-hi-ha-al-darrere-de-
limperi-del-textil/

QUÈ HEM FET?

MOBILITZACIÓ  
SOCIAL 

Impulsem accions de mobilitza-
ció al carrer o a les xarxes, per 
fer les nostres reivindicacions 
més visibles i aconseguir els 
nostres objectius.

GOLEJADA A  
NIKE I ADIDAS

Al juliol vam “Marcar un gol a Nike i Adidas” per exigir el 
pagament de salaris dignes a les treballadores que cusen 
les camises i sabates de futbol que comercialitzen. L’ac-
ció emmarcada en la campanya de denúncia sorgida arrel 
de l’informe Joc Brut, del col·lectiu Éthique sur l’étiquette 
i la Campanya de Roba Neta, denuncia que Adidas i Nike, 
patrocinadors importants del món del futbol, paguen sa-
laris de pobresa a les milers de dones treballadores de la 
seva cadena de subministrament i en canvi van duplicar 
els patrocinis a futbolistes i equips del Mundial de Rússia. 

UNIQLO ACOMIADA 
A MILERS DE TREBALLADORES

El gegant tèxtil UNIQLO va acomiadar a milers de per-
sones, la majoria dones, al novembre de 2018. Des de 
la campanya Roba Neta vam denunciar-ho i vam exigir, 
d’acord amb el sindicat de les treballadores, UK SPAI FS-
PMI de la fàbrica PT Jaba Garmindo, que respectin els 
seus drets i els paguin allò que els deuen.

H&M SEGUEIX INCOMPLINT  
LES SEVES PROMESES

L’informe titulat ‘H&M: va prometre salaris dignes, la realitat són salaris 
de misèria’ revela que mentre H&M va aconseguir uns beneficis nets de 
1.655 milions d’euros el 2017, les persones que confeccionen la roba de 
la seva cadena de subministrament es veuen obligades a treballar hores 
excessives per sobreviure.

http://robaneta.org/nou-video-les-adoberies-a-lindia/
http://robaneta.org/nou-video-les-adoberies-a-lindia/
http://robaneta.org/nou-video-les-adoberies-a-lindia/
http://www.lafede.cat/lafede-cat-condemna-la-repressio-del-govern-nicaraguenc-contra-la-seva-poblacio/
http://www.lafede.cat/lafede-cat-condemna-la-repressio-del-govern-nicaraguenc-contra-la-seva-poblacio/
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1.100€

EL 27 D’OCTUBRE VAM  
ORGANITZAR LA 4A DESFILADA 
DE ROBA SOSTENIBLE A LA FESC 
AMB LA CAMPANYA SOM 
COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA.

Som el que vestim,  
commemoració del Rana Plaza

Sota el títol Som el que vestim? el 24 d’abril de 2018 
vam dur a terme una acció de carrer de denúncia i 
reivindicació en record de les víctimes de la tragèdia 
del Rana Plaza

  http://robaneta.org/nou-video-accio-de-carrer-
som-el-que-vestim/

 http://robaneta.org/eu-ropa/

PRENEM EL CONTROL 
DE LES FINANCES 

El 15 de setembre vam participar com a Campanya 
Banca Armada a la jornada Rescatem les finances, 
impulsades per ATTAC Acordem i amb el suport de 
nombroses entitats que tenim un objectiu comú: re-
cuperar la sobirania financera per tal d’acabar amb un 
sistema que vulnera constantment els drets humans i 
ambientals.

GUIA UNIVERSITATS EN ACCIÓ 
Hem elaborat la Guia Universitats en Acció, un 
document per a l’activisme estudiantil pels drets 
humans i laborals a la indústria electrònica, en 
col·laboració amb l’organització britànica People & 
Planet en el marc del projecte europeu Make ICT 
Fair. La Guia té l’objectiu de facilitar els coneixe-
ments i les eines necessàries per a la mobilització a 
les universitats de Catalunya a favor de la compra 
pública responsable d’equipaments electrònics, 
un dels capítols de despesa més importants de les 
institucions públiques i especialment de les acadè-
miques. 

