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Benvolgudes sòcies, un any més us presen-
tem el resum d’activitats realitzades durant 
el 2020 entre tota la comunitat de SETEM 
Catalunya. A continuació us mostrem el 
resultat de l’esforç, participació i suport de 
totes les persones que formen i han format 
part de l’entitat. 

El 2020 ha estat un “annus horribilis” en 
molts aspectes, però ho hem notat especial-
ment en la cancel·lació dels Camps de Soli-
daritat, un dels signes d’identitat de Setem. 
Això ha suposat una interrupció en l’entra-
da de noves sòcies i socis i per tant de ca-
pital humà disposat a treballar i implicar-se 
en les diferents causes que defensem des 
de l’associació. 

Tot i així, a principi d’any com ja havíem 
començat amb les xerrades i entrevistes 
per a les persones interessades, vam posar 
en marxa el curs de formació «Apropar-se 
al Sud en línia». Un curs gratuït per les sò-
cies, que ha tingut una gran acceptació i ens 
ha permès seguir engrescant més persones 
per quan la realització dels Camps torni a 
ser possible.

Malgrat tot, vam poder celebrar amb 
èxit la cinquena edició del Mobile Social 
Congress a finals de febrer. Enguany ens 
vam fixar en les lluites compartides entre 
el Sud Global i el Nord, posant l’èmfasi en 
la vulneració de drets dels/les treballadors/
res i en les desigualtats de gènere al sector.

I perquè reparar és transformador i 
necessari, de la mà de la campanya #Elec-
trònicaJusta, hem entrat a formar part de 
la Campanya internacional ‘Right to Repair’, 
una coalició d’organitzacions europees que 
defensem el dret a reparar. És imprescindi-
ble que els productes electrònics durin més 
per lluitar contra l’obsolescència programa-
da i, per tant, s’han de poder reparar.

Un any més hem participat en l’organit-
zació de la #Tecnofesc; un espai, enguany 
virtual, que va reunir iniciatives que abor-
daven la tecnologia i la informàtica des de 
criteris de democràcia i d’economia solidà-
ria. El lema d’aquesta edició, celebrada del 
23 d’Octubre al 19 de Novembre, va ser 

Volem aire LLIURE...i programari lliure! #No-
siguisGAFAM. 

Des de la campanya Banca Armada 
hem denunciat a Bilbao que el BBVA és 
el banc d’Espanya amb més inversió en el 
negoci de la guerra i que augmenta el seu 
finançament en les armes nuclears. També 
hem participat a la Junta General Ordinà-
ria de Mutua Madrileña, exigint  que aturi 
les inversions en el negoci de la guerra. Tan 
presencials com virtuals, hem assistit i in-
tervingut a totes les Juntes d’accionistes 
previstes.

Pel que fa a la campanya de Sobirania 
Alimentària, hem presentat el projecte 
#STOPacaparamentTerres a Guatemala: 
una mirada des dels drets humans i els fe-
minismes crítics d’Amèrica Llatina. El vam 
fer públic en una taula rodona en línia i en el 
marc del Fòrum Social Mundial de les Eco-
nomies Transformadores (#FSMET). L’acte 
va comptar amb la presència de dones de 
les principals organitzacions camperoles 
amb les que SETEM col·labora, la Pastoral 
de la Tierra i el Comité de Unidad Campes-
ina, i feministes, com la Red de Sanadoras 
Ancestrales del Feminismo Comunitario 
Territorial.

En relació a la Campanya Roba Neta, 
hem presentat dos nous videos que recu-
llen les veus de Chamila Paramananda i 
Dian Septi, portaveus de treballadores de 
Sri Lanka i Indonèsia, que van ser a Barce-
lona per exigir salaris dignes i lliure sindi-
calització.Hem denunciat acomiadaments 
selectius de líders sindicals i treballadores 
sindicalistes a Myammar durant la crisi de 
la Covid-19. I hem demanat a les marques 
internacionals com Zara i Mango d’actuar 
urgentment per posar fi als acomiadaments 
discriminatoris en les cadenes de subminis-
trament #ActNow.

També hem presentat l’informe “Per-
fils i condicions laborals al sector tèxtil de 
Tànger/Marroc» elaborat per la Campanya 
Roba Neta i l’associació Attawassoul de 
Tànger. Un important estudi estadístic que 
conclou que les condicions laborals son in-

justes i inadmissibles. I a més publicat en 
català l’estudi sobre auditories i certificació 
social elaborat per la Clean Clothes Cam-
paign (CCC) i titulat “El Tapavergonyes de la 
Moda”, en què s’exposen evidències i casos 
concrets de les mancances i buits dels pro-
cessos d’auditoria de les fàbriques tèxtils. 

Els Pressupostos Participatius de SE-
TEM Catalunya d’enguany (2019-2020) 
van aprovar quatre projectes liderats per 
voluntàries i activistes de l’entitat i/o perso-
nes que comparteixen els valors de l’entitat, 
malgrat la pandèmia no ha permès desen-
volupar-los en la seva totalitat. 

