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Tracem alternatives de Justícia Global
Benvolgudes sòcies, un any més us presentem el resum d’activitats realitzades
durant el 2019 entre tota la comunitat
SETEM. Tot el que us mostrem a continuació no és més que el resultat de l’esforç,
participació i suport de totes les persones
que formen i han format part de l’entitat.
Respecte als Camps de Solidaritat, hem
fomentat el format de Camps en Família, com una modalitat que volem seguir
oferint i impulsant. També hem pogut involucrar les campistes de Guatemala en
l’obtenció de dades per a un estudi sobre
l’acaparament de terres al país i els efectes sobre les condicions de vida en les
comunitats locals, en especial per a les
dones.
Seguim amb les accions de carrer, la mobilització i la solidaritat internacional per
denunciar l’explotació i ser part activa de
la transformació social i de la creació d’un
model econòmic que posi les persones i la
vida al centre.
Hem continuat amb el segon any del projecte europeu MakeICTFair, a través del
qual i durant el pròxim any denunciarem
les males pràctiques de la indústria electrònica, i mobilitzarem la ciutadania per
la defensa dels drets laborals de les persones treballadores de la indústria.
Hem consolidat el Mobile Social Congress (MSC), que aquest any ha arribat
a la quarta edició. L’MSC és un espai de
trobada i reflexió ciutadana al voltant del
model de producció i consum de tecnologies de la informació i la comunicació.
Hem continuat coorganitzant la TecnoFESC,
dintre de la Fira d’Economia Social i Solidària (FESC). I oferint la formació de la
campanya d’Electrònica Justa als estudiants universitaris de la UAB i la URV.
Hem seguit apostant per la Compra Públi-

ca Socialment Responsable, dinamitzant
el grup on participen les administracions
públiques. Hem participat en l’organització de la jornada anual i som representants a Espanya d´Electronics Watch, organització de monitoratge independent
per a la compra pública.
Des de la nostra campanya Banca Armada, hem continuat mantenint la nostra
presència a totes les juntes d’accionistes
dels principals bancs espanyols. A més,
hem portat a terme diferents accions de
mobilització a l’UAB i l’UPF per demanar
el carnet d’estudiant desvinculat de la
banca armada.
Pel que fa a la campanya de Sobirania Alimentària, hem començat a donar vida a la
que és la campanya més jove de SETEM.
Hem participat i organitzat diferents
iniciatives de crítica i protesta al model
alimentari hegemònic actual i hem proposat alternatives. S’han fet projeccions de
documentals, taules rodones i xerrades.
Destaca una taula rodona sobre els impactes de la producció dels aliments que
consumim sobre les persones treballadores del camp i una xerrada a la FESC sobre
extrema dreta i món rural. Des de Sobirania Alimentària també hem desplegat les
eines necessàries per generar les nostres
pròpies recerques: per una banda, l’acaparament de terres a Guatemala que ja
hem esmentat i per altra banda, hem iniciat una recerca que vol fer visibles les
vulneracions de drets que es produeixen
en la cadena de producció i subministrament d’aliments en els menjadors de les
universitats.
La campanya Roba Neta ha marcat un pas
endavant durant el 2019, apoderant la
ciutadania amb una eina accessible de coneixement de les principals vulneracions
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de drets que en general cometen les marques de roba, i destacant el protagonisme
de les dones per un marc legal de treball
“sense patró” en el sector tèxtil.
També volem destacar la presència institucional de SETEM Catalunya a les diferents xarxes, federacions i Juntes d’altres
entitats on estem presents: Federación
SETEM, FETS, la XES, LaFede, Oikocredit
i LaCoordi, assistint a reunions, actes, assemblees i mantenint viva l’aportació de
SETEM, així com estan atentes a tot el
que passa al tercer sector.
D’acord amb el pla estratègic 20172021 aprovat fa dos anys, hem seguit
apostant pel treball en els àmbits de drets
humans i economies alternatives com a
pilars sobre els quals articular 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
distribució equitativa i sostenible dels recursos, 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 incorporades l’any passat: la feminista i l’ecologista, ja que constatem que són indispensables per aconseguir la transformació
social per la qual lluitem.
Cal destacar també que el 2019 ha estat un any amb canvis importants dins
l’estructura tècnica de SETEM. L’aposta
decidida per recuperar la governança de
l’associació ha estat un camí amb complicacions i transformacions que estem
segures que durant el 2020 solidificaran
l’essència del que SETEM vol ser: un espai
de trobada per a tothom que té la inquietud de voler canviar el món, traçant alternatives reals de justícia global. Ara més
que mai: Mou-te i canviarem el món!
Junta Directiva de
SETEM Catalunya

www.setem.cat
catalunya@setem.org
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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 associacions d’arreu de l’Estat Espanyol.
SETEM Catalunya som una associació
de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament
amb altres organitzacions, volem sensibilitzar la ciutadania de Catalunya
sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i
promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari

Objectius de canvi
Durant el 2017 vam estar duent a terme 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 treball conjunt i coordinat amb altres organitzacions i xarxes que també treballen 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 917 sòcies
Junta Directiva
•P
 residència: Elena Romagosa
• Vicepresidència i Tresoreria:
Martí López
• Secretaria: Anna Morales
• Vocal: Joaquim Playà
Equip Tècnic
•C
 ampanyes - Laia Fargas, Laura
Solé, Alba Marín, Júlia Rivas, Aitor
Liendo, Kike Molina, Denisse
Dahuabe, Judith Talvy, Bernat
Trèmul
• Camps de Solidaritat - Ariadna Pagès
• Voluntariat - Jofre Güell i Roser Vime
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• Comunicació - Carla Liébana, Víctor
Yustres, Oriol Bassols, Clara Asín,
Esther Mira i Marina Ubach
• Administració – Gina Fabrés i May
Domínguez
• Economia - Bel Bordes i Xavier
Vigas.
• Delegació de Tarragona - 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

