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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

El 14 de maig, Dia Mundial del Comerç Just, s’anima la ciutadania a fer un pas cap a les alternatives 

Arrenca la campanya “Desconnecta’t del capitalisme, 

instal·la’t les alternatives!” 

 L’acte central serà una Install Party d’alternatives que facilitarà els tràmits a la 
ciutadania per fer el pas a les iniciatives de consum solidàries 

 El moviment de Comerç Just celebra 30 anys a l’Estat i supera els 33 milions d’euros en 
vendes 

 La banca ètica segueix en auge i ja arriba als 215000 clients 
 

(Barcelona, maig de 2015). La 17a edició de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica -antiga 

Festa del comerç Just i la Banca Ètica- se celebrarà a més de 30 municipis catalans al voltant del 

14 de maig, Dia Mundial del Comerç Just.  Sota el lema Desconnecta’t del capitalisme, instal·lat les 

alternatives els actes d’enguany se centren en la promoció d’un model econòmic més just. Amb 

aquest objectiu, el 14 de maig a l’espai Calàbria66 de Barcelona se celebrarà una innovadora 

activitat: una Install Party d’alternatives de l’economia solidària que ja són una realitat a 

Catalunya, com ara el comerç just, la banca  ètica i altres serveis en matèria d’energia, 

telecomunicacions o software. 

Convoquem  12 de maig a les 12h a la sala d’actes d’ECOS 

(c/Casp, 43 baixos, Barcelona) 

Presentarem: 

- El baròmetre estatal de la Banca Ètica 2015.  

- La publicació Comerç Just: un moviment en auge. 

- Les activitats de la campanya 2016. 

 

30 anys de Comerç Just 

Enguany el moviment de Comerç Just compleix 30 anys a l’Estat espanyol: des de l’obertura de les 

dues primeres botigues l’any 1986, moltes consumidores han apostat per productes respectuosos 

amb les persones i el medi ambient i moltes voluntàries s’han mobilitzat per promocionar-los, les 

seves vendes han superat els 33 milions d’euros el 2015. Actualment, 150 persones treballen de 

maner directa en les organitzacions membre de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) i 

més de 2500 col·laboren com a voluntàries. A nivell internacional, el CJ compta amb més de 2000 

organitzacions productores, 500 distribuïdores i 4000 botigues especialitzades, a banda d’entitats 

de certificació i institucions internacionals reguladores. El comerç just beneficia directament més 

de 2 milions de treballadores i les seves famílies. 

https://festacjib.wordpress.com/
https://festacjib.wordpress.com/comerc-just/
https://festacjib.wordpress.com/que-es-la-banca-etica/


 
   

 
 
 
 Premsa – Carla Liébana  
 646355544 comunicacio@setem.org 

La banca ètica segueix creixent a l’Estat espanyol 

La ciutadania cada vegada és més crítica amb el paper de les entitats financeres tradicionals i 
aposta per invertir els seus diners en la construcció d’una economia més justa. A 31 de desembre 
de 2015, es comptabilitzaven gairebé 215000 clients i clientes, xifra que mostra un increment del 
14,7% respecte la de l’any anterior. Quant a l’estalvi recollit, es calcula al voltant dels 1800 
milions d’euros, dada que representa un increment del 17,86% respecte la del 2014. També els 
préstecs han crescut situant-se per sobre dels 860 milions d’euros. Aquests increments 
contrasten amb els dipòsits recollits i els prèstecs efectuats per la banca tradicional, que durant 
l'any 2015 han tingut una evolució pràcticament plana. També cal destacar que l’índex de 
morositat de la banca ètica ha patit un descens de l’1,14%, situant-se en un 7,03%, xifra molt 
inferior a la morositat de la banca tradicional, que al desembre del 2015 era del 10,1%. 
 

La roda de premsa serà el tret de sortida dels actes de la campanya que se celebraran a més 30 

municipis de tot Catalunya. No et perdis l'espot! 

 

Per què us convoquem al Grup ECOS? 

Per remarcar la temàtica d’enguany i la crida a passar-se a les alternatives de productes i serveis, la roda de 

premsa tindrà lloc al local d’un dels projectes més representatius de l’Economia Solidària. El grup ECOS és 

un grup de cooperatives i entitats de l’economia solidària que treballen en sectors d’activitat diversos i que 

té com a objectius enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, procurar el benestar de les persones 

que les integren i contribuir a la creació del mercat social. Actualment són 14 organitzacions sòcies, que 

donen feina estable a un centenar de persones i agrupen 7.200 persones sòcies de consum. En finalitzar la 

roda de premsa, hi haurà una visita al local per poder prendre imatges i conèixer les alternatives que acull. 