FORMACIÓ A ANGLATERRA 
Vam oferir 11 places de la beca Power Shift, organitzada 
per People & Planet, una formació per a futurs i futures 
activistes a Radcliff (Anglaterra). 
Vam oferir 11 places de la beca Power Shift, organitzada 
per People & Planet, una formació per a futurs i futures 
activistes a Radcliff (Anglaterra). El programa contenia 
tallers sobre construcció de coalicions, art per a l’activis-
me, viralitat a les xarxes socials, estratègia de campanya i 
moltes més iniciatives per transformar el món.

Sara Domínguez
Formo parte del grupo de activistas por los derechos laborales del sector de la 
electrónica. Desde hace varios años estoy en el grupo de Electrónica Ética de In-
geniería Sin Fronteras, y desde que conocí SETEM siempre he querido participar, 
unir fuerzas y compartir objetivos a pesar de que donde vivía no tenía presencia 
física SETEM. En cuanto me vine a vivir a Cataluña tuve, por fín, esta oportunidad 
y he podido participar entre otras cosas en el Mobile Social Congress, en el cam-
po de solidaridad de Ghana y  en la publicación de un artículo en la Revista de 
Cooperació Catalana. Trabajo diseñando productos electrónicos como ingeniera 
electrónica, y a través de todo lo que he experimentado e investigado creo que es 
uno de los sectores que más impactos sociales y medioambientales tiene (si no 
el que más). Creo que es muy importante luchar por conseguir que se minimicen 
estos impactos en todas y cada una de las fases del ciclo de vida de los produc-
tos electrónicos. empezando por la extracción de los minerales necesarios para la 
producción de los dispositivos, siguiendo por su fabricación, su uso y por último 
su fin de vida. 

TESTIMONIS

FINANCEM PROJECTES PER 
CONSOLIDAR LA BASE SOCIAL
Per tal d’impulsar i potenciar els projectes propis iniciats i 
liderats per les persones voluntàries i activistes de SETEM, 
vam obrir al novembre una convocatòria per fer els pres-
supostos més participatius. 1.100€ destinats a subvenci-
onar projectes i accions realitzades tant per les persones 
voluntàries i activistes de l’entitat com per persones de la 
base social. 

http://robaneta.org/nou-video-accio-de-carrer-som-el-que-vestim/
http://robaneta.org/nou-video-accio-de-carrer-som-el-que-vestim/
http://www.bancaarmada.org/
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Pam a Pam, una comunitat  
en creixement

Les xinxetes de Pam a Pam no paren de créixer! El grup 
de Barcelona ha augmentat durant 2018 de 4 persones 
a 15 i fins al dia d’avui. Les participants se segueixen 
reunint un cop al mes, compartint dubtes i generant 
debat al voltant de l’economia social i solidària. També 
hi ha grups actius a Girona i Granollers.

A més a més, al gener del 2018 vam realitzar la primera 
assemblea de Pam a Pam, on van participar 30 perso-
nes de la comunitat d’arreu del territori i vam seguir 
fent passos cap a l’autogestió i l’aprofundiment en la 
democràcia interna del projecte. 
 

QUÈ HEM FET?

INCIDÈNCIA POLÍTICA  
I EMPRESARIAL

Les institucions públiques, el teixit empresarial i el sis-
tema financer tenen molt poder per incidir en l’economia 

global. Mitjançant la incidència, podem 
influir sobre les polítiques públiques i l’as-
signació de recursos a determinats sectors 
clau, així com pressionar les empreses per 
exigir que siguin transparents o que siguin 
respectuoses amb el medi ambient i les 
persones.