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 estratègica fins al 2021 per treballar en el marc de l’Economia Social 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 discriminatori amb les dones.
Volem treballar des d’una perspectiva de defensa dels drets humans, vetllant per la justícia global i la generació d’alternatives econòmiques, 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 diversos partners de les campanyes de SETEM.
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PRENEM PART
VAGA MUNDIAL
PEL CLIMA
Front l´#EmergenciaClimàtica, SETEM ens hem
unit a la #VagaMundialPelClima per exigir a governs i institucions respostes necessàries, ràpides i contundents a la crisi climàtica i justícia
climàtica davant segles d’extractivisme i colonialisme patriarcal al Sud Global. A aquesta “vaga
mundial pel clima” s’hi sumen més de 3.200 ciutats de tot el món, amb diversitat d’actes: vaga
estudiantil, de consum i mobilització al carrer i
centres de treball.

EL #8M ENS ATUREM:

FEM VAGA
FEMINISTA!
Com a entitat fermament feminista, el dia 8 de març aturem la nostra activitat per donar tot el suport a la vaga convocada. Ens aturem
per mostrar la nostra solidaritat amb totes les dones treballadores
que sostenen el món perquè volem combatre el patriarcat, perquè
volem revalorar totes les tasques reproductives de les quals s’encarreguen les dones i alhora no volem que siguin les úniques responsables, per denunciar les nombroses violències que les ataquen. Per
la justícia, la diversitat i la llibertat: fem vaga feminista!

SETEM AMB PALESTINA
Des de SETEM Catalunya hem donat suport al “Concert per Palestina: Boicot Eurovisión, Boicot Israel”,
que intenta evitar que Israel amagui els crims contra
el poble palestí darrere la música i la cultura d’Eurovisión. El concert forma part de la campanya antiracista
internacional de Boicot Desinversions i Sancions a l’estat d’Israel, que sorgeix de la societat civil Palestina i
reclama la igualtat de drets de les persones palestines.
Veure carta

CONDEMNEM LA VIOLÈNCIA
CONTRA DEFENSORES DE LA
TERRA A COLÒMBIA
Des de SETEM Catalunya ens hem adherit a una carta, signada per entitats de drets humans d’arreu del
món, per demanar la fi de la violència contra les defensores i pobles originaris a Colòmbia.
Carta de suport

AMB RIDERS X DRETS
Arran de les protestes i demandes
del col·lectiu Riders x Drets després que un repartidor d’aquesta
empresa resultés atropellat i mort
mentre treballava, hem manifestat
el nostre suport a la lluita de les persones treballadores de GLOVO que
denuncien les condicions de treball
precàries “que les denigra i les obliga a autoexplotar-se”. Un cop més,
reclamem que es respectin els drets
de totes les treballadores.
Comunicat de suport

CRIDA: LA LLIBERTAT
COM A ESPAI DE CONSENS
Ens hem adherit al manifest signat per més
de 100 entitats de la societat civil com
a mostra de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra els i les polítiques i
els líders presos pel procés d’independència de Catalunya. També ens hem adherit
al Manifest que des de l’Economia Social i
Solidària ha llençat la Fundació Roca Galès
i ens hem sumat a la convocatòria general
d’aturada.
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QUÈ HEM FET?

SENSIBILITZACIÓ
La sensibilització és un primer pas per despertar i remoure consciències. Per això pensem
campanyes que promouen els valors en què creiem com la justícia, la solidaritat, la cooperació i
les alternatives econòmiques! Tracem alternatives de justícia global i d’equitat per un món més
just i en igualtat de condicions.

#MOBILE SOCIALCONGRESS:
DES DE LA MINA
FINS A L’ABOCADOR

#CampsdeSolidaritat

ENS APROPEM AL SUD:
14 CAMPS I NOVES CONTRAPARTS
Les sessions informatives de 2019 han anat acompanyades
d’aquest vídeo que destaca tot el procés formatiu i l’experiència de canvi que suposa formar part dels Camps de Solidaritat
de SETEM Catalunya, amb organitzacions i famílies de països
diferents de l’Àsia, l’Àfrica o l’Amèrica del Sud. 80 persones han
fet la formació ‘Apropar-se al Sud’, pas previ als Camps de Solidaritat que s’han fet del 15 de juliol al 30 d’agost a un total de
14 camps, 12 països i 3 continents. Durant el 2019, Camps de
Solidaritat ha fomentat el format de Camps en Família, una modalitat que volem seguir oferint: dues famílies s’han retrobat
després d’anys d’haver-se conegut en un camp de Camerun el
1995 i han realitzat una estada a la República Dominicana el
2019, amb la nova contrapart LEMBA.

#RobaNeta

NOU APLICATIU MÒBIL:
SAPS QUÈ AMAGA
L’APARADOR DE LA ROBA
QUE PORTES?
Des de la campanya Roba Neta hem presentat l’Aplicatiu Mòbil Vulneracions, que permet consultar fàcilment les pràctiques habituals de
les grans marques del sector tèxtil en matèria de drets laborals: salaris
de misèria, seguretat laboral, esclavitud moderna i treball infantil, llibertat sindical, gènere, transparència, medi ambient i rentat
d’imatge. Vulneracions laborals sistemàtiques que encara avui en dia
es donen a les fàbriques de producció de roba i calçat deslocalitzades a
països del Sud Global com és el cas de Marroc o Bangladesh.