 

https://festacjib.wordpress.com/activitats-per-a-municipis-2016/
https://festacjib.wordpress.com/activitats-per-a-municipis-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=H6cr5rnSnRs
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1. LA CAMPANYA SOM COMERÇ JUST i BANCA ÈTICA 

 

La campanya Som Comerç Just i Banca Ètica va néixer fa 17 anys sota el nom de la Festa del 

Comerç Just. Des de llavors, el projecte ha anat evolucionat: primer es va afegir la branca de 

Banca Ètica i, més endavant, l’Economia Solidària. 

Enguany, no afegim res nou però ens transformem: passem de ser la Festa del Comerç Just i la 

Banca Ètica a Som Comerç Just i Banca Ètica. Per quina raó? L’objectiu principal d’aquesta 

renovació és convertir la Festa – molt centrada en les activitats realitzades durant la primavera en 

motiu del Dia Mundial del Comerç Just- en una campanya anual que sensibilitzi sobre la 

importància del comerç just, la banca ètica i l’economia solidària des de diferents espais i en 

diferents moments de l’any. D’aquesta manera, farem un pas més per articular aquest 

moviment social i impulsar la comercialització dels productes i serveis que tenen compte la 

dignitat de les treballadores i la necessitat del canvi social. 

Tot i així, la campanya continuarà tenint una presència destacada el Dia Mundial del Comerç Just 

que enguany se celebrarà aquest 14 de maig (sempre és el segon dissabte d’aquest mes). Sota el 

lema “Desconnecta’t del capitalisme, instal·la’t les alternatives” s’organitzaran activitats en més 

de 30 municipis catalans. L’acte central tindrà lloc a l’espai Calàbria66 de Barcelona i partirà de la 

idea d’una Install Party en què es convidarà les persones assistents a instal·lar-se les alternatives 

al capitalisme, fent les gestions pertinents amb diferents agents representants del sector de les 

finances ètiques, el cooperativisme o el programari lliure, entre d’altres. Comptarem amb 

representants de FIARE, Oikocredit, SomEnergia, SomConnexió, Intermón Oxfam, mésOpcions, 

Arç, Alternativa3 i col·lectius de programari lliure que estaran presents per facilitar les gestions 

necessàries per fer el pas a cadascuna d’aquestes alternatives de consum i contractació de 

serveis. 

 

L’altra gran acció de la campanya és l’edició d’un diari que s’encartarà al Periódico de Catalunya el 

divendres 13 de maig i que es difondrà en tots els municipis que organitzen activitats, així com 

també en 20 botigues de comerç just, botigues Abacus i desenes de punts de venda del “Cafè 

Ciutat” de comerç just. Per altra banda, l’espot i falca publicitària s’emetran per TV3, BTV, BCN 

Ràdio, Tarragona Ràdio, TAC12, Canal Metro i altres canals de televisió i ràdio locals. 

 

Un any més, la coordinació nacional de la campanya va a càrrec de SETEM, en consorci 

amb Alternativa3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solidari-, Oxfam Intermón i la Xarxa 

d’Economia Solidària, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 

Barcelona, l’Ajuntament de Tarragona i altres ajuntaments implicats en el territori, TV3, BTV, El 

Periódico, La Directa i la col·laboració de la  Coordinadora Estatal de Comerç Just. 

 

 

https://festacjib.wordpress.com/2015/03/02/us-presentem-lema-i-imatge-de-la-festa-2015/
http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/diari_campanya.pdf
https://festacjib.wordpress.com/botigues-de-comerc-just/
http://www.alternativa3.com/cafeciutat/
http://www.alternativa3.com/cafeciutat/
https://www.youtube.com/watch?v=H6cr5rnSnRs
http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/falca_campanya.mp3
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1.1 Manifest de la XVIl Som Comerç Just i Banca Ètica 

 

Un nou model econòmic més ètic i solidari ja és una realitat a Catalunya. És per això que enguany 

et convidem a deixar enrere un consum que perpetua les injustícies i t’animem a actuar. La lògica 

del lliure mercat, la competitivitat i l’obtenció del màxim benefici econòmic se situa per damunt 

dels drets de les persones, de les condicions laborals dignes i de la preservació del medi ambient.  

Aquest sistema genera profundes desigualtats: la pobresa continua afectant mil milions de 

persones i les desigualtats han augmentat, l’1% de la població mundial posseeix la meitat de la 

riquesa global, mentre que el 80% de la població se’n reparteix només el 6%. Segons 

l’Organització Internacional del Treball gairebé 21 milions de persones arreu del món realitzen 

treballs forçats i es troben en situacions similars a l’esclavitud. Alhora, el treball infantil afecta 168 

milions de nens i nenes, la meitat dels quals realitzen feines perilloses. Les Nacions Unides 

ofereixen dades més que preocupants sobre les desigualtats de gènere: les dones guanyen un 

24% menys que els homes, el 70% de la pobresa mundial es concentra en les primeres i es calcula 

que 7 de cada 10 persones que moren de gana al món són dones o nenes. 

