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PRESENTACIÓ
Benvolgudes sòcies,

Un any més us presentem el resum d’ac-
tivitats realitzades aquest 2017 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 formem part 
de l’entitat. Sentiu-vos aquest resultat 
com a propi, ja que sense totes nosaltres, 
cadascuna des de la seva posició, no 
hagués estat possible.

Aquest any 2017 ha estat sense dubte 
un any molt exigent. A nivell d’execu-
ció d’activitats els resultats parlen per 
ells mateixos. Any rere any seguim su-
perant-nos, incrementant el nombre 
de projectes, accions i impactes en la 
societat. Especialment significatiu és 
enguany l’inici del projecte europeu 
MakeICTFair, a través del qual i durant 
els propers 3 anys denunciarem les ma-
les pràctiques de la indústria electrònica, 
i mobilitzarem la ciutadania per la de-
fensa dels drets laborals de les persones 
treballadores de la indústria.

Aquest any 2017 ha estat també l’any 
on equip tècnic, junta directiva i una 
representació de voluntàries i activis-
tes hem estat treballant plegades per 
elaborar una proposta de pla estratègic 
2018-2021 per ser presentat a tota 
la base social per a la seva aprovació. 
Estratègicament seguim apostant pel 

treball en els àmbits de drets humans 
i economies alternatives com a pilars 
sobre els quals articular la nostra llui-
ta per aconseguir una transformació 
social que superi el consumisme, l’indi-
vidualisme 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. In-
corporem al nostre pla estratègic dues 
perspectives transversals, la feminista 
i l’ecologista, ja que constatem que són 
indispensables per aconseguir la trans-
formació social per la qual lluitem. I tot 
plegat ho volem fer d’una determinada 
manera, enfortint-nos com a associació 
i multiplicant l’impacte de les nostres 
accions mitjançant la implicació directa 
de voluntàries, activistes i base social, 
com a eina indispensable per assolir una 
transformació social amplia i profunda. 
Perquè per a nosaltres és tan important 
el QUÈ, com el COM.

Aquest important increment d’activitats 
ens ha portat a un alt nivell de càrrega 
de treball tant per part de l’equip tèc-
nic com per a les persones voluntàries 
de l’entitat. Aquesta situació ha posat 
en evidència dificultats en dinàmiques 
internes que tenim com a organització 
i que, en un exercici de transparència, 
hem compartit com un pas més per tro-
bar solucions. 

També mostrem la nostra preocupació 
per la reducció gradual de sòcies que 
donem suport al nostre projecte, i les 
dificultats que tenim per consolidar els 
grups d’activistes i voluntàries de les 
nostres principals campanyes. 

SETEM Catalunya arriba a aquest 2018 
amb nous i importants reptes sobre la 
taula: implantar el nou pla estratègic, 
trobar solució a les dificultats d’organit-
zació interna, i sent com som un referent 
dins del propi sector en molts aspectes, 
convertir-nos també en un referent per 
a la ciutadania, augmentant el suport 
rebut, i multiplicant la participació de 
la base social com a eina per aconseguir 
una transformació més àmplia, profunda 
i persistent.

No volem acabar sense recordar un cop 
més la figura d’en Jaume Botey, referent 
durant molts anys de l’entitat, figura clau 
en la reactivació de l’associació durant 
els anys 80, activista polític i social amb 
una vida plenament dedicada a la lluita i 
transformació social, i sobretot persona 
molt estimada per totes nosaltres i per 
tot el sector. Jaume et recordem, i et 
recordarem, i seguirem lluitant compro-
mesos pels objectius que ens uneixen. 

Junta Directiva
de SETEM Catalunya

Bisbe Laguarda, 4, baixos
08001 Barcelona

www.setem.cat
catalunya@setem.org
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2017 EN 140
CARÀCTERS

SETEM Catalunya
@setemcat
25 març 2017
1.100 alumnes participen 
al tercer acte del mes de 
març de les XVI Jornades 
Solidàries de Sitges

Albert Mateu
@almateut
11 març 2017
Nova delegació de @
setemcat a Igualada. 
Imprescindible eina per 
combatre la desigualtat al 
seu lloc d’origen.