El Mobile Social Congress ha celebrat la seva quarta
edició, fixant-se en l’esclavitud moderna que comporta aquesta indústria tecnològica, des de la mina fins a
l’abocador.
Més enllà de les 400 persones que van participar i
seguir en directe els panels de debat i tallers al Pati
Manning, més de 3.000 persones van seguir les sessions
a través dels canals de Youtube i Facebook de SETEM.
El Congrés, organitzat per la campanya #ElectrònicaJusta, ha exposat experiències d’explotació laboral i impactes ambientals en mines i manufactures vinculades
al sector de l’electrònica, i també ha mostrat alternatives que poden revertir la situació actual, tant des del
punt de vista de la compra pública responsable com de
les experiències ja existents en reciclatge i reutilització
d’aparells que permeten allargar-ne el cicle de vida.
MSC 2019

Amb l’Aplicatiu, la campanya vol fer visible les vulneracions de drets
laborals de les grans marques, fer accessible la informació dels materials de la mateixa Campanya Roba Neta, facilitar l’activisme digital
mitjançant accions de pressió dirigides a grans empreses o institucions,
i posar de manifest que el sistema tèxtil actual (més enllà de cada empresa concreta) es basa en l’explotació de les treballadores.

#SobiraniaAlimentària
OBRIM LA LLAUNA
CONTRA LES INJUSTÍCIES
DEL SISTEMA
AGROALIMENTARI
Amb la campanya ‘Obrim la llauna’ hem
denunciat les injustícies i la insostenibilitat del sistema agroalimentari global
i hem visibilitzat les alternatives existents en el marc de la Sobirania Alimentària i l’Economia Social i Solidària.
Hem fet dues activitats: la taula rodona
“Qui produeix el que mengem?” i la projecció del documental “Nugant Cordes”,
realitzada conjuntament amb l’Ateneu
la Bòbila, l’Associació ASiA, Ecologistes
en Acció, Porta’m a l’Hort, Can Valent i
l’Assemblea d’Aturades i Aturats de Nou
Barris.
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ACCIÓ I #PRESSUPOSTOSPARTICIPATIUS

#NoBancaArmada

Per segon any, hem obert convocatòria per a la realització d’aquests
projectes amb pressupost participatiu:

CRIDEM BEN FORT: NO
AL NEGOCI DE LA GUERRA!

•P
 rojecció del documental “Toda esta sangre en el monte”, que explica
la lluita camperola per la sobirania alimentària al nord de l’Argentina
i la tasca que fa el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del
Estero) des de fa quasi 30 anys, projecte impulsat per participants del
Camp de Solidaritat 2018 d’Argentina.
• Exposició fotogràfica creada per voluntaris del camp que SETEM
organitza a Nepal per mostrar la realitat que existeix a la zona.
• Intercanvi de cartes entre la Suubi Secondary School d’Uganda i
l’Institut La Sínia de Parets del Vallès, iniciativa impulsada pel grup
del Camp de Solidaritat d’Uganda 2018.

#AprenentatgeServei

POTENCIANT EL SENTIT
CRÍTIC DE L’ALUMNAT

Un any més, la campanya Banca Armada ha participat a les juntes generals d’accionistes de BBVA,
Banco Santander, CaixaBank, Banc Sabadell i
Bankia per denunciar les seves polítiques d’inversions en empreses d’armament.
Per fer-ho, ens han ajudat accionistes crítics d’aquests bancs que ens han
cedit les seves accions perquè puguem denunciar la col·laboració d’aquestes entitats bancàries amb el negoci de la guerra. Durant el 2019, ens han
delegat més d’un milió d’accions de les cinc entitats de l’Estat espanyol de
Banca Armada, i han participat 10 activistes, posant la seva veu i gravant
els vídeos per donar testimoni de les seves accions. Les respostes per part
dels responsables de les entitats han estat vagues, evidenciant la seva falta
de compromís per a canviar les seves polítiques. Hem coincidit amb altres
organitzacions que denuncien les pràctiques dels bancs espanyols: organitzacions ecologistes (que demanen la fi de la inversió en combustibles
fòssils), entitats pro drets humans, o associacions de clients afectats, així
com sindicats de treballadores.

Mitjançant la metodologia de l’Aprenentatge Servei (APS) hem introduït els valors
del consum responsable i l’Economia Social
i Solidària (ESS) a les aules dels instituts,
potenciant que l’alumnat passi per un procés
reflexiu que incentivi a qüestionar-se què
hi ha darrere dels productes que consumim,
com a mètode per sensibilitzar-lo i canviar
els seus hàbits cap a un consum més responsable, crític i conscient.
De setembre a desembre hem estat a l’Institut Secretari Coloma de Barcelona, amb
l’alumnat de quart d’ESO.

#TecnoFESC

UN ALTRE MODEL
TECNOLÒGIC ÉS POSSIBLE!

Per quart any consecutiu, en el marc de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, hem organitzat iniciatives per tal d’abordar la tecnologia i la informàtica
des de criteris d’economia solidària. L’espai TecnoFESC ha agrupat estands
d’empreses i entitats d’aquest àmbit i ha acollit tallers relacionats amb la sobirania tecnològica i informàtica. Hem ofert activitats divulgatives i de servei
amb criteris d’economia solidària, tot donant a conèixer les alternatives que
tenim relacionades amb la informàtica, les telecomunicacions i la producció en
línia des d’un model electrònic més just.