Hem endegat la borsa de talleristes de  
SETEM per cercar persones responsables 
de dinamitzar les activitats i tallers que rea-
litzem al llarg de tot l’any. Es van rebre més 
de 100 sol·licituds i se’n van seleccionar 20 
per formar la borsa.

Setem també ha tingut una forta acti-
vitat institucional interna: hem celebrat 
dues Assemblees Extraordinàries, una 
d’elles al febrer en què la Junta vam posar 
els nostres càrrecs a disposició i les sòci-
es van aprovar la gestió interna feta fins a 
aquell moment i en vam sortir amb el com-
promís d’iniciar un procés de restauració 
que, malgrat la pandèmia encara està en 
marxa, acompanyades per l’expresidenta 
Meritxell Martínez. També a l’AGO del juny 
vam votar a favor de què el projecte Pam a 
Pam enlairés el vol i agafés autonomia prò-
pia després de fer-lo néixer a Setem fa 10 
anys.

Aquest any no hem sortit gaire al car-
rer, però l’activitat prevista de l’associació 
s’ha pogut seguir tirant endavant ja sigui 
adaptant-la al format virtual, o bé en alguns 
casos ajornant-la. Cal remarcar que l’equip 
tècnic ha fet un gran esforç per encaixar 
el teletreball i les dificultats de les restric-
cions per la pandèmia durant gran part de 
l’any, sense que això reduís el ritme de tre-
ball, la coordinació interna entre tot l’equip 
o els bons resultats de les activitats. Hem 
superat el 2020 amb imaginació i flexibi-
litat, perquè la denúncia de les injustícies 
i la celebració de les alternatives és el que 
ens mou. Enguany, més que mai: Mou-te, i 
canviarem el món!

Junta Directiva de  
SETEM Catalunya

PRESENTACIÓ
Construïm un futur amb Justícia Global 

Bisbe Laguarda, 4, baixos
08001 Barcelona

www.setem.cat
catalunya@setem.org

http://www.setem.cat
http://catalunya@setem.org


54

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 Federación 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.  

Estratègia 
El Pla Estratègic 2017-2021 fruit 
d’un ampli procés participatiu de 
tota l’entitat, segueix sent el nostre 
full de ruta. Al 2020 hem donat un 
nou impuls a la Formació atès que 
l’adaptació tecnològica per la pan-
dèmia del Covid-19 ens ha  donat un 
espai virtual molt valuós per mante-
nir la nostra activitat de sensibilit-
zació. També l’actualitat mundial ha 
fet que l’eix 2 de l’àmbit Drets Hu-
mans: «Denunciem les vulneracions 
de drets humans i la usurpació de 
les sobiranies dels pobles» hagi estat 
darrere de gran part de les activitats 
d’enguany. Finalment, en l’àmbit de 
l’Enfortiment Associatiu, la realitat 
social i també l’associativa ens ha 
empès a centrar esforços en el segon 
eix: «Prioritzar la vinculació de pro-
jectes, la independència financera i 
les cures en l’organització» tot i que 
no hem pogut acomplir tot el que ens 
havíem proposat.

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

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

Justícia Global
•  LaCoordi – Comerç Just i  

Finances Ètiques
• Coordinadora d’ONGs de Tarragona
• 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:
• SETEM Federación
• Coordinadora Espanyola d’ONGD
•  Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo

A nivell internacional:
• Banktrack
• Clean Clothes Campaign
• GoodElectronics
• Electronics Watch
• Right to Repair
•  Global Campaign to Reclaim Peo-

ples Sovereignty, Dismantle Corpo-
rate Power and Stop Impunity 

SETEM SOM...
 
Una assemblea de 782 persones: 636 
sòcies i 146 socis. 
 
Junta Directiva entrant
• Presidència: Elena Romagosa
•  Vicepresidència i Tresoreria:  

Martí López
• Secretaria: Anna Morales
•  Vocalies: Quino Playà i Jaume Osete
 
Equip Tècnic
• ´ Campanyes: Denisse Dahuabe, Bernat 

Trèmul, Judith Talvy, Marta Anglés, 
Gemma Amorós i Jorge Pellicer.

•  Camps de Solidaritat i Coordinació 
de Campanyes: Anna Altés

•  Voluntariat: Roser Vime  
i Gemma Amorós

•  Comunicació: Carla Liébana, Marina 
Ubach i Esther Mira.

•  Economia: Xavier Vigas i Xavier 
Miralles (Coordinació interna 
també).

•  Administració i Gestió socis: May 
Domínguez.

• Direcció: Andreu Camps

Estudiants en pràctiques
•Gemma Isern
•Marc Pérez

Voluntariat
•  Representació a la Junta de 

Federación SETEM: Mayte Zurera
•  Representació a la Junta de FETS: 

Domènec Creus
•  Grup de suport als Camps de 

Solidaritat
•  Testimonis de les sessions 

informatives de Camps
•  Activistes de la Campanya 

d’Electrònica
•  Activistes de la Campanya Banca 

Armada
•  Ciberactivistes 
•  Voluntaris de comunicació
•  Grups voluntaris que lideren 

projectes propis fruit dels 
pressupostos participatius

• Delegació de Tarragona
• Delegació de Girona
• Grups Motors de l’AGO i les AGE
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PRENEM PART
Durant el 2020, a banda de les nostres campanyes de denún-
cia ens hem adherit a una trentena de manifestos i cartes 
de suport promoguts per altres entitats o coalicions davant 
emergències socials i ambientals, denúncies d’injustícies i 
reclams a autoritats polítiques o alguna celebració de fites 
aconseguides, tant a casa nostra com a la resta del món. 