SoMCJBE I LA REVOLUCIÓ  
DE LES BUTXAQUES PÚBLIQUES

El consorci d’entitats Som Comerç Just i Banca Ètica 
va llançar un any més una nova campanya amb motiu 
de la celebració del Dia Mundial del Comerç Just, ce-
lebrat el 10 de maig: “La revolució de les butxaques 
públiques”, una proposta per incorporar a la compra 
pública criteris i clàusules socials per tal d’afavorir el 
creixement i la consolidació del comerç just i la ban-
ca ètica. Per això vam organitzar un acte central ano-
menat “Fem un cafè de comerç just amb els nostres 
representants polítics” i una campanya d’incidència 
política que va consistir en una crida a la ciutadania 
per a què signessin una petició online per demanar 
als seus ajuntament el compromís amb el comerç 
just i la banca ètica. Com? Mitjançant la incorporació 
d’una clàusula social sobre comerç just i l’impuls de 
5 accions concretes per tal de fomentar i impulsar 
les finances ètiques des de la compra pública. L’alcal-
dessa Ada Colau va manifestar que el consistori de 
Barcelona ha fet una aposta per incorporar clàusules 
socials i ambientals en la contractació municipal i per 
incorporar les finances ètiques en la seva operativa 
habitual.  

LÍDIA GONZALEZ MOREN
@lidiagomo 18 de nov. de 2018
Avui tenim la sort d’inaugurar la primera edició de 
#teiximtercerafase, amb l’exposició de quadres de 
Teresa Piña i documental del Salvador realitzat per 
les companyes Madi i Marina, entre altres sorpreses.
@setemcat #salvador #campssolidaritat 
#hohasdeviure #tercerafase
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DOSSIER DE RECOMANACIONS 
PER A LA COMPRA PÚBLICA
Partint de la visió que la compra pública és una 
eina estratègica per garantir la responsabilitat 
social, el dossier de recomanacions compta amb 
diverses propostes i mesures que les administra-
cions poden adoptar des de dins per a comprar de 
forma responsable.

Algunes dades sobre compra pública de 2017:

SETEM A LES  
MARXES DELS  
POBLES DE GINEBRA

Del 13 fins al 20 d’octubre vam participar 
a la mobilització dels pobles a Ginebra, per 
exigir un Tractat Vinculant de l’ONU sobre 
empreses transnacionals i Drets Humans. 
Vam acompanyar l’activista xinès Pak Kin Wan 
pels drets laborals de LESN, l’única veu de la 
societat civil de la Xina que va estar present a 
Ginebra. 

CAMPANYA BANCA ARMADA
Som clientes, no còmplices
Els grans bancs espanyols com ara BBVA, Banco Santander, 
Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia fan negoci finançant em-
preses del sector armamentista. Mitjançant l’activisme acci-
onarial participem a les juntes d’accionistes de les diferents 
entitats bancàries -gràcies a la delegació de vots de moltes 
accionistes crítiques- per denunciar que són corresponsa-
bles de l’escalada de la violència de molts conflictes inter-
nacionals i per exigir que deixin d’invertir en empreses que 
fabriquen armes. Impulsem aquesta campanya juntament 
amb el Centre Delàs de Estudis per la pau, RETS, Justícia i 
Pau, AMOC i l’ODG i FETS.

Impulsem aquesta campanya juntament amb el Centre De-
làs, RETS, Justícia i Pau, AMOC i l’ODG, Novessendes i FETS.

#NOBancaArmada
www.bancaarmada.org

http://www.bancaarmada.org/

DEURES PER A IKEA: 
CONDICIONS SEGURES A LES  
FÀBRIQUES DE BANGLA DESH 
Exigim a Ikea que signi l’Acord de Bangla Desh 2018 
per seguretat en edificis i contra incendis. 