#ElectrònicaJusta

SAPS QUÈ HI HA DARRERE
DEL TEU MÒBIL?
Cada any, es venen 1.500 milions de telèfons
intel·ligents al món. A més, a Catalunya, canviem de mòbil cada 2 anys aproximadament. El
consum i ús de mòbils és cada cop més ràpid i
està més estès. Però... D’on venen? En quines
condicions s’han fabricat? Què passa quan els
llencem? En definitiva: què hi ha al darrere del
teu mòbil? Ho hem explicat en aquest vídeo.
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#RevolucióSensePatró

EL CLAM DE LA DONA
TREBALLADORA DEL TÈXTIL
Durant tot l’any 2019, i especialment durant el dia de la
dona treballadora (8 de març), la campanya Roba Neta ha
volgut recordar com les dones treballadores de la indústria del tèxtil pateixen la violència estructural del sistema,
a banda de la de les empreses transnacionals del teixit i la
confecció. En aquest sentit, hem volgut representar totes
les dones treballadores dels països empobrits, les quals
ocupen el 80% dels llocs de treball a la indústria del tèxtil
i que, malauradament, encara ho fan de forma insegura.
Reben salaris indignes que no els permeten cobrir les
necessitats bàsiques: pagar el lloguer, alimentar la família,
pagar el transport i sindicalitzar-se lliurement sense patir
represàlies.
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QUÈ HEM FET?

MOBILITZACIÓ
SOCIAL
#RobaNeta
6È ANIVERSARI DE RANA PLAZA

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

ACCIÓ DE CARRER:
PROU FASHION VÍCTIMS!

El 24 d’abril de 2013, 1.134 persones van morir a Bangladesh i més de 2.500 van resultar ferides en el més gran
desastre succeït en una fàbrica tèxtil de la història. Sis
anys després, hem recordat les víctimes de l’edifici Rana
Plaza i totes les persones afectades per aquesta tragèdia. Les activistes del grup de Drets Laborals de SETEM,
conjuntament amb la campanya Roba Neta, hem fet una
acció de carrer per recordar totes les víctimes i les seves
famílies que, durant tot aquest temps, han lluitat per exigir la reparació dels danys viscuts i per exigir la seguretat
als llocs de treball.
Aquest és el vídeo-resum de l’acció que hem fet als Jardinets de Gràcia de Barcelona en record a les víctimes de
la tragèdia.

El grup de Drets Laborals de SETEM Catalunya i la campanya Roba Neta hem organitzat l’1 de juliol una concentració al Portal de l’Àngel de Barcelona per denunciar les
vulneracions de drets laborals que pateixen les treballadores del sector tèxtil amb motiu del començament de
les rebaixes d’estiu. L’acció de carrer ha volgut visibilitzar
un cop més, el model de consum que es basa en l’explotació de milers de dones treballadores a països del Sud
Global, per tal que a països del Nord puguem omplir el
nostre armari d’una quantitat de roba que realment no
necessitem.
En períodes de rebaixes, les grans marques transnacionals pressionen encara més als seus proveïdors (i aquests
a les treballadores!) amb comandes més grans i terminis
d’entrega encara més ajustats, que deriven en un augment de la precarització i la pressió a les treballadores
que han de fer encara més hores extres per complir amb
la producció que se’ls exigeix. Cal denunciar aquestes injustícies que afecten milions de persones i apostar per un
consum crític: no consumir més del que necessitem i, si
consumim, apostar per productes respectuosos amb les
persones i el medi ambient en el marc de l’Economia Social i Solidària.
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#NoBancaArmada
MENYS BANCA ARMADA
I MÉS DRETS HUMANS!

QUÈ HEM FET?

INCIDÈNCIA POLÍTICA
I EMPRESARIAL

En motiu del dia internacional dels #DretsHumans (10 desembre), la
campanya Banca Armada ha organitzat una acció davant una oficina
de Barcelona del Banc de Santander per reclamar a les universitats
catalanes i a altres institucions públiques que facin pressió a aquesta
entitat bancària per tal que deixi de finançar la indústria militar.

‘BUY NOTHING DAY EUROPE’
O STOP AL CONSUMISME!

SETEM impulsa aquesta campanya juntament amb el Centre Delàs,
RETS, Justícia i Pau, AMOC i l’ODG, Novessendes i FETS.
www.bancaarmada.org

#ElectrònicaJusta
ACCIÓ DE DENÚNCIA A LES PORTES
DEL MOBILE WORLD CONGRESS
Una acció impulsada des de SETEM Catalunya, a les
portes del Mobile World Congress (MWC), coincidint
amb la seva obertura i un dia abans de la inauguració del
Mobile Social Congress (MSC), serveix per denunciar les
condicions laborals inhumanes que es viuen a la indústria
electrònica. L’acció consisteix en una ‘performance’ sobre
l’explotació laboral a la indústria, vinculada a l’hiperconsumisme al qual s’aboca des del sector amb esdeveniments
com l’MWC.