#100X100JUSTÍCIAGLOBAL

Campanya impulsada per LaFede.cat amb 15 propostes per no 
deixar ningú enrrere davant la crisi generada per la Covid-19. 
Materials molt complets i variats a 
www.justiciaglobal.cat

#BLACKLIVESMATTER
Ens adherim a les protestes mundials contra el racisme

#MOCASE30ANYS
La històrica contrapart de Camps de Solidaritat 
de l’Argentina ha celebrat els seus 30 anys el 04-
08-2020. Ens hem volgut afegir a la celebració 
facilitant-los fotos dels participants de Camps. 
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#ELGRANMOSAIC
Ens hem sumat a la iniciativa d’Omnium Cultural i 
Festival Cruilla de fer diferents mosaics amb mils 
de fotografies, obra de Joan Fontcuberta com a ho-
menatge col·lectiu a la solidaritat. La nostra aporta-
ció ha estat amb fotografies de treballadores de la 
indústria tèxtil i electrònica per reclamar els seus 
drets.

#PANDÈMIADRETSIPOBLE-
SÍNDIGENES

Ens sumem al comunicat d’Alternativa pels 
Drets dels Pobles Indígenes per alertar la 
vulneració dels drets d’aquest col·lectiu 
durant la crisi de la Covid-19.

#BCNSOSTENIBLE
Hem signat el Manifest en defensa del Verd i la biodiversitat a Bar-
celona impulsat pel Grupde Treball del Verd i la Biodiversitat de Bar-
celona+Sostenible per fer incidència en les polítiques públiques per 
naturalitzar la ciutat implicant la ciutadania.

Comunicat de suport 

2020 A COP DE RE-TWEETPRENEM PART



76

2020 A COP DE RE-TWEETPRENEM PART
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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! Tracem alternati-
ves de justícia global i d’equitat per un món més 
just i en igualtat de condicions.

#CAMPSDESOLIDARITAT
APROPAR-SE AL SUD EN LÍNIA
Durant els primers mesos de 2020 vam realitzar diverses 
xerrades informatives de Camps amb testimonis que han viscut 
l’experiència anteriorment, hi havien molts interessats, però el 
13 de març vam haver d’aturar-ho tot i després d’unes setmanes 
d’incertesa el Camps de Solidaritat 2020 es van haver d’anul·lar. 
Tot i així es va adaptar la Formació «Apropar-se al Sud» al format 
on-line, i entre maig i setembre vam crear una comunitat virtual 
que va generar moltes ganes del #HoHasDeViure.

#CRN VÍDEO 
LES TREBALLADORES DEL 
SUD-EST ASIÀTIC RECLAMEN 
LLIURE SINDICALITZACIÓ

Arrel d’una visita a Barcelona de Chamila Paramananda i 
Dian Septi, portaveus d’organitzacions de treballadores 
tèxtils de Sri Lanka i Indonèsia, hem elaborat un vídeo on 
recollim els seus valuosos testimonis: elles expliquen de 
quina forma treballen les seves associacions per acon-
seguir salaris dignes i drets bàsics davant la precària 
situació que viuen les treballadores del sector tèxtil. 
«Segons dades del seu sindicat, les grans empreses tèxtils 
obtenen un 75% de benefici per cada peça de roba. El 25% 
restant es destina als costos, incloent-hi el sou de les treba-
lladores, que representa només un 2,5% del cost total!»

#  Tallers a Instituts  
de Secundària

Malgrat la pandèmia hem seguit assistint als Instituts 
per fer tallers (gener, febrer, novembre i desembre) 
per sensibilitzar i remoure consciències dels joves, tot 
explicant les nostres campanyes i la relació que tenen 
amb la Covid 19. Ha estat un aprenentatge mutu perquè 
els debats i les reflexions dels alumnes eren ben actuals 
i interessants.

http://www.lafede.cat/lafede-cat-condemna-la-repressio-del-govern-nicaraguenc-contra-la-seva-poblacio/
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#CATÀLEG SERVEIS
ACTUALITZEM EL NOSTRE 
CATÀLEG DE SERVEIS

Li hem donat una volta i oferim 6 tallers i activitats adreçades a diferents públics 
amb la intenció de sensibilitzar sobre diferents temàtiques com ara les desigualtats 
del sistema actual i les alternatives de l’economia solidària. Les activitats son de-
senvolupades pel conjunt de talleristes sorgits de la Borsa de Talleristes de SETEM 
Catalunya. 