Afortunadament, l’Economia Solidària fa possible una altra realitat. Aquest 2016 se celebra a 

l’estat espanyol el 30è aniversari del Comerç Just, un moviment mundial que des del 1964 treballa 

per a una relació comercial Nord-Sud justa des de la comercialització de productes, la 

sensibilització social i la incidència política. Actualment les vendes a l’estat superen 33 milions 

d’euros i ha ajudat a dignificar la vida de milions de persones. 

Des de la campanya defensem la pràctica del consum responsable: canviar d’hàbits de compra i 

estalvi, reparar en lloc de comprar coses noves, optar per allò local, pensar si necessitem alguna 

cosa o “ens obliguen” a comprar-la, reprendre el contacte amb l’horticultura, fomentar el 

compartir objectes o coneixements, fer més barri o poble. Què tenen en comú totes aquestes 

activitats? Que parteixen de la mateixa reflexió: com a consumidores, allò que triem afavoreix un 

model econòmic i social o un altre, cal ser crític i conscient a l’hora d’omplir la nostra cistella de la 

compra. 

Tenim opcions per canviar les coses: el teu banc inverteix en indústria armamentista? Passa’t a les 

finances ètiques. El teu proveidor de llum expolia països al Sud? Contracta energia respectuosa 

amb el medi ambient i les persones. La teva companyia telefònica explota els seus treballadors? 

Dóna’t d’alta al treball cooperatiu. 

Des d’avui mateix: desconnecta’t del capitalisme, instal·la’t les alternatives! 
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1.2 Com funciona la Install Party d’alternatives? 

El dissabte 14 de maig al Centre Cívic Calàbria66 de Barcelona i altres municipis, animem la 

ciutadania a passar-se a les alternatives de cop. Proposem set parades (finances ètiques, energia, 

telefonia, assegurances, comerç just, programari lliure), que es podran recórrer en menys d’una 

hora. Cal portar les dades bancàries i un comprovant de titularitat, l’última factura de llum i/o 

telèfon. Per passar-se al programari lliure, cal portar un ordinador buit però fer abans una còpia 

de seguretat de tot el seu contingut. 

1. FINANCES ÈTIQUES 

Fiare és una banca ètica i cooperativa que opera a Itàlia i Espanya, amb 

la missió de captar estalvi de persones, entitats i administracions, per 

finançar projectes d'economia social i solidària, o en general, aquelles 

que tinguin vocació de transformació social. 

Oikocrèdit és una cooperativa internacional de Finances Ètiques que 

s'especialitza a finançar projectes empresarials amb contingut social a 

països en vies de desenvolupament. Al nostre país permet a persones 

i organitzacions compromeses invertir els seus estalvis amb criteris 

ètics i total transparència, obtenint una rendibilitat econòmica i social. 

 

2.ENERGIA 

Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense 

ànim de lucre. Les seves activitats principals són la comercialització i la 

producció d’energia d’origen renovable, amb el compromís d’impulsar 

un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% 

renovable. 

 

3.TELEFONIA 

Eticom - Som Connexió és una cooperativa de consum sense afany de 

lucre. Ofereix serveis de telefonia i accés a internet amb la finalitat 

d'avançar cap a una sobirania en el consum de serveis de 

telecomunicacions i en el desplegament d'infraestructures. 

 

Fairphone és una empresa amb seu a Amsterdam que té com a 

objectiu desenvolupar un telèfon intel·ligent dissenyat i produït amb 

el mínim dany a les persones i al planeta. La principal motivació és 

desenvolupar un dispositiu mòbil que no tingui minerals provinents de mines en conflicte 

http://www.fiarebancaetica.coop/ca
http://www.oikocredit.es/ca/
https://www.somenergia.coop/ca/
https://eticom.coop/
https://www.fairphone.com/


 
   

 
 
 
 Premsa – Carla Liébana  
 646355544 comunicacio@setem.org 

armat i sota unes condicions de treball justes al llarg de tota la cadena de subministrament. 

La transparència en tots els detalls del producte és un pilar bàsic de la companyia  

 

4. ASSEGURANCES 

Arç Cooperativa és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector 

de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables.  

Ofereix des de fa més de 30 anys serveis d’assegurances, apostant per la 

gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de 

consultoria i corredoria, així com la comercialització. Gestiona els programes d’assegurances 

de més de 1.650 cooperatives i altres empreses i entitats des dels principis del mutualisme, 

l’equitat i la transparència. 

 

5. COMERÇ JUST 

Alternativa3 és una cooperativa que elabora productes ecològics de comerç 

just per tal d’oferir una alternativa sostenible, responsable i de qualitat als 

productes de consum habitual, en especial cafè, cacau i sucre. El comerç just 

és una solució a la pobresa i desigualtat que genera el comerç convencional, ja 

que és una forma alternativa de comerç internacional que té en compte els Drets Humans, la 

preservació del Medi Ambient i l’ètica empresarial més enllà del benefici econòmic.  