Lídia Gonzalez Moren
@lidiagomo
22 abr. 2017
Quina emoció poder 
iniciar la 26a edició de  
#CampsdeSolidaritat, 
records, pell de gallina 
i moltes, moltes ganes. 
#HoHasDeViure
@setemcat

Centre Delàs
@CentreDelas
6 abr. 2017
Activistes de la Campanya 
Banca Armada ara 
mateix a CaixaBank per 
denunciar la inversió del 
banc en empreses d’armes 
#NoalaBancaArmada

Economia Solidària
@XES_cat
10 maig 2017
Avui hem presentat a la 
premsa la campanya La 
Revolució de les Butxaques 
de #SomComerçJust i 
Banca Ètica

Directa
@La_Directa
15 maig 2017
Passeig per les façanes 
glamuroses del comerç injust 
directa.cat/actualitat/pas... 
Per @Homestatic

Anna MM
@annawestside
20 maig 2017
Ja ha començat el 
#CapDeSetmanaDeCamps 
d’@setemcat amb 
dinàmiques de coneixença. 
#HoHasDeViure 
#CampsdeSolidaritat 
#SetemCatalunya

Fairphone
@Fairphone
28 feb. 2017
Leading @Fairphone urban 
mining workshop al 
#MobileSocialCongress17
now. People dig into what’s 
inside phones. Do you know?
#MWC2017 

SETEM Catalunya
@setemcat
19 gen. 2017
El proper 26 de gener 
estarem a @Lafede_cat 
parlant sobre els 
#CampsdeSolidaritat a 
partir de les 19:30.
Us esperem!
#HoHasDeViure
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Sandra Puigví
@SandraPuigvi
27 maig 2017
Sòcies, activistes i 
voluntàries sent la brúixola 
que dirigiran els nous vents 
de canvi de @setemcat a 
#AGOSTSETEM2017

Pam a Pam
@pamapamcat
27 maig 2017
Avui, després d’un any i 
mig, tanquem el Pla de 
participació que ha donat 
lloc a un nou qüestionari 
i una nova proposta 
organitzativa

SETEM Catalunya
@setemcat
23 maig 2017
Aquest dissabte 27/05 
tindrà lloc l’Assemblea de 
Sòcies de l’entitat. Vénen 
vents de canvi a l’entitat 
i tu ets la peça clau! 
#AGOSTSETEM2017

SETEM Catalunya
@setemcat
10 ju. 2017
Tanquem la fase de formació 
dels #CampsdeSolidaritat 
amb la polsera taronja 
que es repartirà per tot 
el món en unes setmanes 
#HoHasDeViure

SETEM Catalunya
@setemcat
14 ago. 2017
MST, contrapart al Brasil 
lluita contra l’explotació de 
terratinents i transnacionals, 
i defensa els drets dels cam-
perols #HoHasDeViure

Silvia Urbina
@surbinafr
22 oct. 2017
Matí a la #FESC2017. 
Xerrada “Administració 
pública i banca” en el 
marc de la campanya 
#BancaArmada

Teixint Connexions
@teixint
18 nov. 2017
Aquest matí a la ruta 
@pamapam del #Desplega-
Gracia de @Bcn_Gracia hem 
conegut la proposta sobre ha-
bitatge cooperatiu en cessió 
d’us a Vallcarca de 
@RuderalVKK

SETEM Catalunya
@setemcat
21 des. 2017
Que el Nadal no ens 
consumeixi! Bones festes i 
#consum crític ara i sempre!

SETEM Catalunya
@setemcat
23 set. 2017
La Mercè ja ha arribat!
La cafeteria de comerç just 
obre a plaça Catalunya fins 
les 21! Vine a tastar produc-
tes de qualitat i proximitat!

SETEM Catalunya
@setemcat
22 oct. 2017
Tallers per allargar la vida 
del teu smartphone
d’@Andromines i de 
presentació de @guifinet a 
l’espai #TecnoFESC!
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Vam néixer a Barcelona l’any 1968 i 
formem part de la Federació SETEM 
(www.setem.org), integrada per 8 asso-
ciacions d’arreu de l’Estat Espanyol.
SETEM Catalunya som una associació 
de solidaritat internacional indepen-
dent i participativa que, juntament amb 
altres organitzacions, volem sensibilit-
zar la ciutadania de Catalunya sobre las 
creixents desigualtats globals del nos-
tre 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 hem estat duent a terme 
la renovació del Pla estratègic que serà 
sotmès a votació a la propera 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 organit-

zacions i xarxes que també treballen 
per un món més just i solidari.