#CRN COSIDORES D’ALACANT
RECLAMEM DIGNITAT  
LABORAL PEL SECTOR DEL  
CALÇAT A ELX

Ens hauríem de preguntar quin peu calça la llei laboral 
d’Espanya. Les cosidores del calcer d’Alacant, constituïdes 
formalment com associació l’any 2018, continuen alçant la 
veu per donar a conèixer i denunciar la precarietat laboral 
que fa anys pateixen. Són més de 200 treballadores amb 
una edat mitjana de 50 anys (la majoria va començar a tre-
ballar als 14 anys). Treballen a casa, cobren uns 2 euros de 
mitjana, i després de tota una vida treballant no tenen dret 
a pensió. La crisi de la Covid encara ha agreujat més aquesta 
situació. La dignitat laboral també falta ben a prop de casa 
nostra, tot el suport a la seva lluita!

#APS DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA
EL SUPORT MUTU AL BARRI 
PER TRANSFORMAR EL MÓN!

El programa de formació dels APS s’ha pogut desenvo-
lupar malgrat les dificultats de la pandèmia. Les dinà-
miques i propostes que oferia el projecte han permès 
a més la sensibilització de l’alumnat com a resultat del 
seu propi procés de recerca. Gairebé 300 alumnes i 
professors han participat en les 7 sessions planejades, i 
tant l’alumnat com professors i 
tècnics de SETEM hem obtingut 
aprenentatges derivats de la 
nova situació d’excepcionalitat. 
Podem afirmar que hem motivat 
l’alumnat perquè explorés i es 
mobilitzés per un consum trans-
formador en l’àmbit de teixit 
d’Economia Solidària del barri.

#Mural a Tiana
CONSTRUÏM UN FUTUR AMB 
JUSTÍCIA GLOBAL

Al novembre ens vam inscriure a un concurs de 
murals pintats a Tiana, juntament amb l’associació 
ARTISTLOVE qui va fer el disseny, i els alumnes de 
l’escola Lola Anglada que ens van ajudar a pintar-lo. 
L’activitat va ser molt important perquè interna-
ment a Setem ens vam retrobar l’equip professional 
i els membres de Junta Directiva després de molts 
mesos de veure’ns per les pantalles. Va ser una 
explosió d’emoció i retrobament!
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QUÈ HEM FET?

MOBILITZACIÓ  
SOCIAL Les accions de mobilització al carrer o a les xarxes socials son 

una materialització activa de les nostres reivindicacions. Son 
una manera de trobar-nos, de compartir, de fer pinya i una cons-
tatació de que prenem part del canvi que impulsem.

#BANCA ARMADA

PRESÈNCIA A LES  
JUNTES D’ACCIONISTES
La Campanya Banca Armada formada pel Centre Delàs, 
Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu RETS, Fets, Alternativa an-
timilitarista-MOC, Fundación Finanzas Éticas i Setem, ha 
seguit assistint a les Juntes d’accionistes dels principals 
bancs per denunciar les inversions militars. Hem assistit, 
tan presencial com telemàticament, a les Juntes de BBVA, 
Banc Sabadell, Banc Santander, Bankia, Mútua Madrileña i 
Caixabank, gràcies a la sessió de vot de 55 activistes.
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#SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 
EN PRIMERA PERSONA 
DES DE GUATEMALA

Les participants del Camp de Solidaritat a Guatemala 
2019 van recollir en vídeo els testimonis de dones afec-
tades pels monocultius extensius del plàtan i de la palma 
d’oli al municipi de La Blanca. El recull d’aquests testimo-
nis fonamenta la investigació de l’informe «Acaparament 
de Terres a Guatemala: una mirada des dels drets humans 
i els feminismes crítics d’Amèrica Llatina» que expliquem 
a la secció d’Investigació.

#ACCIONS DE CARRER
Hem tornat a escenificar les injustícies trepitjant el car-
rer: per escalfar motors del Mobile Social Congres i per 
denunciar que el Black Friday provoca vulneracions de 
drets humans per culpa del consumisme.

#ESCOLA D’ACTIVISTES
A l’octubre vam realitzar la primera edició de l’Escola 
d’activistes de SETEM per potenciar i donar eines a 
l’activisme, i a la vegada generar un espai on intercanviar 
sinergies entre sòcies i persones motivades per prendre 
part del canvi!
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QUÈ HEM FET?

INCIDÈNCIA POLÍTICA  
I EMPRESARIAL

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. 
En aquest punt, considerem estratègic seguir insistint en la CPSR - Compra 
Pública Socialment Responsable com a exemple i precursor del canvi.

#INFORME ROBA NETA

EL TAPAVERGONYES DE 
LA MODA: CARA NETA, 
MANS BRUTES

#ALERTADDHH
NOVA WEB DEL GRUP EM-
PRESA I DDHH DE LAFEDE

Hem publicat una nova eina interactiva i de gran uti-
litat resultat de les investigacions en casos de violaci-
ons de drets humans per part d’empreses que han dut 
a terme les organitzacions del grup de LaFede. Setem 
hi ha colaborat en l’estudi de dos casos: Rana Plaza 
(Bangladesh) i Caso Bravo (Turquia).