 

Oxfam Intermón és una organització global per al desenvolupament que 

mobilitza el poder de les persones contra la pobresa. Amb el comerç just 

millorem l’accés al mercat dels productors i productores més desfavorits i 

contribuïm a canviar les injustes regles del comerç internacional, que 

consoliden la pobresa i la desigualtat mundial. OI compta amb una xarxa de 

botigues on trobaràs productes que segueixen els criteris del comerç just, elaborats amb 

primeres matèries naturals i en la seva majoria ecològics.  

 

ALTRES ALTERNATIVES 

 mésOPCIONS és una cooperativa mixta formada per persones sòcies 

de consum i entitats de l’economia solidària, amb l’objectiu de 

facilitar a la ciutadania l’accés a un consum responsable i 

transformador, en àmbits com l’oci i la salut, la comunicació, l’hàbitat, la mobilitat, etc. Està 

formada per més de 7.000 persones sòcies de consum i arriba a més de 150.000 usuàries. 

http://www.arccoop.coop/ca/
http://www.alternativa3.com/ca/
http://www.alternativa3.com/ca/
http://www.oxfamintermon.org/ca
https://www.mesopcions.coop/inici
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7. PROGRAMARI LLIURE 

El Programari Lliure comprèn aquelles aplicacions informàtiques que 

garanteixen les llibertats de l’usuari d’utilitzar, distribuir, estudiar i 

millorar-les lliurement.  Abraça tot tipus d’usos quotidians: sistemes 

operatius mòbils i d’ordinador, navegadors,  processadors de text, gestors 

de correu, serveis web i d’Internet, etc.  Aquest moviment de persones i 

organitzacions socialitza el coneixement col·lectiu davant dels abusos i 

l’escassetat artifical creades pels monopolis intel·lectuals. 
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1.3 Mapa d’activitats territorials 2016 

Se celebraran actes a més de 30 municipis de tot Catalunya 

durant el mesos de maig i juny.  

 

 

 

A la ciutat de Barcelona es durà a terme l’acte central el 14 de maig a l’espai Calàbria 

66, d’11 a 14 i de 17h a 20h: la Install Party d’alternatives! 
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Activitats amb motiu del Dia Mundial del Comerç Just a Catalunya 2016  

 

- Cerdanyola del Vallès 

Durant el maig: distribució del diari de campanya als punts de venda del “Cafè Ciutat” 

Organitza: Ajuntament de Cerdanyola 

- Montornès del Vallès 

Durant el maig: distribució del diari de campanya als punts de venda del “Cafè Ciutat” 

Organitza: Ajuntament de Montornès 

- Mataró 

7 de maig de 5 a 9 del vespre a la Pl. del Forn del Vidre: animació i jocs infantils, venda de 

productes, xocolatada, tallers de formació, espai de contes, etc. 

Durant el maig: distribució del diari de campanya als punts de venda del “Cafè Ciutat” 

Organitza: Fundació Grup Tercer Món. 

- Valls 

7 de maig d’11 a 5 de la tarda al Casal Popular La Turba (C/Nou 12): jocs educatius, dinar, Install 

Party amb Som energia, Eticom-Som Connexió, Finances Ètiques, Programari Lliure, Grup de 

Consum La Bajoca. 

Organitza: Grup de Consum La Bajoca i HackLab Valls. 

- La Selva del Camp 

7 de maig de les 10h a les 20h als jardins de l'Hort d'Iglesies: animació infantil, venda de productes. 

8 de maig de les 11 a les 13h a la parroquia de Sant Andreu Apostol: animació infantil, venda de 

productes. 

Organitza: Justícia i Pau. 

- Tremp 

7 i 8 de maig de 10 a 22h a la Plaça Capdevila: venda de productes. 

Organitza: Entrepobles Pallars. 
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- Cervera 

7, 8, 14 i 15 de maig a l’Església de Sant Joan (C. Major, 15): venda de productes, xocolatada, 

exposició dels dibuixos del concurs. 

Justícia i Pau - La Segarra, Fundació Xavier Paules - Càritas Interparroquial de Cervera. 

- Esplugues de Llobregat 

8 de maig de 11h a 20h a la Rambla del Carme: animació infantil, venda de productes, batucada a 

càrrec del grup de percussió DRUMS, 9è Concurs de Dibuix de Comerç Just i Cooperació. 

Organitza: Ajuntament, Consell de Cooperació, Fundació Sta. Magdalena. 

- Barcelona 

Sarrià (Casa Orlandai, C/Jaume Piquet, 23):  

11 de maig a les 19h: Xerrada sobre les Finances Ètiques. 

14 de maig a les 12h: conte solidari per a tota la família “L'Aina i l'avi se'n van a Mali” 

Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai 

Sant Andreu:  

9 de maig a les 18h al Centre Cívic Bon Pastor (plaça Robert Gerhard, 3):  videofòrum “Perdre el 

fil”. 