El 29 de novembre, SETEM Catalunya es va
afegir a la campanya europea ‘Buy Nothing
Day Europe’, una jornada reivindicativa i de
reflexió amb un missatge clau, difós àmpliament a xarxes socials: no comprar res i oferir
alternatives al consum ferotge que promou
el mateix dia el ‘Black Friday’. Juntament
amb altres organitzacions d’arreu d’Europa,
vam participar en un esdeveniment a Facebook amb l’objectiu de sensibilitzar sobre
el consumisme exacerbat de les nostres
societats del Nord Global i per visibilitzar
alternatives al consum.
Vídeo de la campanya

Les institucions públiques, el teixit empresarial i el sistema financer tenen molt poder per
incidir en l’economia global. Mitjançant la incidència, podem influir sobre les polítiques
públiques i l’assignació 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.

ELECCIONS EUROPEES
I DRETS HUMANS
Des de SETEM, conjuntament amb les entitats que conformen la
‘Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió’, hem
contactat amb les candidates a les passades eleccions europees
i hem creat una infografia amb el posicionament respecte al
compromís en l’adopció d’un Tractat vinculant sobre empreses
transnacionals i drets humans en l’àmbit de Nacions Unides, l’eliminació de tribunals d’arbitratge dels Tractats de Lliure Comerç
i la compra pública socialment responsable del Parlament Europeu. Aquesta acció s’emmarca dins la campanya de la protecció
dels drets humans i socials a les cadenes de subministrament de
la indústria global de l’electrònica, coordinada amb la seva xarxa
europea ‘Make ICT Fair’. En la nostra tasca d’incidència, seguim
de prop les iniciatives polítiques i legislatives durant la legislatura, i ens mantenim en contacte amb les europarlamentàries.

ÈXIT DE LA CONFERÈNCIA
ANUAL D’ELECTRONICS
WATCH A LA CIUTAT DE
BARCELONA
Com a representants del grup internacional
Electronics Watch, hem acollit la seva conferència anual a Barcelona, moment en el que la
Generalitat de Catalunya i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) anuncien la seva
afiliació a aquesta Fundació, fent visible així el
seu compromís vers una contractació pública
socialment responsable i coherent amb el segell ‘MakeICTFair’. Els objectius d’aquest inclouen la sensibilització de la ciutadania de la UE i
de les institucions polítiques sobre les interdependències entre el Sud Global i Europa, i
el suport a compradors públics d’equipaments
TIC per garantir que es respecten els drets de
les persones treballadores a la indústria electrònica, des de les mines fins a les fàbriques
d’assemblatge.
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#CompraPública
Formació: Avancem cap a la
Compra Pública Responsable
El 24 de gener hem impartit, conjuntament amb
Opcions, una formació sobre compra pública
dirigida a personal tècnic municipal per facilitar
l’intercanvi de coneixement entre els grups d’interès implicats en la promoció de la compra pública
responsable. La formació ha comptat amb la presència de persones amb un ampli recorregut en
la introducció de clàusules ASG i en la promoció
de l’ús de la
contractació
com a política pública.
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INFORME: Casos pràctics de Compra Pública
Responsable
Al febrer hem donat a conèixer l’informe “La inclusió d’aspectes ambientals, socials i de bon govern a la contractació pública. Anàlisi de casos” elaborat conjuntament amb Opcions.

#CompraPública

JORNADES PER GARANTIR
ELS DRETS HUMANS A LES
ADMINISTRACIONS
SETEM ha participat en les jornades de compra pública “L’obligació
de les administracions d’innovar per garantir els drets humans en
un món globalitzat”, al pati Manning de Barcelona (5 de novembre),
dirigides a totes aquelles persones que intervenen en tot el cicle relacionat amb la contractació pública i la protecció efectiva dels drets
humans en l’àmbit global. S’hi han presentat propostes innovadores
i avanços realitzats en aquest sentit tant en l’àmbit nacional com
internacional.

L’informe analitza cinc casos
reals de compra pública en
matèria d’energia, tèxtil,
alimentació, seguretat i serveis financers duts a terme
per diferents administracions públiques de l’estat
espanyol, amb l’objectiu que
l’anàlisi i la sistematització
dels aprenentatges que
se’n deriven serveixin com
a referent per promoure la
incorporació de clàusules
socials als contractes públics.
Seguim avançant cap a la
Compra Pública Responsable!

#UniversitatsEnAcció
DESINTOXIQUEM LES UNIVERSITATS!

A través de la campanya Universitats en Acció, ens hem
mobilitzat per tal que les universitats públiques catalanes,
mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), formin part de la fundació Electronics Watch, la
primera organització independent que treballa per millorar
les condicions de treball en la indústria electrònica mitjançant el monitoratge amb la participació activa de les persones treballadores i el poder de la compra pública.
A través del lloc web de la campanya, les comunitats universitàries –alumnat, exalumnat, PAS i professorat– han
pogut fer arribar la seva petició als rectorats així com al
CSUC. També hem editat una Guia d’activisme adreçada al
moviment estudiantil català que recull els coneixements i les
eines necessàries per a la mobilització a les universitats de
Catalunya.

PER UN TRACTAT VINCULANT QUE
CONTROLI LES TRANSNACIONALS
Seguim de prop el procés de negociació del Tractat Vinculant i hem estat a la cinquena ronda de negociacions del
mateix, a Ginebra, seu de les Nacions Unides.
Del viscut n’hem fet un acte de retorn públic, coordinat per
l’eix d’Empresa i Drets Humans de la Fede, del qual SETEM
en forma part.
Hem evidenciat que la vulneració de drets no té fronteres i per aquest motiu cal disposar d’eines internacionals
que obliguin les transnacionals a respectar i complir amb
els drets humans. A la jornada intervé Anna Shahnazaryan,
activista de l’Armenian Environmental Front, a qui hem
portat a Barcelona dins de la iniciativa workers tour, i en
el marc de la qual s’ha entrevistat amb dirigents polítics
catalans.