Hem publicat un 
extens informe ela-
borat per la Clean 
Clothes Campaign 
on s’exposen evi-
dències i casos con-
crets de les man-
cances i buits de les 
grans auditories 
de les fàbriques 
tèxtils. Es constata 
el fracàs com a me-
canismes ètics de 
vigilància en que 
les empreses son 
a al mateix temps 
jutge i part.
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#CPSR-COMPRA PÚBLICA SOCIALMENT RESPONSABLE
Administracions públiques, Universitats i Societat Civil avançant  
juntes per a la coherència de polítiques de respecte als drets humans 

El grup de treball d’Empresa i Drets Humans de 
LaFede, del qual Setem Catalunya hi formem part, 
ha aconseguit registrar al Parlament la Proposta de 
Llei per a la creació del Centre Català d’Empreses i 
Drets Humans, després de tres ressolucions favo-
rables des del 2016. El Centre serà un organisme 
públic i independent que retrà comptes a la societat 
civil, al Parlament i al Govern de la Generalitat. El 
seu principal objectiu serà el seguiment i avaluació 
de l’impacte, sobre els drets humans i el medi ambi-
ent de comunitats o regions d’altres països, per part 
d’empreses transnacionals de matriu catalana, tal i 
com s’està sol·licitant des de Nacions Unides. És un 
gran pas en la coherència de polítiques públiques, 
enhorabona per tot l’esforç dels darrers set anys!!!

Al 2012 es crea el Grup de CPSR 
entre administracions públiques i 
entitats socials per donar continuï-
tat al procés social en el qual s’està 
avançant per a incorporar la compra 
pública ètica com a peça imprescin-
dible per a la coherència de políti-
ques. Enguany hem celebrat les III 
Jornades de CPSR dirigides a totes 
aquelles persones interessades o 
involucrades en tot el cicle relacio-
nat amb la contractació pública i la 
protecció efectiva dels drets humans 
en l’àmbit global, sumant en aquest 
2020 l’àmbit universitari. Hi hem 
participat des de les campanyes de 
Sobirania Alimentària, Electrònica 
Justa i Roba Neta.

#I NICIATIVA AL PARLAMENT DE CATALUNYA

PROPOSTA LEGISLATIVA PIONERA  
DE LA SOCIETAT CIVIL CATALANA
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QUÈ HEM FET?

ESDEVENIMENTS

#TARRAGONA
CICLE URV: DESMUNTEM 
LES TRANSNACIONALS? 
PASSEM A L’ACCIÓ

Al març celebrem, en col·laboració amb la Fun-
dació URV Solidària, un cicle de conferències 
dirigides als universitaris i al públic en general per 
entendre i conèixer com el consumisme i el patri-
arcat son elements claus del negoci de les transna-
cionals en aquest món globalitzat. Malgrat enmig 
de les sessions previstes va esclatar la pandèmia, 
s’han readaptat i el públic ha seguit amb molt d’in-
terès cada conferència. 

#ELECTRÒNICA JUSTA 
MOBILE SOCIAL CONGRESS LLUITES 
COMPARTIDES SUD GLOBAL I NORD

El MSC s’ha pogut celebrar a finals de febrer malgrat 
l’avenç de la pandèmia. En la 5ª edició s’han pogut seguir 
denunciant les vulneracions de drets humans i impactes 
ambientals  que genera el model de producció i consum 
electrònics de manera comuna al Nord i Sud Globals, i 
també ens hem centrat en la transversalitat i el diàleg mutu 
entre diferents moviments associatius i sindicals. També 
hem organitzat els tallers Restart Party i Ideató on es prac-
tiquen iniciatives d’economia circular. Una vegada més ha 
estat un gran èxit de participació amb més de 300 inscrits. 

#FIRA UPFSOLIDÀRIA

Som una de les 37 entitats que hem estat presents a la 8ª 
Fira de la UPF que ha estat totalment on-line, i també ha 
inclòs xerrades i debats.
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#SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
DRET A L’ALIMENTACIÓ, FEMI-
NISMES I LLUITES DE BASE EN 
TEMPS DE LA COVID

En aliança amb Grain i l’associació Som del 
Barri (Nou Barris) hem organitzat aquesta 
xerrada que ha trobat els punts en comú 
entre Guatemala, Moçambic i Nou Barris. La 
vinculació entre la Covid-19 i l’escassetat 
d’aliments, la relació entre feminisme i el 
dret a l’alimentació han farcit un interessant 
diàleg entre lluites de base, veïnals i comuni-
tàries, d’aquí i d’allà. 

#FESC  
DEL MARROC A L’ÍNDIA: EXEMPLES DE 
DRETS HUMANS EN EL SECTOR TÈXTIL

Conjuntament amb Intermón Oxfam, hem organitzat aquesta 
xerrada en el marc de la Fira d’Economia Social i Solidària per 
posar exemples contraposats: per una banda les vulneracions 
de drets humans que el nou informe de la Campanya Roba Neta 
denuncia a Tànger, i per altra banda una empresa de comerç just 
(Rajlakshmi, Calcuta- Índia) proveïdora d’Oxfam Intermón, amb 
bones pràctiques tant en l’àmbit social com mediambiental. Dues 
cares de la mateixa moneda, el sector tèxtil.