A 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 Impunity

seteM sOM...
Una assemblea de 956 sòcies

Junta directiva:
• Presidència: Jordi Azorín
• Vicepresidència i Tresoreria: Laura Bosch. 
• Secretaria: Domènec Creus.
• Vocalia de voluntariat i territori: 

Núria Toledano.
• Vocalia de campanyes: Mayte Zurera.

Equip Tècnic:
• Campanyes - Tais Bastida, Laura 

Muixí, Andrea Lissidini, Xènia 
Domínguez, Alba Trepat, Mònica 
Vega, Laia Fargas Fursa, Laura Solé

• Camps de Solidaritat – Tere Vidal, 
Ariadna Pagès.

• Voluntariat: Martí Busquets
• Comunicació - Carla Liébana, Víctor 

Yustres.
• Administració – Gina Fabrés.
• Economia- Bel Bordes.
• Delegació de Tarragona: Tais Bastida.
 
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 Campanya Banca Armada
• Activistes de la Campanya Roba Neta
• Voluntàries de la Cafeteria de 

Comerç Just de Festes de la Mercè
• Articulistes al blog del voluntariat
• Equip de comunicació
• Ciberactivistes i centenars de 

persones que ens donen suport
• Grups voluntaris que lideren 

projectes propis fruit dels 
pressuposts participatius

• Delegacions territorials
• Grups Motors de l’Assemblea 

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

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.

Solidaritat local i global
Participació democràtica
Diversitat cultural i social
Independència
Transparència
Coherència
Renovació constant
Respecte i diàleg
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 testiMOnis

Des de SETEM volem mostrar el 
nostre compromís amb el respecte 
territorial i la descentralització de 
l’activitat de l’entitat. Actualment 
comptem amb grups locals a Tarra-
gona, Sitges i Igualada (nascut en-
guany!) i hem impulsat, juntament 
amb més de vint entitats (entre les 
quals es troben ajuntaments, con-
sells comarcals, cooperatives de 
treball i associacions) l’Ateneu co-
operatiu CoopCamp per enfortir 
l’economia social i cooperativa al 
Camp de Tarragona i avançar col-
lectivament cap a una societat més 
justa i cohesionada. 

El mes de novembre vam organitzar 
la trobada del voluntariat a Igua-
lada, un cap de setmana per decidir 
de forma participativa com imple-
mentar el Pla del Voluntariat de 
SETEM, aprovat a la darrera assem-
blea. A banda de fer aquesta feina 
en un ambient distès i amb estones 
lúdiques, vam aprofitar l’estada per  
conèixer altres entitats i projectes 
potents que s’estan realitzant arreu 
de Catalunya.

A més, per tal d’impulsar i potenciar 
els projectes propis iniciats i lide-
rats per les persones voluntàries i 
activistes de SETEM, enguany hem 
engegat els pressupostos partici-
patius per subvencionar projectes 
i accions que comparteixin la visió i 
missió de SETEM.

Míriam soler Monclús 
Membre del grup d’Igualada

Vaig conèixer SETEM a través dels Camps 
de Solidaritat l’any 2016 sense imaginar-
me la cua que portaria. Després del camp, 
un grup de campistes de l’Anoia ens vam 
quedar amb ganes de més, de continuar 
apostant per les línees de SETEM però 
localment. 

Així doncs, vam decidir embarcar-nos a 
començar a moure’ns des d’Igualada i el 
mes de de març vam fer la inauguració 
del grup local de SETEM a Igualada i 
des de llavors hem anat pensant petits 
projectes. A vegades les vides de cadascú 
fan que  costi més del que ens creiem fer 
continuïtat des de territori però anirem 
seguint, mica en mica!

taMbÉ PreneM
Partit
Ens hem posicionat al voltant de la 
situació política de Catalunya en els 
darrers mesos amb diversos comuni-
cats públics i sumant-nos a les mobi-
litzacions contra la repressió i a favor 
de la llibertat i la democràcia.

anna Morales 
Membre del Consell de Camps

Participo a SETEM des de fa 14 anys. Per 
què? Per diverses raons que em van portar 
a trucar a la seva porta per fer un Camp i 
formar-me amb el Curs Apropar-me al Sud, 
així com poder conèixer noves realitats 
d’entitats rurals a Ratnagiri (Índia, 2004), 
Ndu (Camerun, 2012), Lubanda Village 
(Uganda, 2013), Tataouine (Tunísia) i 
Alhucemas (Rif 2015).  Un cop coneixes 
realitats llunyanes, creus bàsica la formació, 
així com implicar-te en activitats de 
denúncia i alternatives (com la  Campanya 
Roba Neta i Pam a Pam) quan tornes a 
casa, probablement entenent-ho tot plegat 
com un estil de vida en el qual creus, fas 
comunitat i penses que aportes un granet 
de sorra per a la transformació social.
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la sensibilització és un 
primer pas per despertar i 
remoure consciències. Per 
això pensem campanyes que 
promoguin els valors en què 
creiem com ara la justícia, la 
solidaritat o la cooperació!