L’ACORD DE BANGLA DESH 
EN PERILL DE DESAPARÈIXER
Vam posar en marxa una setmana d’acció per instar les mar-
ques tèxtils que fabriquen a Bangla Desh perquè signessin  
l’Acord de Transició de 2018 per garantir unes fàbriques 
segures. L’acord de Bangla Desh per a la seguretat en edificis i 
contra incendis es va establir el maig de 2013 com a resposta 
a l’ensorrament del Rana Plaza i, amb ell s’ha aconseguit que 
bona part de les fàbriques de Bangla Desh siguin molt més se-
gures. Més de 140 marques han signat una extensió de l’acord 

inicial, l’Acord 
de Bangla Desh 
2018, però en-
cara no totes ho 
han fet i cal que 
es comprometin 
a garantir que 
les treballadores 
que cusen la 
roba no posin en 
perill les seves 
vides al lloc de 
treball. 

Eduard Aragón

Ara fa ja més de 2 anys que va començar la 
meva vinculació a la Campanya Banca Arma-
da, atret per la crida per cercar activistes pro-
moguda per SETEM. El que em va mobilitzar a 
aquella primera reunió va ser la possibilitat de 
vehicular un activisme que denunciés les inver-
sions en armament, atacant a un dels pilars del 
nostre actual sistema econòmic i del seu cicle 
econòmic militar, la banca. A més d’això, una 
de les coses que més m’agrada de la campanya, 
és que no només denúncia, també promou al-
ternatives. Promou l’altra cara de la moneda, 
la cara bona, la cara transformadora i lligada 
a l’ESS i els valors que promou SETEM, les fi-
nances ètiques. De mica en mica veiem com 
aquestes van creixent, gràcies a la tasca de 
molta gent que com el nostre grup d’activistes 
va llaurant les petites llavors que s’alcen a poc 
a poc però molt fortes. Seguirem llaurant entre 
totes.

TESTIMONIS

20%  
PIB a l’Estat espanyol

1/4  
Pressupost a  

l’Ajuntament de  
Barcelona

15%  
 PIB a Europa

1130 
Milions euros 

Ajuntament de  
Barcelona 

http://www.bancaarmada.org/
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•  Seguim sent els representants de la fundació europea 
Electronics Watch a Catalunya, que té com a objectiu 
la millora de les condicions laborals al sector de l’elec-
trònica. EW ja té 300 institucions europees afiliades a 
set països, que s’uneixen a l’estratègia de pressió des 
dels compradors públics per exigir a les marques i als 
seus fabricants condicions laborals dignes per  a les 
persones que fabriquen productes electrònics.

 
•  Seguim coordinant el grup de treball de compra 

pública socialment responsable en què participen 
l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona. Hem treballat la introduc-
ció de criteris socials en les licitacions que es preveuen 
de productes tèxtils, material informàtic i productes 
de comerç just tropical de les tres administracions, 
que són les principals compradores del sector públic a 
Catalunya, i hem introduït el tema de la banca ètica a 
l’administració. 

•  Participem al Grup d’Empresa i Drets Humans de 
Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global (de 
la qual formem part) i la Taula Catalana per la Pau i 
els Drets Humans a Colòmbia, on estem impulsant la 
creació d’un Centre d’avaluació dels impactes de les 
empreses catalanes a l’exterior.

PERIODISME
TRANSFORMADOR 
A IGUALADA
El 25 de maig vam organitzar una 
taula rodona sobre periodisme 
transformador a la delegació d’Igua-
lada. Ens van acompanyar l’Elisenda 
Rovira, coordinadora de l’Anuari 
Mediacat dels Silencis Mediàtics, i 
el  Víctor Yustres, membre del mitjà 
de comunicació La Directa. 