#TARRAGONA 
DEL COMERÇ JUST A L’ECO-
NOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Malgrat no hem pogut celebrar els 20 anys 
de la Festa del Comerç Just a Tarragona, a 
finals d’any hem pogut tenir un espai virtual 
un cop més, per compartir i reflexionar des 
de la campanya de Sobirania Alimentària les 
bases de l’actual sistema alimentari global. 

#TECNOFESC 
ELECTRÒNICA JUSTA: 
EL DRET A REPARAR

La imminent entrada en vigor de 
la Llei europea Right to repair 
donarà un gran impuls a la lluita 
contra l’obsolescència programada 
i a moltes iniciatives d’economia 
circular. En aquesta xerrada hem 
pogut comprovar com les legislaci-
ons son un camí segur, tot i que cal 
dedicar-hi molta pressió social, per 
aconseguir obligar a les empreses 
a tenir un compromís ambiental 
seriós i verdader. 
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QUÈ HEM FET?

INVESTIGACIÓ

#STOPACAPARAMENTTERRES
ACAPARAMENT DE TERRES A 
GUATEMALA: UNA MIRADA 
DES DELS DRETS HUMANS 
I ELS FEMINISMES CRÍTICS 
D’AMÈRICA LLATINA 

Aquest extens estudi sorgeix inicialment de les entrevis-
tes realitzades per les participants de Camps de Solidari-
tat 2019 a Guatemala a 69 dones de 15 comunitats de La 
Blanca, a la costa sud, on el conflicte entre les comunitats 
camperoles i l’Estat de Guatemala, d’una banda, i la indús-
tria agroalimentària, de l’altra, representa una col·lisió de 
models de vida i apunta a una vulneració sistemàtica dels 
drets humans mitjançant una violència multidimensional 
que afecta, de forma molt especial, les dones. 
A Centreamèrica, i especialment a Guatemala, el fenomen 
de ‘land grabbing’ o acaparament de terres és avui sostin-
gut per un sistema d’acords comercials internacionals que, 
fonamentats en el deute il·legítim, sotmeten els governs 
centreamericans a acceptar unes condicions desiguals per 
les quals la indústria extractiva, en diferents dimensions 
(minera, energètica, pesquera, agroalimentària...), té via 
lliure per instal·lar-se al territori i sobre explotar-lo. 
El cas de La Blanca és paradigmàtic, ja que representa amb 
especial cruesa les conseqüències per a la població i el medi 
ambient de la instal·lació de l’agroindústria a través de les 
plantacions de palma d’oli i de plàtan. Aquestes plantacions, 
propietat del Grup Hame i de BANASA, respectivament, es-
tan orientades fonamentalment a l’exportació internacional. 
Aquest estudi denuncia la violència patriarcal, tant física 
com simbòlica, que pateixen, en especial les dones, per part 
de les empreses de monocultius. La despossessió dels “dos 
territoris de la dona” que reivindica el Feminisme Comu-
nitari Territorial estan interrelacionats: d’una banda, el 
territori “terra” (dret a l’aigua, a les terres, a un medi am-
bient saludable…) i d’altra, el territori “cos” (dret a la salut, 
a l’alimentació, al treball… exposició de la violència sexual, 
domèstica i simbòlica). 
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#NOU INFORME DE  
LA CAMPANYA ROBA NETA
PERFILS I CONDICIONS 
LABORALS AL SECTOR 
TÈXTIL DE TÀNGER/ 
MARROC
Aquest estudi -publicat en català, espanyol i àrab- s’ha 
realitzat conjuntament amb l’associació Attawassoul 
de Tànger, amb qui ens uneix una estreta col·laboració 
de fa més de deu anys. 
Des de finals dels anys 1980, el Marroc (i especial-
ment la ciutat de Tànger) s’ha convertit en un impor-
tant centre de costura i confecció per a Espanya i 
gran part d’Europa. S’hi fabrica roba per a tota mena 
d’empreses, incloses les grans firmes amb presència 
internacional. Les condicions de vida de les persones 
que fan aquesta feina segueixen sent molt precàries i 
dures. 
L’estudi ens revela dades molt preocupants, com per 
exemple que més del 60% de les persones treballa-
dores del sector tèxtil cobren menys del salari mínim 
estipulat en el Codi Laboral, o bé que només el 56% de 
les treballadores enquestades del sector tèxtil estan 
afiliades a la Seguretat Social. Aquestes injustícies, 
anomenades “robatori salarial”, tenen un impacte 
brutal en una població que treballa en condicions molt 
dolentes –espais reduïts, calorosos, foscos–, que no 
ajuden gens a tenir una salut laboral. Això, a més del 
sobreesforç –jornades extenses sense descans adients 
ni caps de setmana lliures– porta el col·lectiu treballa-
dor a patir diferents malalties pròpies de l’ofici. A més 
la presència dels sindicats al sector de la confecció del 
Marroc és pràcticament inexistent
Durant la realització d’aquest estudi, els membres 
d’Attawassoul van haver de superar molts obstacles, 
als polígons industrials de Tànger els enquestadors 
van patir diversos i reiterats conflictes amb persones 
desconegudes (sense cap identificació, ni empresarial 
ni formal) que quan s’adonaven de l’objectiu de la seva 
presència, parlant amb treballadores i treballadors, 
els posaven tota mena d’entrebancs –de vegades amb 
violència– per impedir que els empleats hi partici-
pessin. Els membres d’Attawassoul no van dubtar a 
continuar a fer la feina necessària per documentar les 
vulneracions dels drets laborals.