#NoBancaArmada
MOBILITZEM ELS ESTUDIANTS A
FAVOR D’UN CARNET ÈTIC
La campanya Banca Armada ha impulsat, a partir del 7
de novembre i en el marc de la Festa Major de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una iniciativa
per sensibilitzar l’alumnat de la necessitat d’exigir que
els carnets d’estudiants no estiguin vinculats a bancs
que financen la indústria militar i fòssil. L’acció #VolemCarnetÈtic vol informar de les alternatives i donar
suport a les entitats de finances ètiques.
La Campanya Banca Armada (promoguda per SETEM, conjuntament amb les entitats Centre Delàs
d’Estudis per la Pau, Col·lectiu RETS, FETS – Finançament Ètic i Solidari-, Justícia i Pau, l’Observatori del
Deute en la Globalització (ODG), AA-MOC Antimilitaristes i la Fundació Novessendes) informa els
estudiants de la necessitat d’exigir als seus rectorats
un canvi en la tria dels comptes corrents que s’ofereixen als universitaris quan es porta a terme la matrícula. Fins ara, els carnets estan vinculats a bancs
que obtenen beneficis en la fabricació i exportació
d’armes, com el Banc de Santander, que juntament
amb BBVA i CaixaBank, financen la indústria militar.
En aquests carnets no només apareix el logo de l’entitat bancària sinó que ofereix la possibilitat d’obrir
un compte corrent. Activistes de la campanya han
repartit adhesius per substituir el logo dels bancs
tradicionals als carnets d’estudiants. Com a alternativa a la “banca tradicional” que opera amb un únic
objectiu, l’econòmic, hi ha l’opció de la Banca Ètica,
que fa compatible la rendibilitat econòmica amb el
respecte als drets humans i al medi ambient.
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ESDEVENIMENTS
Organitzem fires i esdeveniments per fer arribar el nostre missatge de manera més directa a la ciutadania i per crear punts
de trobada entre diferents iniciatives transformadores que puguin facilitar sinergies o la creació de nous projectes conjunts.
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COMENCEN LES TROBADES
DE CAMPS!
El 27 d’abril ha començat el cicle de trobades per les
més de 80 persones que han participat als Camps de
Solidaritat 2019. Podeu veure com la primera reunió
va ser tot un èxit!

UNIVERSITATS LLIURES
DE #BancaArmada
Hem participat en la Fira d’entitats de la Festa Major de la UAB i
a la Fira de la UPF Solidària per reclamar unes universitats lliures
de #BancaArmada. Hem donat a conèixer a l’alumnat totes les
campanyes de SETEM Catalunya i hem explicat com les grans
transnacionals i bancs exploten i no respecten les condicions laborals de les treballadores, a més d’informar de la campanya per
un carnet universitari ètic!

TROBADA AMB L’MST A PARÍS
Tres representants de SETEM han assistit a la reunió
europea d’amics del Moviment dels Treballadors
Rurals Sense Terra de Brasil (MST) que ha tingut lloc
a París. Aquesta experiència ha estat molt profitosa perquè han tingut l’ocasió de compartir ideals i
continguts de lluita amb una organització a la qual
admirem i acompanyem des de fa ja molts anys.
Fa vint-i-set anys, quan a SETEM començaven els
primers Camps de solidaritat, l’MST va ser una de les
primeres contraparts.

JORNADA CIRC I REFUGI
SETEM Catalunya i la campanya Banca Armada hem organitzat les Jornades “Circ i Refugi”, conjuntament amb Ficat,
Encircant el Barri, Open Cultural Center i el Casal del barri
del Pou de la Figuera dins la programació de la Festa Major
del Casc Antic de Barcelona. De totes les activitats (tallers,
mostres de circ, contacontes) destaca la projecció del documental «La guerra empieza aquí», d’Ongi Etorri Errefuxiatuak i dirigit per Joseba
Sanz, que ha presentat la
projecció. El documental
explica el volum d’exportació d’armament des
d’Euskal Herria a països
d’Orient Mitjà que estan
en guerra. També hem
organitzat una instal·lació artística per explicar
els vincles que hi ha entre
les entitats bancàries estatals que formen part de
la banca armada amb la
gestió militaritzada amb
què compten les fronteres espanyoles.

“FABRICANDO MUJERES”
A “LA PUTTANESCA 2019”
I A TARRAGONA!
SETEM i Roba Neta hem participat al Cicle de Cinema
que organitza cada any l’associació Fem Raval, La Puttanesca 2019, projectant el documental “Fabricando
Mujeres” de SETEM Hego Haizea. També s’ha projectat
a Tarragona, a l’Espai
Jove Kesse. Dirigit
per Al Borde Films,
el documental va ser
rodat a Euskadi, Madrid, Xile i Medellín
i es basa en l’estudi
realitzat per SETEM
Hego Haizea “¿Consumimos violencia?”
que reflexiona sobre
la relació entre el
consum convencional i les violències
masclistes.

DIA MUNDIAL DEL COMERÇ JUST!
LaCoordi ha celebrat el Dia Mundial del Comerç Just
al Mercat de Sant Antoni, amb diverses activitats entre
les quals destaca l’acte central de la campanya “Posa el
#FiltreLila! Per la igualtat, tria Comerç Just”, centrada en
les desigualtats de gènere del comerç internacional i en
l’apoderament de les dones.