NOVEMBRE 
REIVINDICATIU A 
SETEM CAMP DE 
TARRAGONA
El mes de novembre vam programar 
dues xerrades a Tarragona per posar 
sobre la taula dues indústries que 
vulneren constantment els drets 
humans: la indústria tèxtil i la de 
l’electrònica

UN MOBILE SOCIAL 
CONGRESS PER UN 
MODEL ELECTRÒNIC 
JUST
Al 2018 vam fer la tercera edició del 
Mobile Social Congress, un espai on 
vam posar sobre la taula millorar 
les condicions laborals a les grans 
fàbriques d’electrònica del món. El 
Pati Manning va acollir unes jor-
nades amb un to reivindicatiu amb 
taules rodones com l’obsolescència 
programada i residus electrònics: 
respostes des de l’economia social i 
solidària, però també espais didàc-
tics amb tallers i conferències.

REFLEXIONS SOBRE FEMINISME
L’any va començar posant al centre del debat el feminis-
me, un dels temes estratègics de l’entitat. Brigitte Vasallo, 
escriptora i tallerista, va donar un taller al Casal de Joves 
Girapells.

FIREJANT
El Comerç Just i 
Finances ètiques 
presents a la IV 
Fira de Consum 
Responsable de 
Barcelona.

Vam participar 
a la primera Fira 
d’Economia  
Solidària del 
Camp de  
Tarragona

III MERCAT DE CALÇAT  
SOSTENIBLE DE CATALUNYA
Vam organitzar el III Mercat de calçat sostenible de 
Catalunya a La Pionera per visibilitzar les alternatives que 
respecten a les persones i al medi ambient. Perquè ho vam 
fer? Per què les grans superfícies i les plataformes online 
propietat de grans multinacionals són font de precarietat 
laboral i representen un model de negoci que posa per 
davant el lucre als impactes socials i ambientals.

Que els teus diners
pensin com tu!
L’any va començar posant al centre del debat el femi-
nisme, un dels temes estratègics de l’entitat. Brigitte 
Vasallo, escriptora i tallerista, va donar un taller al 
Casal de Joves Girapells.

La taula rodona sobre banca ètica a les XVII Jornades 
Solidàries de Sitges va ser un bon punt de partida per 
començar l’any parlant sobre les opcions de banca 
ètica que tenim a Catalunya.

ESDEVENIMENTS
Organitzem fires i esdeveniments per fer arribar el nostre mis-
satge de manera més directa a la ciutadania i per crear punts 
de trobada entre diferents iniciatives transformadores que pu-
guin facilitar sinergies o la creació de nous projectes conjunts.
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Per tercer any consecutiu, diverses iniciatives que aborden 
la tecnologia i la informàtica des de criteris d’economia 
solidària s’han organitzat en un espai propi en el marc de la 
FESC: la TecnoFESC. Aquest espai ha agrupat estands d’em-
preses i entitats d’aquest àmbit i ha acollit tallers relacionats 
amb la sobirania tecnològica i informàtica així com tallers 
d’iniciatives i entitats divulgatives i de servei amb criteris 
d’economia solidària. Així mateix vam organitzar dins la 
FESC la xerrada  L’impacte dels bancs al Sud, amb la col·labo-
ració de Grain i FETS, on vam parlar de banca armada.

I com cada any, vam organitzar la IV desfilada de Roba Sos-
tenible que organitzem amb el consorci Som Comerç Just i 
Banca Ètica per visibilitzar el sector de la moda alternatiu i a 
l’abast de tothom.

Com a Pam a Pam vam poder comptar, com l’any passat, amb 
un espai central a la FESC, on durant tot el cap de setmana, 
les xinxetes es van organitzar per realitzar més de 20 entre-
vistes a iniciatives expositores de fora de Barcelona i vam 
participar amb tres xerrades:    INSTITUCIONS I BANCA ARMADA

Vam publicar un nou informe, 
elaborat per SETEM Catalunya 
i el Centre Delàs d’Estudis per 
la Pau: “De la Banca Armada a la 
Banca Ètica. Cap a una coherèn-
cia de polítiques i una cultura de 
pau”, centrat en els vincles entre 
l’Ajuntament de Barcelona i els 
bancs de la Banca Armada. Tot i 
així, l’Ajuntament de Barcelona ha 
reforçat diverses vegades la seva 
intenció i compromís per impul-
sar la banca ètica

 http://www.bancaarmada.org/
ca/publicacions/informes-cat/707-nou-informe-de-la-
banca-armada-a-la-banca-etica