2120

DESTACATS

GRÀCIES ARCADI!
En el moment en què elaborem aquesta Memòria (maig 2021) tots 
coneixem que el nostre estimat i admirat Arcadi Oliveres ha mort el 
dia 6 d’abril de 2021. No ens podem estar de tenir un record pel qui 
és i seguirà sent un referent per SETEM Catalunya. L’Arcadi sempre 
va tenir un sí a col·laborar amb tothom, també amb nosaltres, era el 
1992 el primer cop que va intervenir en la formació de Camps i va 
seguir ininterrompudament, fins i tot el 2020 amb el confinament 
i de forma virtual va impartir la seva classe magistral de revoltar 
consciències. L’Arcadi s’estimava molt Setem, en va ser soci durant 
molts anys fins que se’l va nomenar soci honorífic. Com sabeu, 
va poder fer un valent comiat en vida, i li vam poder entregar un 
petit escrit d’agraïment i estima que el va emocionar. Ens declarem 
#SempreArcadistes i la seva determinació, la seva enorme qualitat 
humana i l’infatigable esperit crític son i sempre seran un exemple a 
seguir per totes nosaltres.

No haver-te conegut
seria terrible.
Però terrible terrible.
I no ho sabria.
A sobre, no ho sabria.

Enric Casasses, del llibre 
 “El nus La flor”

#COMISSIÓ DE GÈNERE 
Hem engegat una comissió de gènere, 
representada per treballadores, sòcies i vo-
luntàries, amb la intenció de seguir treba-
llant per integrar la perspectiva  feminista 
de forma transversal a l’entitat i per forma-
litzar el nostre compromís de confeccionar 
un Protocol de prevenció d’assetjaments, 
discriminacions i violències sexuals, tal i 
com es va aprovar a LaFede. S’ha fet ja la 
primera formació interna de la comissió, i 
també ens proposem revisar els objectius 
del Pla d’igualtat de Setem i formar la base 
social i treballadores de l’entitat en matè-
ria de gènere. Aquest nou impuls ha estat 
acompanyat per l’estudiant en pràctiques 
Marc Pérez, graduat en Sociologia i en 
temes d’igualtat.

#BORSA DE TALLERISTES
Enguany hem donat un nou impuls als 
tallers del Catàleg de serveis. Vam obrir 
convocatòria per ser tallerista de Setem a 
tota persona amb dots comunicatius i un 
compromís amb els valors de SETEM. Des-
prés d’analitzar les 113 sol·licituds rebudes 
i entrevistar els perfils més adients, hem 
seleccionat 24 talleristes que han rebut 
una formació interna i estan ben motivats! 
Fem taca d’oli: endavant amb la Formació!

Any 1992, Escolapis d’Alella, l’Arcadi per primer cop a Camps (foto cedida per Toni Codina)
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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.

AGRAÏMENTS

Institucions públiques 
que han cofinançat les 
nostres activitats:

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

Crític SCCL  https://www.elcritic.cat/ 

Ràdio 4   https://www.rtve.es/radio/radio4/

Catalunya Ràdio  https://www.ccma.cat/catradio/

La Marea (MásPúblico Soc. Coop)  https://www.lamarea.com/  

Betevé  https://beteve.cat/

La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/

El Punt Avui  https://www.elpuntavui.cat/

Xarxanet https://xarxanet.org/

Social.cat  https://www.social.cat/

The Ecologist   https://theecologist.org/

Catalunya Plural   https://catalunyaplural.cat/ca/

Vilaweb  https://www.vilaweb.cat/

https://www.elcritic.cat
https://www.rtve.es/radio/radio4/
https://www.ccma.cat/catradio/
http://www.lamarea.com
https://beteve.cat/
https://www.lavanguardia.com/
https://www.elpuntavui.cat/
https://xarxanet.org/
https://www.social.cat/
https://theecologist.org/
https://catalunyaplural.cat/ca/
https://www.vilaweb.cat/
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Entitats de la XES amb qui col·laborem i/o ens donen serveis:

Alternativa 3 SCCL https://alternativa3.com/ca/

Claraboia Audiovisual SCCL  http://www.claraboia.coop/

Trèvol SCCL  https://www.trevol.com/

Foli verd SCCL  http://www.foliverd.net/

Opcions de Consum Responsable SCCL  https://opcions.org/

La Clara Comunicació SCCL   https://www.laclaracomunicacio.com/

RiceUp SCCL  https://www.riceupstudio.com/

Som Jamgo sccl   https://jamgo.coop/

Koinós Intèrprets i Traductors S.C.C.L  https://koinosbcn.com/

Som Energia SCCL  https://www.somenergia.coop/

Som connexio SCCL    https://somconnexio.coop/

Associació Pangea Coordinadora Comunicació per a la Cooperació https://pangea.org/