“LA BORSA O LA VIDA”!
Hem participat a “La Borsa o La Vida”, jornades per
aprofundir en la perspectiva feminista de crítica i proposta contra el sistema capitalista, corporatiu i patriarcal de les transnacionals que precaritzen i mercantilitzen les nostres vides i les lluites diàries que lideren les
dones des del Sud i el Nord Global.

20

SETEM se’n va de ruta!

CECIL TUICO (WAC) AMB SETEM

Les exposicions
de SETEM “Cuir
i calçat a Bangladesh: el cost real
de la seva producció”, “l’Estenedor
de les injustícies”
i “El comerç just i
la banca ètica” han
fet ruta per diferents biblioteques
de Catalunya des
de l’octubre fins a
finals de 2019. Les
exposicions s’han
pogut veure a
Barcelona, Mollet
del Vallès, Girona,
Lleida, Tarragona i Tortosa. A més de les exposicions hi ha altres recursos com bibliografia especialitzada, sessions de contacontes, exposicions
amb visites guiades, tallers per aprofundir en la
temàtica i vídeo fòrums. En aquest últim apartat,
s’han pogut visionar els documentals de SETEM
“Perdre el fil” i “Fabricando Mujeres”. Tots aquests
recursos han viatjat gràcies al programa Biblioteques Sense Fronteres, que organitza el Servei de
Biblioteques del Departament de Cultura i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de LaCoordi.

Aprofitant la seva estada a Barcelona per assistir a la Conferència i Congrés anual d’Electronics Watch, SETEM Catalunya ha organitzat una trobada amb Cecil Tuico, representant
de Workers Assistance Center (WAC) de Filipines, per parlar
de la seva associació. WAC és una organització sense ànim de
lucre de drets laborals que organitza directament treballadores de les zones de processament d’exportacions a Batangas
i Cavite. L’associació se centra en l’apoderament de les dones
treballadores, negociació de llibertat d’associació i negociació
col·lectiva, condicions de treball, salari, precarietat i seguretat
laboral. Durant l’acte s’ha projectat ‘The Voice of Workers’, documental produït per SETEM Catalunya i realitzat per Bubalus.
org. El reportatge dona veu a les treballadores de Filipines que
viuen explotades per les grans multinacionals de la indústria
tèxtil i electrònica. Sense censura, ens expliquen el dia a dia
dins les fàbriques a Filipines.

Taula rodona: Qui produeix
el que mengem?
Des de la Campanya #SobiraniaAlimentària us
hem convidat a reflexionar sobre el sistema alimentari actual vist des d’una perspectiva feminista
i antiracista. Ens hem fet ressò d’aquesta manera
de la denúncia de l’explotació racista que existeix
dins del sector primari a l’Estat espanyol. El preu
dels aliments convencionals invisibilitza els impactes ambientals i les vulneracions de drets laborals
(fomentats per la llei d’estrangeria) que suposa la
seva producció.
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JORNADES
SOLIDÀRIES
DE SITGES

TORNEM
A LA FESC!

Coincidint amb les XXI Jornades Solidàries
de Sitges, SETEM organitza un cinefòrum on
es projecta el documental “OMG: Organismes Modificats Genèticament”. La pel·lícula
aprofundeix en una qüestió que cada vegada
suscita més preocupació entre la ciutadania
de tot el món: sabem què mengem?

Com cada any, SETEM i les seves
campanyes hem estat presents a la
FESC, la Fira d’Economia Solidària
de Catalunya. La FESC ha estat, un
cop més, espai de Resistència on
poder analitzar el moment actual
i organitzar-nos per defensar els
drets col·lectius, oferint propostes
que segueixen el procés de resistir,
crear i avançar, entre elles les que
plantegen les nostres campanyes i
l’oferta de tallers compartida per la
TecnoFESC, organitzada per SETEM
en el marc de la Fira.

DRETS HUMANS
DESCOSITS
Des de la campanya Roba Neta hem
participat en la tertúlia: “Drets humans
descosits. Què ens amaga el sistema
tèxtil del segle XXI?, en el marc de l’exposició “Moda i Modistes” del Museu
d’Història de Catalunya.

SUPORT A LES TREBALLADORES
DEL SECTOR TÈXTIL DEL SUD D’ÀSIA
Hem assistit a l’acte organitzat per la CNT Barcelona sobre la lluita de les
treballadores tèxtils del Sud d’Àsia i hem pogut escoltar les companyes Chamila Paramananda, del Dabindu Collective (Sri Lanka) que treballa amb la Clean
Clothes Campaign, i Dian Septi de FBLP de Yakarta (Indonèsia), directora del
documental que s’ha projectat “The voices were raised”.
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QUÈ HEM FET?

INVESTIGACIÓ

#RobaNeta

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

#ElèctronicaJusta
DESTAPEM LES OMBRES
DE L’ELECTRÒNICA EN INVESTIGACIONS INTERNACIONALS
Des de la campanya #ElectrònicaJusta i en consorci amb
el col·lectiu periodístic danès Danwatch hem participat
en dues investigacions periodístiques en el marc de la
campanya europea Make ICT Fair, en la qual hi participem onze organitzacions no governamentals d’Europa. La primera investigació, publicada a Catalunya per La
Directa, desvetlla que el personal migrant de fàbriques
de Malàisia, proveïdores dels principals productors de
xips d’Europa i els EUA, pateix situacions de treball forçós, amenaces violentes, retenció de passaports i importants deduccions salarials. La segona investigació se
centra en com la indústria de les bateries de liti amenaça
el desert d’Atacama, a Xile, i ha estat recollida en castellà
a la secció Climàtica de la revista La Marea.