RADIOGRAFIEM EL SECTOR  
TÈXTIL A BARCELONA

Al llarg dels mesos de març a juliol des de SETEM vam realitzar 
una exploració per a l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu 
de conèixer l’estat del sector tèxtil a Barcelona des de la mi-
rada de l’Economia Social i Solidària. Per fer-ho, es van iden-
tificar els agents del sector que actuen a la ciutat, i de manera 
participada amb les mateixes iniciatives, es van distingir les ne-
cessitats, reptes, pràctiques transformadores i possibles vies 
d’intercooperació, amb vista a una major visibilitat, articulació 
i organització del sector per fer front als reptes de la indústria. 
Es pot consultar l’informe complet aquí:

 http??

QUÈ HEM FET?

INVESTIGACIÓ
Per denunciar tot allò que no ens agrada i per fer visible que 
una altra economia ja existeix, elaborem i publiquem infor-
mes rigorosos per sensibilitzar la ciutadania

PROJECTES PER SEMBRAR UNA LLAVOR DE CANVI 

http://www.bancaarmada.org/ca/publicacions/informes-cat/707-nou-informe-de-la-banca-armada-a-la-banca-etica
http://www.bancaarmada.org/ca/publicacions/informes-cat/707-nou-informe-de-la-banca-armada-a-la-banca-etica
http://www.bancaarmada.org/ca/publicacions/informes-cat/707-nou-informe-de-la-banca-armada-a-la-banca-etica
http://www.bancaarmada.org/ca/publicacions/informes-cat/707-nou-informe-de-la-banca-armada-a-la-banca-etica
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ELS INFORMES DE LA  
CAMPANYA ROBA NETA

•  L’informe:  «Fàbriques d’explotació laboral a 
Europa» va ser publicat  i difós per mostrar 
la diferència entre els salaris actuals de les 
gairebé dos milions de treballadores de la 
indústria tèxtil i del calçat, i el nivell de vida 
de les regions on viuen. La recerca se centra 
sobretot en els casos de Sèrbia, Ucraïna i 
Hongria, encara que també s’analitzen casos 
d’altres països com ara Geòrgia i la respon-
sabilitat dels estats de l’Europa Occidental, 
com ara Alemanya o 
Itàlia.

•  Vam publicar l’estudi 
«Treball sense Llibertat. 
Treballadores migrades 
a la indústria tèxtil de 
Bangalore», que posa 
en relleu com aquesta 
tendència està a l’alça.

•  Vam difondre l’infor-
me  Eliminar la violèn-
cia contra les dones a la 
feina dut a terme per 
Sisters For Change i 
Munnade, on es re-
cullen les conclusions 
d’un projecte enfocat 
a l’apoderament de 
les treballadores per 
combatre i denunciar 
l’assetjament i violèn-
cia sexuals.

•  A l’informe Oferir drets 
laborals a la indústria 
del calçat: Condicions 
laborals a la indústria 
del calçat de l’Estat turc 
han quedat evidencia-
des les greus deficièn-
cies en les condicions 
laborals i el respecte 
al medi ambient i als 
drets humans que 
s’estan produint a 
Turquia.