Mujeres Pa’lante SCCL  http://www.mujerespalante.org

Arç Corredoria Assegurances SCCL  https://arc.coop/

La Pera Comunicació SCCL  https://lapera.coop/

Arran de Terra SCCL https://arrandeterra.org/

L’Apòstrof Agència Comunicació SCCL  https://apostrof.coop/

XES – Xarxa d’Economia Solidària https://xes.cat/

AGRAÏMENTS

Entitats amb qui col·laborem i/o ens donen serveis:

Associació Europa Sense Murs  http://europasensemurs.com/

Fundació Ciutadania Multicultural/Mescladís  http://www.mescladis.org/

GRAMAGRAF SCCL https://gramagraf.com/

Abacus, SCCL  https://www.abacus.coop/

Associació Cultural La Tinta del Poble-Sec https://latintapoblesec.wordpress.com/

Produccions Saurines SCCL  http://www.saurines.cat/

Danwatch Investigative Journalism (Dinamarca) https://danwatch.dk/en/

Asociación Vida Sana    https://vidasana.org/

Fundación Land Portal   https://landportal.org/es

La Caseta del Cubos   http://www.carlescubos.cat/

Baraka   https://baraka.es/

https://alternativa3.com/ca/
http://www.claraboia.coop/
https://www.trevol.com/
http://www.foliverd.net
https://opcions.org/
http://www.laclaracomunicacio.com/
http://www.riceupstudio.com/
https://jamgo.coop/
https://koinosbcn.com/
http://www.somenergia.coop/
https://somconnexio.coop/
https://pangea.org/
http://www.mujerespalante.org
https://arc.coop
https://lapera.coop/
https://arrandeterra.org/
https://apostrof.coop/
https://xes.cat/
http://europasensemurs.com/
http://www.mescladis.org/
https://gramagraf.com/
https://www.abacus.coop/
https://latintapoblesec.wordpress.com/
http://www.saurines.cat/
https://danwatch.dk/en/
https://vidasana.org/
https://landportal.org/es
http://www.carlescubos.cat
http://baraka.es
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Entitats vinculades als projectes de SETEM Catalunya:

Federación SETEM  http://www.setem.org/site/es/federacion

Centre Delàs d’Estudis per la Pau  http://centredelas.org/

FETS- Finançament Ètic i Solidari  https://fets.org/

ODG – Observatori del Deute en la Globalització  https://odg.cat/

Novessendes  http://novessendes.org/

Justícia i Pau  https://www.justiciaipau.org/

Alternativa Antimilitarista-Moc  https://www.antimilitaristas.org/

Col·lectiu Rets  https://collectiurets.wordpress.com/

Fundación Finanzas Éticas https://finanzaseticas.net/

Grain  https://grain.org/es

Comité de Unidad Campesina -CUC (Guatemala) http://www.cuc.org.gt/web25/

La Pastoral de la Tierra de San Marcos (Guatemala) https://es-la.facebook.com/pastoraldelatierrasanmarcos/

Associació Attawassoul (Marroc)  https://es-la.facebook.com/Association-Attawassoul-Tanger/

Transnational Institute (TNI)   https://www.tni.org/es

CIVIDEP India    http://www.cividep.org/

Ingeniería Sin Fronteras  https://www.esf-cat.org/

Alboan   https://www.alboan.org/es

Les 11 entitats del Consorci europeu Make ICT Fair 

Entitats de la Comissió Procomuns - XES

Entitats de Banca Ètica amb qui col·laborem:

Fiare https://www.fiarebancaetica.coop/

Triodos Bank  https://www.triodos.es/es

Coop57  https://www.coop57.coop/

Oikocredit  http://catalunya.oikocredit.es/ca/

CUAC   https://www.cuac.es/

Til·la Gràfics 

ManualColor  https://www.manualcolor.com/

AEIOU - Traductores   https://www.aeiou-traductores.com/

Restarters BCN  https://restartersbcn.info/

Solidança   https://solidanca.cat/

Innoground  http://www.innoground.es/

Resa inn  https://www.resainn.com/

I diversos/es treballadors/es autònoms que treballen per canviar el món!

http://www.setem.org/site/es/federacion
http://centredelas.org/
https://fets.org/
https://odg.cat/
http://novessendes.org/
https://www.justiciaipau.org/
https://www.antimilitaristas.org/
https://collectiurets.wordpress.com/
http://finanzaseticas.net/
https://grain.org/es
http://www.cuc.org.gt/web25/
https://es-la.facebook.com/pastoraldelatierrasanmarcos/
http://es-la.facebook.com/Association-Attawassoul-Tanger/
https://www.tni.org/es
http://www.cividep.org/
https://www.esf-cat.org/
https://www.alboan.org/es
https://www.fiarebancaetica.coop
https://www.triodos.es/es
https://www.coop57.coop/
http://catalunya.oikocredit.es/ca/
http://www.cuac.es
 https://www.manualcolor.com
https://www.aeiou-traductores.com/
https://restartersbcn.info/
https://solidanca.cat/
http://www.innoground.es
http://www.resainn.com
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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

 