També hem aprofitat la celebració del Mobile Social Congress per presentar un informe de l’Economic
Rights Institute i Electronics Watch que vincula el risc
de suïcidi amb les condicions laborals a la indústria
electrònica a la Xina. L’estudi revela que els casos de
suïcidi no només han tingut lloc a Foxconn, el major fabricant mundial de productes electrònics per encàrrec
i principal proveïdor de marques com Apple, sinó també a d’altres empreses. La recerca es basa en informes
públics sobre 167 casos de suïcidi, entrevistes en profunditat a 252 persones treballadores de 4 fàbriques
d’electrònica i enquestes a 5.592 persones treballadores de 44 proveïdors.
>T
 reball forçós darrere de la fabricació dels productes
electrònics europeus a Malàisia
> “La sed de litio amenaza Atacama”

Un nou informe de Roba Neta sobre
salaris dignes al tèxtil global alerta
sobre Uniqlo
Uniqlo, que ha estrenat botiga a Barcelona durant l’octubre, és una de
les vint principals empreses del tèxtil global que no garanteix els drets
i les reivindicacions de les persones treballadores, segons assenyala
l’Informe 2019 sobre Salaris Dignes de la campanya Roba Neta. Uniqlo
encara deu salaris impagats i indemnitzacions a 2.000 treballadores
d’Indonèsia, després de tancar de sobte (l’any 2015) una fàbrica a
aquell país.
Coincidint amb l’apertura del nou establiment d’Uniqlo, Roba Neta
ha presentat l’Informe Salaris Dignes 2019 -Anàlisi dels salaris en la
indústria tèxtil global-. Aquest nou estudi, redactat en el marc de de
la Campanya Internacional Clean Clothes Campaign, analitza com es
comporten 20 marques líders de roba -de luxe, roba esportiva, moda
ràpida i venda per internet- a l’hora d’abordar els salaris en les seves
xarxes de proveïdors. Es tracta d’una avaluació al voltant de si les
companyies tèxtils fomenten el treball decent o, si per contra vulneren
drets laborals bàsics, vinculats a hores extres excessives, habitatge
precari, mala alimentació, problemes de salut i risc de treball infantil, entre d’altres.
Aquest estudi dona continuïtat a un estudi anterior fet per la Campanya Roba
Neta el 2014 a partir del qual algunes marques (un 85% del total analitzat, entre
elles Uniqlo) es van comprometre a treballar per proporcionar salaris dignes.
Després de cinc anys, el nou informe posa de manifest que “a hores d’ara, cap firma
de les analitzades pot demostrar que estigui avançant per garantir que paguen un
salari digne a les treballadores per viure”.
Llegeix l’informe
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DESTACATS

NEIX LA COORDI!
La nova Coordinadora pel Comerç Just i les
Finances Ètiques a Catalunya està formada
per entitats catalanes del Tercer Sector i
de l’Economia Social i Solidària, i promou
la justícia social, el Comerç Just i el finançament ètic i solidari. En formen part SETEM Catalunya, Oxfam Intermón, Alternativa 3, Fiare Catalunya, FETS-Finançament
Ètic i Solidari i la XES (Xarxa d’Economia
Solidària).

LaCoordi és l’evolució de la campanya Som
Comerç Just i Banca Ètica que va néixer fa 20
anys sota el nom de la Festa del Comerç Just i
que organitza cada any activitats per fomentar
el Comerç Just al voltant del dia mundial, durant
el mes de maig. Amb els anys, el projecte ha
anat evolucionant incorporant el discurs de les
Finances Ètiques i, més endavant, el de l’Economia Solidària.
LaCoordi, que compta amb el suport de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i
la Diputació de Barcelona, és una plataforma
única a Catalunya que busca consolidar el moviment del Comerç Just, les Finances Ètiques i
l’Economia Social i Solidària des d’una perspectiva Nord/Sud per contribuir a la justícia social,
la reducció de les desigualtats i el respecte
pels drets humans, molt especialment els drets
laborals i ambientals als països productors.

CONTINUA CREIXENT
Com a membres de la comunitat Pam a Pam hem
continuat treballant per a la seva expansió i
consolidació com a eina que visibilitza les alternatives d’economia social i solidària a la ciutadania i en facilita l’articulació al territori català.
Hem contribuït a fer créixer una
comunitat digital que participa
col·laborativament en la millora
del nostre programari i redueix
el biax de gènere, i hem ajudat
a formar noves xinxetes. En clau
de governança hem participat
en una petita campanya de
sensibilització sobre com vetllar
per la qualitat democràtica a l’entorn de l’Economia
Social i Solidària, amb la idea de promoure espais de
participació oberts a totes les persones que formen
part de la iniciativa promovent la informació necessària per garantir la qualitat i la igualtat en la presa
de decisions. També reflexionar sobre els privilegis
i les relacions de poder que es generen en la gestió
col·lectiva.
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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.

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

PERSISTIREM
MULTIMEDIA
BONOBO

INTEGRAL DE
PROFESSIONALS
I USUARIES, S.C.C.L.

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

Institucions públiques
que han cofinançat les
nostres activitats:

Associacions
i Fundacions
vinculades a SETEM

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:

Entitats vinculades a
projectes de SETEM

ACOOPSEC

CONCEPTE
ELENA PONCELL

EL POBLET

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
mail de contacte: catalunya@setem.org