Hem participat a l’elaboració de l’Informe 
de l’Estat del Mercat Social Català 2017, 
aportant anàlisi de les dades de les  
entrevistes fetes al llarg del 2017 i 2018.
Hem participat a l’elaboració de l’Informe de l’EStat del  
Mercat Social Català 2017 que va ser presentat durant l’any 2018

•  Camp de Tarragona. En col·laboració amb Coopcamp
•  Hospitalet. En col·laboració amb la Col·lectiva
•  Penedès. En col·laboració amb la Coopsetània
•  Districte de Gràcia
•    Col·laboració amb Coòpolis i Ateneu Cooperatiu  

de Terres de l’Ebre

COMPRA PÚBLICA

Vam difondre el dossier: “Compra 
pública: possibilitats i recursos 
d’una eina poderosa” de la iniciativa 
Make ICT Fair. També, vam realitzar 
un estudi de casos  anomenat: “La 
inclusió d’aspectes ambientals a la 
contractació pública. BARÒMETRE DE LES 

FINANCES ÈTIQUES 

Al novembre vam presentar el Barò-
metre de les finances ètiques 2017 
en roda de premsa al Pati Llimona 
de Barcelona.

ALGUNES DADES  
SOBRE BANCA ÈTICA
Gestiona més de 2 milions d’euros 
d’estalvi a l’estat espanyol. 

1.267.580 
milions d’euros de préstecs  

a projectes socials. 

232.010 
clients

179.923.523 
de capital
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FORMACIÓ A INSTITUTS AMB  
LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Hem impulsat el primer curs d’ApS per al professorat de secundària Posa la 
teva xinxeta a Pam a Pam. Es tracta d’un curs que pretén introduir una mirada 
crítica a les injustícies del sistema actual i els valors de l’Economia Solidària a 
l’aula. La idea és que el professorat el repliqui amb l’alumnat dels seus centres i 
això suposi un gran efecte multiplicador del nostre missatge.  Aquesta propos-
ta es va traduir en dos cursos, un amb professorat i un altre amb l’alumnat.

Llicències lliures 

Al març, a la Lleialtat santsenca, des de la Comissió TIC 
de Pam a Pam, vam oferir una formació per aprofundir 
en un dels criteris del qüestionari: les Llicències Lliures. 
Vam reflexionar sobre com les plataformes digitals són, 
simplement, una manifestació més del capitalisme i com 
el nostre ús acrític de les mateixes potencia que el poder 
sobre els béns digitals s’acumuli en molt poques mans. 

També hem fet formacions a xinxetes i formacions a ter-
ritori com a Nou Barris :)

QUÈ HEM FET?

FORMACIÓ PER LA 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

QUÈ HEM FET?

CONSTRUINT  
PAM A PAM

Creiem que en l’educació com a feina transforma-
dora per formar-se en continguts, habilitats i valors 
amb una metodologia participativa i coherent amb 
el model de societat que defensem.

La peça clau de Pam a Pam és la comunitat 
de persones que en formen part a través 
d’un procés de formació-acció: la participa-
ció a Pam a Pam és un procés de formació 
continuada. Hem realitzat les següents 
formacions internes per a la comunitat:

•  Democràcia interna i Participació  
- 27 gener Can Masdeu

•  Alternatives Capitalisme digital  
- Comissió TIC - 19 Març Lleialtat Santsenca

•  Economies feministes  
- Amb comissió Ecofem XES - 30 juny Mataró

•  Procomú Digital i Llicències lliures  
- Amb comissió Procomú XES - 11 juliol

•  Proveïdores i Intercooperació  
- Amb Cuina Del Comú - 15 setembre Lleida
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ASSENYALEM A LES  
TRANSNACIONALS A  
LA UNIVERSITAT 

Del 30 d’octubre al 27 de novembre, tots els dimarts a 
la tarda vam impartir un curs a la Facultat d’Economia 
i Empresa de la UB sobre els impactes de les transnaci-
onals i sobre els projectes transformadors que aposten 
per un model just i solidari. El vam organitzar juntament 
amb la Fundació Solidaritat UB, Món3, Centre de  
Cooperació per al Desenvolupament de la UPC.

APROPAR-SE AL SUD

Apropar-nos als països del Sud per solidaritzar-nos, per 
col·laborar i per aprendre. 