13 de maig a les 18h a la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet, Taller de consum responsable de 

roba. 

14 de maig de 10 a 14h a la Pl Orfila, fira d’entitats i altres activitats. 

Organitza:  Consell de Solidaritat i Cooperació. 

Eixample: 

ACTE CENTRAL 

14 de maig d’11 a 14h i de 17h a 20h al Centre Cívic Calàbria66 (C/Calàbria 66): Install Party amb 

Som Energia, Eticom, Fiare, Oiko Crèdit, Alternativa3, Oxfam Intermón, Arç Cooperativa, Més 

Opcions, Programari Lliure. 

Organitza: SETEM Catalunya, Fiare, FETS, Alternativa3, Oxfam Intermón, XES 

- Banyoles 

13 de maig de les 16h a les 20:30h a la Pl. Major: xerrada, animació infantil, venda de productes, 

concert, rifes solidàries. 
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Organitza: Fundació Treball i Dignitat, botiga de comerç just Can Butinyà  

- Sant Boi de Llobregat 

14 de maig de 10 a 14h a la Pl. Catalunya: animació infantil, venda de productes, teatre, tallers. 

Organitza: Ajuntament de Sant Boi 

- Oliana 

Presentació durant el mes de maig de la màquina de Vending de Café Ecològic i de comerç Just 

l’Ajuntament d’Oliana i al l’Institut Oliana 

14 de maig a les 17h a la Sala d'actes del Ajuntament d'Oliana: Xerrada col·loqui amb la directora 

de Triodos Bank.  

Organitza: Il·lusions Alternativa Global 

- La Seu d'Urgell 

14 de maig a les 12h al CETAP de la Seu d'Urgell: Xerrada col·loqui amb la directora de Triodos 

Bank de l'oficina de Barcelona. 

19:30h, Xerrada col·loqui al Ateneu de la Seu d'Urgell: Es possible canviar les lleis del mercat a 

través del Consum Responsable? 

Organitza: Il·lusions Alternativa Global 

- Àger 

14 de maig de 17h a 20h al c/ La Font: venda de productes. 

Organitza:  Associació de dones de la vall d'Àger 

- Balaguer 

15 de maig al matí a la Pl. Mercadal: xerrada, animació infantil, venda de productes, concert, i 

altres activitats. 

Organitza: Associació de dones solidàries Dóna Pas  

- Collsuspina 

20 de maig a partir de les 17h al Local social Ramon Cabanas: exposició “Banca ètica versus 

Banca convencional” i jocs didàctics sobre el comerç just. 

Organitza: Associació Ecollsuspina 

- Girona 

21 de maig de 5 a 9 del vespre al C/Argenteria i Centre Cívic Barri Vell: Install Party amb Som 
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energia i altres alternatives, venda de productes, concert, teatre, xocolatada. 

Organitza: SETEM Girona i altres entitats. 

- Tarragona  

21 de maig d’11 a 21h a la Rambla Nova: fira d’entitats, venda de productes, jocs infantils. 

10h-11h | Sessió del postgrau en cooperació intenacional URV Solidària: “Economia i 

transformació social. La Cooperativa Integral Catalana”. 

D'11 a 14h i de 17 a 20h al Teatre Metropol| INSTALL PARTY: Som Energia, Som Connexió, Banca 

Ètica, programari lliure, etc.  

12h | TGN Swing i vermut solidari 

14:30 | Dinar popular 

17h | Música Brasilera 

17:30h | Xerrada i documental: “L’apoderament econòmic de les dones a l’Índia rural i el comerç 

just de la Fundació Vicente Ferrer” 

18:30h | Xerrada i documental: "Projecte d'atencio mèdica a Guatemala“ amb el Dr. Miquel 

Biarnés i la Dra. Laura Palacios del Comité Oscar Romero. 

19h | Concert d’Oscárboles 

Organitza: SETEM Camp de Tarragona, Oxfam Intermón, Xarxa ECO, Comitè Oscar Romero, 

Enginyeria Sense Fronteres, URV Solidària, Una Finestra al Món, ADICAE, Som Energia, El Sueño de 

la Campana, HAMMADA, Mans Unides, Fundació Vicente Ferrer, etc. 

- Terrassa 

21 de maig de 10 a 14h al Mercat de la Independència: animació infantil, venda de productes, 

xocolatada, aula de cuina, tast de cafè. 

Organitza: Ajuntament de Terrassa 

- Calella 

21 de maig a partir de les 16:30h a la Pl. de l’Església: animació infantil, venda de productes, 

concert. 

Durant el maig: distribució del diari de campanya als punts de venda del “Cafè Ciutat” 

Organitza: Consell Municipal de la Solidaritat 

- Molins de Rei 

21 de maig de les 16h a 21h a la Plaça del Palau: animació infantil, venda de productes, concert, 
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taller de henna, etc. 

Durant el maig: distribució del diari de campanya als punts de venda del “Cafè Ciutat” 

Organitza: Associació Comerç Just Molins de Rei 

- Manlleu 

22 de maig de 16h a 20h a l’Espai Solidari (C/ del Comte nº 4): animació infantil, venda de 

productes, concert, xocolatada 

Organitza: Espai Solidari 

- El Prat de Llobregat 

27 i 28 de maig a les Cases d'en Puig: Xerrada, animació infantil, mostra d'economia alternativa. 

Organitza: Ajuntament del Prat 

- Manresa 

28 de maig d’11 a 14h a 14h a la Plaça Sant Domènec:  

Fira d’Economia Solidària amb el Consell de Solidaritat, TreballemB (cooperatives de treball del 

Bages), Xarxa d'Inclusió Social, Pam a Pam, Fiare, etc. Mercat d’estraperlo; 

12h contes infantils; 

12:30h vermut amb Arcadi Oliveres; 

14h paella popular; 

Organitza: Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, Ajuntament de Manresa i EcoXarxa del 

Bages 

- Sant Quirze del Vallès 

29 de maig d’11 a 14h al Parc de les Morisques: animació infantil, venda de productes, teatre, tast 

de “cafè ciutat”, tallers i jocs infantils de comerç just. 

Durant el maig: distribució del diari de campanya als punts de venda del “Cafè Ciutat” 

Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 

- Montcada i Reixac 

29 de maig de 10 a 14h a la Pl. de la Ribera: Install Party, animació infantil, venda de productes, 

xocolatada. 

Organitza: Ajuntament de Montcada i Reixac 

- Santa Coloma de Gramenet 

5 de juny de 9 a 20h a la Plaça del Rellotge: animació infantil, teatre, xocolatada, carpa 
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informativa. 

Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

- Sant Celoni 

10 de juny a partir de les 17h a la Pl. de la Vila (Can Ramis): Install Party amb Som Connexió i 

altres alternatives. 

- Sabadell 

11 de juny de 10 a 14h i de 16h a 20h a la Fira de Sabadell (Carrer Tres Creus, 202): xerrada, 

animació infantil, venda de productes, videofòrum, jocs i tallers infantil, punt informatiu de banca 

ètica. 

Organitza: Ajuntament de Sabadell. 

- Sant Adrià de Besòs 

11 de juny d’11 a 8 del vespre a la Pl. de la Vila:  animació infantil, venda de productes, tast de 

productes ecològics. 

Durant el maig: distribució del diari de campanya als punts de venda del “Cafè Ciutat” 

Organitza: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 

- La Pobla de Segur 

18 i19 de juny de 10 a 22h al Recinte firal: venda de productes. 

Organitza: Entrepobles Pallars 
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3. EL COMERÇ JUST 

 

El Comerç Just és un moviment que proposa una relació comercial diferent, justa per a 

totes les parts  que entren en joc quan es produeix un intercanvi.  Té en 

compte valors ètics i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament econòmics del 

comerç tradicional, i permet assolir als països del Sud el seu desenvolupament social i 

econòmic. 

És de les alternatives més sòlides i amb més trajectòria, tant per la seva visió holística en el 

conjunt de criteris que defensa que tenen a veure tant amb qüestions socials, econòmiques i 

mediambientals, com pel rigor en l’aplicació i la transparència dels processos. El Comerç Just 

promou la justícia social, econòmica i mediambiental i això es concreta en unes pràctiques 

comercials que garanteixen la justícia en totes les fases de producció i comercialització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per què és necessari? 
 
Perquè és necessari impulsar canvis en un model d’intercanvi desigual, així 
com promoure alternatives de consum més respectuoses amb les persones i 
el medi ambient. La crisi ha posat en evidència la vulnerabilitat de les 
economies, tant per garantir el creixement sostenible com per reduir la 
pobresa.  El mercat ha contribuït a aprofundir en les desigualtats socials. La 
resposta neoliberal a això és simple: augment del lliure comerç, de les 
privatitzacions i el mercat ja s’autorregularà a través d’un procés de 
darwinisme social. I és davant aquest context quan sorgeix el Comerç Just 
com a forma d’entendre el  comerç amb contingut social i polític.  
econòmics del comerç tradicional, i permet assolir als països del Sud el seu 

desenvolupament social i econòmic. 
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2. Quadern monogràfic sobre comerç just: un moviment en auge 

Aquest 2016 el comerç just celebra els 30 anys a l’Estat 
espanyol i la Coordinadora Estatal del Comercio Justo, de la 
qual en formem part, ha elaborat un quadern al voltant 
d’aquesta qüestió. 