Les participants dels Camps de Solidaritat reben una for-
mació durant diferents caps de setmana on s’analitzen les 
injustícies de l’actual ordre mundial i es prepara les perso-
nes per fer el viatge des d’una perspectiva humanista-fi-
losòfica però també pràctica. El curs està reconegut com 
a curs oficial al Pla de Formació del Voluntariat de Catalu-
nya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

NOVETATS

FORMACIÓ EN 
ACTIVISME CREATIU 

Amb el col·lectiu Enmedio vam fer una formació sobre 
activisme creatiu per aprendre noves formes de pensar i 
crear col·lectivament dues accions reivindicatives sobre 
drets humans en el marc de les campanyes Banca Arma-
da i Roba Neta.  

TALLERS,  
EXPOSICIONS, JOCS...
PER CANVIAR EL MÓN!
Seguim ampliant el nostre catàleg 
de serveis on oferim tallers i activi-
tats adreçades a diferents públics 
per sensibilitzar sobre diferents 
temàtiques com ara les desigualtats 
del sistema actual i les alternatives 
de l’economia solidària. I com a 
novetat al 2018 vam oferir la nova 
maleta pedagògica de l’Economia 
social i solidària.

COMUNICAR PER 
TRANSFORMAR!
Seguim ampliant el nostre catàleg 
de serveis on oferim Hem realitzat 
una nova edició del curs d’especia-
lització ‘Comunicació digital per a la 
transformació social’ amb la Uni-
versitat Oberta de Catalunya. Una 
formació sobre les possibilitats per 
a l’activisme que obre el paradigma 
comunicatiu actual. 

A Barcelona, vam fer 3 rutes sobre 
l’Economia Social i Solidària per 
mostrar a la ciutadania la quantitat 
d’opcions que tenim per construir 
un món des d’un consum sostenible.

APRENDRE A  
COOPERAR!  
ESCOLA D’ESTIU  
DE LA XES 2018
A l’Escola d’Estiu de la XES sota el 
lema: Aprendre a cooperar! vam 
co-organitzar dues xerrades: Econo-
mies Feministes i Procomú digital. 

TRANSPARÈNCIA

Per consultar tota la informació econòmica i els informes 
d’auditoria, consulta el nostre web:  

http://www.setem.org/site/cat/federacion/comptes-clars/

Som un punt del mapa Pam a Pam.
Fem el Balanç Social de la XES.
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AGRAÏMENTS AGRAÏMENTS

Institucions públiques 
que han cofinançat les 
nostres activitats:

Institucions i empreses 
que han donat suport a 
les nostres activitats:

Mitjans de comunicació 
que han col·laborat en 
la difusió de les nostres 
activitats:

Cooperatives i iniciatives 
properes a l’Economia 
Solidària que ens donen 
serveis:

ACOOPSEC

CONCEPTE  

ELENA PONCELL

EL POBLET

PERSISTIREM 

MULTIMEDIA 

BONOBO

INTEGRAL DE 

PROFESSIONALS 

I USUARIES, S.C.C.L.

Associacions  
i Fundacions  
vinculades a SETEM

Entitats vinculades a 
projectes de SETEM

Relacions amb entitats 
de Banca ètica

ALIA, ASSOCIACIÓ 

DE DONES PER LA 

RECERCA I L’ACCIÓ

ASSOCIACIÓ  

CULTURAL L’ALETA

FUNDACIÓ CIUTADANIA 

MULTICULTURAL

ASOCIACIÓN DE 

APARADORAS Y 

TRABAJADORAS DEL 

CALZADO DE ELCHE



www.setem.cat
 

Parla’ns, pregunta’ns, suma’t a nosaltres, 
segueix-nos, multiplica el nostre missatge:

 
@setemcat

facebook/setemcatalunya
Youtube: youtube.com/setemcatalunya

@setemcat
flikr.com/setemcatalunya

mail de contacte: catalunya@setem.org

 