El Comerç Just comença a ser un moviment madur. Va 
néixer internacionalment als anys 60 per combatre la 
desigualtat i la pobresa i contribuir al desenvolupament a 
través de pràctiques comercials justes. Poc més de mig 
segle després conforma una xarxa consolidada arreu del 
món, amb més de 2.000 organitzacions productores, 500 
distribuïdores i 4.000 botigues especialitzades, a més 
d'entitats de certificació i institucions internacionals 
reguladores.  

Dintre de la xarxa internacional de Comerç Just hi ha més de 
2.000 organitzacions productores repartides en 75 països 
de l’Àfrica, l’Àsia, l’Amèrica Llatina i el Carib, on treballen 

més de 2 milions de persones. Tres de cada quatre organitzacions d’aquestes es dediquen a la 
producció d'alimentació i de matèries primeres com el cotó. L’Àfrica, amb un milió de persones 
treballant en Comerç Just, és el continent més representat, segons dades del Fairtrade 
International, l'entitat certificadora de Comerç Just amb més implantació arreu del món. Per 
productes, el major nombre de treballadors/es i productors/es es troben al sector del cafè, amb 
més de 737.000, seguits pels del te, amb gairebé 300.000 i, de lluny, pels productors de cacau 
amb 176.600.  

D'altra banda, i segons l'Organització Mundial del Comerç Just, unes 250 entitats es dediquen a 
la producció de tèxtil o a l'artesania. Un 75% d'elles estan situades a l’Àfrica i l’Àsia, i la majoria 
dels seus integrants són dones. 

Des del punt de vista de l'impacte econòmic, el 2014 les vendes de Comerç Just van assolir els 
5.900 milions de dòlars només tenint en compte els productes certificats per Fairtrade 
International. Aquests ingressos beneficien fonamentalment els qui treballen en les 
organitzacions i les seves famílies ja que reben un salari digne i estable, i els seus ingressos no 
estan subjectes a les variacions del mercat o de l'especulació. Però, a més, el Comerç Just té altres 
impactes positius en el medi ambient (preservació de la terra, l'aigua i la biodiversitat, 
abandonament de pràctiques perjudicials, foment de l'agricultura ecològica), l'organització 
política (aplicació de models democràtics, participatius i transparents) i a l'entorn, ja que amb la 
prima -la quantitat extra que reben les organitzacions productores- aquestes desenvoluparan 
projectes educatius, sanitaris, socials, d'infraestructures, etc. El 2014, el Comerç Just va distribuir 
95 milions de dòlars en primes. 

A Espanya, enguany es compleixen 30 anys  de l'obertura de les dues primeres botigues de 
Comerç Just, a Sant Sebastià i Còrdova. Actualment, hi ha 140 botigues i punts de venda 
especialitzats, gestionats per les organitzacions de la Coordinadora Estatal de Comerç Just. A més, 
els productes estan presents en altres establiments de venda al detall, grans superfícies i cadenes 
d'hostaleria. Les vendes el 2014 van pujar a 33,2 milions d'euros, un 8% més que l'any anterior. 
En les organitzacions del sector treballen 150 persones i més de 2.500 hi col·laboren com a 
voluntàries, d’entre les quals el 80% són dones. No som, potser, un moviment tan 
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desenvolupat i madur com en altres països europeus però sens dubte hem aconseguit ocupar el 
nostre lloc en l'economia social i solidària d'aquest país. 

En definitiva, cada dia creix el nombre dels qui #SomComerçJust i això és, precisament, el que 
intenta reflectir aquest document: que cada vegada som més i volem seguir sumant persones al 
moviment. Segueix llegint i descobriràs qui som, els nostres criteris d'actuació i l'impacte que té el 
Comerç Just en la vida de les comunitats del Sud. Tant de bo que, quan acabis aquest quadern, tu 
també siguis, com cada vegada més persones arreu del món, Comerç Just. 
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4. LA BANCA ÈTICA 

La Banca Ètica és una alternativa als bancs convencionals, una altra forma 

d’estalviar i invertir que prioritza l’obtenció d’un triple benefici: social + ambiental 

+ econòmic. Recupera el sentit original de l’intermediació financera: es recull l’estalvi de 

persones conscienciades i s’inverteix en projectes que garanteixen una millora en 

l’entorn. 

 

Per què és necessària? 
 
1. Per reinventar les finances: L’engranatge financer tradicional té un pes enorme en el 

sistema econòmic actual, que està creant enormes diferències entre rics i pobres i 

malmet la salut del planeta. Amb els recursos de tots, busca beneficis sense valorar les 

conseqüències dels negocis que finança i exclou a qui més necessita el crèdit perquè 

preval el patrimoni del sol•licitant per damunt del projecte. A la Banca Ètica, per contra, es 

combina el benefici social i el financer i es fan treballar els diners per a projectes 

responsables des del punt de vista social i ambiental 

 

2. Per la transparència: Sempre informa en què inverteix i d’on surten els seus números, 

ja sigui en l’origen dels seus beneficis com en l’última destinació de cada € invertit. Això 

implica un canvi en la relació entitats financeres-clients. La Banca Ètica  presenta els 

comptes en una relació d’igual a igual. Totes dues parts tenen drets i deures i ambdues 

en treuen beneficis. 

 

3. Pel criteri: La Banca Ètica no dóna suport a empreses o negocis vinculats a guerres o 

armament, que provoquin malalties, que se serveixin de l’explotació laboral o infantil, 

malmetin ecosistemes, maltractin animals, donin suport a règims dictatorials o facin el joc 

a l’especulació o als paradisos fiscals… Pero sí dóna suport a les empreses i negocis 

amb calat ètic, que avancin en la igualtat d’oportunitats i de tracte, en la cura del planeta, 

en la gestió participativa, en l’expansió del Comerç Just i el Consum Responsable. 

 

4. Per la participació: Per a la major parts d’entitats de Banca Ètica, no som només 

clients/es. Per a associar-nos-hi, esdevenim socis i sòcies, amb ple dret a participar de 

les decisions de l’entitat, i assumint una petita porció de la propietat de l’entitat.  

 

5. Pel benefici de tothom: La beneficiària de la seva activitat és la societat en general, 

no només les persones que hi estalvien. D’una banda, hi ha suport financer a projectes 

que impliquen millores en el camp social, polític, cultural o mediambiental. De l’altra, 

ofereix una alternativa al sistema financer tradicional, donant crèdit als exclosos i ampliant 

possibilitats a qui es preocupa per l’ús dels seus diners. 

 

6. Per l’oferta de serveis: dipòsits d’estalvi, comptes corrents, targetes de crèdit, 

préstecs…. 
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OPCIONS DE BANCA ÈTICA A CATALUNYA 

 

 Coop 57: Cooperativa de serveis financers creada l’any 1996 i orientada a promoure la 

intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l’economia solidària. 

www.coop57.coop 

 Fiare: Entitat financera creada des de la societat civil que canalitza estalvi del públic cap al 

finançament d’iniciatives econòmiques al servei de la justícia. 

www.projectefiare.cat 

 Oikocrèdit Catalunya: Cooperativa d’abast mundial que combina les finances ètiques amb 

la cooperació al desenvolupament a través del microcrèdit. 

www.oikocredit.cat 

 Triodos Bank: Banc ètic d’origen holandès amb més de 30 anys d’experiència. Opera a 

Catalunya des del 2006 i posa en pràctica una política d’inversió responsable. 

www.triodos.es 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coop57.coop/
http://www.projectefiare.cat/
http://www.oikocredit.cat/
http://www.triodos.es/
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5. L’ECONOMIA SOCIAL i SOLIDÀRIA (ESS) 
 

L’Economia Social i Solidària és una altra manera de fer economia.  La conformen multitud 

d’iniciatives de producció, comercialització, consum i finançament que funcionen dia a dia sota 

lògiques més democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi 

ambient i els territoris que no pas les empreses capitalistes. Adopten la forma de cooperatives i 

altres empreses de propietat col·lectiva (de productors/es, consumidors/es o usuaris/es), 

d’associacions dedicades al camp social o al desenvolupament local, de xarxes d’intercanvi, 

d’horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, de pressupostos públics participatius, etc. 

 
Principis de les iniciatives d'ESS 

1. Donen primacia a la satisfacció de necessitats humanes per sobre del lucre 

2. Gestionen la pròpia activitat econòmica de manera democràtica 

3. Estan compromeses amb el seu medi natural i social. 

Present en totes les fases del cicle econòmic 

o En la producció, s’expressa com a producció cooperativa o propietat col·lectiva de 

l’empresa per a les persones treballadores. 

o En la comercialització, es manifesta com a comercialització justa, sigui entre productors i 

productores del Sud, i consumidors i consumidores del Nord, o bé sent els dos actors del 

Sud i del Nord. 

o En el consum, es plasma en pràctiques de consum responsable, cooperatiu, ecològic i 

solidari, però també en la reducció del consum. 

o En el crèdit, pren forma de finances ètiques 

o En la moneda, de monedes socials i locals, i en els béns, en la gestió del patrimoni comú. 

o En la distribució de l’excedent, es manifesta en els pressupostos participatius i altres 

maneres de distribució participativa i solidària. 

  

 

 
  
 
 
 
 
 

http://festacjib.wordpress.com/comerc-just/
http://festacjib.wordpress.com/que-es-la-banca-etica/
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CONTACTE i ORGANITZACIÓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Comunicació i Premsa Festa del Comerç Just i la Banca Ètica: 

Carla Liébana 

93 44 153 35 - 646 355 544 / comunicacio@setem.org 

www.comercjustibancaetica.org 

 

 
Amb el suport de:  

 
   
 
 

 
Amb la col·laboració de: 
 

http://www.comercjustibancaetica.org/