Què heM fet?

SENSIBILITZACIÓ

PaM a PaM
es renOva

Amb Pam a Pam,  el mapa col·laboratiu 
l’economia solidària de Catalunya, 
duem a terme tasques de sensibilització 
sobre 15 criteris de l’economia solidària.
Enguany, hem estrenat un nou qüesti-
onari on ja no només s’analitzen bones 
pràctiques puntuals, sinó que s’aprofun-
deix en la definició de límits polítics de 

l’economia solidària. A més a més, hem 
estrenat nou web!

També hem impulsat el Desplega Grà-
cia, tot un seguit d’activitats per im-
pulsar i fer visible l’Economia Social i 
Solidària (rutes i xerrades sobre l’ESS a 
Gràcia de Barcelona, formacions i punts 
d’acompanyament) 
adreçades a pú-
blics ben diversos, 
des de famílies a 
professionals.

caMPanya rOba 
neta iMParable
Hem impulsat la campanya Revolució 
Sense Patró per reclamar un canvi en 
profunditat en la indústria tèxtil en clau 
feminista.
Hem estrenat el documental «Un preu 
massa alt», el testimoni colpidor de les fa-
mílies de dues dones joves que treballen a 
la indústria del tèxtil a Tamil Nadu (Índia), 
on en 4 anys 86 noies han perdut la vida 
mentre treballaven a les fàbriques. Ha es-
tat produït per No Dust Film,  autora de 
«Les costures de la pell».
També hem fet un munt de xerrades sobre 
gènere i indústria de la confecció, i hem 
participat al Ethical Fashion Fest amb 
l’exposició “Cuir i calçat a Bangla Desh”.
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M. Ángeles García navas 
Excampista

Fui a El Salvador con un Camp de Solida-
ritat y lo que se suponía que sería “turismo 
solidario” fue mucho más: una forma de 
ver y entender el mundo, tomar concien-
cia de otros modos de hacer las cosas, una 
percepción de comunidad que superaba 
mi entendimiento, que me golpeaba y me 
decía que es posible, unos lazos estrechos 
con quien quiso ser una familia, aquellos 
que compartieron conmigo conversaci-
ones, intimidades y tiempo (qué más se 
puede regalar). Camps nos sensibiliza, nos 
enseña la realidad sin tapujos, sin miedo, 
sin paternalismo, sin maquillaje, ni pena…

nos desoccidentaliza, nos mete en la piel 
del otro, nos hace ver el mundo a través de 
sus ojos, nos humaniza. Y hoy, pasado un 
tiempo, reflexiono sobre la realidad que 
viví y la que hoy aquí nos rodea, el día a 
día que nos oprime, la sociedad que vive 
deprisa, el sistema que consume feroz-
mente, que no se para a ver qué hay de-
trás: quizás una persona o una vida. Esta 
realidad choca de bruces con aquella que 
yo fui, con aquellos que conocí, y me hace 
caer en la cuenta de que mis acciones ti-
enen repercusiones en sus vidas, que mis 
actos pueden perjudicar a gente como 
ellos, que ahora sí que tienen cara.

teresa Pinya 
Excampista

Fer un Camp m’ha deixat veure una mica 

com viuen en alguns llocs del sud. Els 
camps són importants per adonar-nos i 
fer-nos conscients que en la major part del 
món no es viu com es viu aquí. SETEM pot 
ajudar la nostra societat a ésser conscient 
de com estem impactant amb el nostre 
consum als països del sud, amb la nostra 
manera de viure.

Mariona escoda
Excampista

L’experiència de fer un Camp m’ha gene-
rat dubtes sobre la societat en la qual vi-
vim i sobre mi mateixa. M’ha desmuntat 
prejudicis que, fins i tot sense voler-ho, 
tenia arrelats i sobretot he comprovat 
que tant és on visquem, ja que com a 
persones d’aquest món compartim les 
mateixes lluites, amb matisos però amb 
la mateixa l’essència.

 testiMOnis

dieM
#nObancarMada
Com a Campanya Banca Armada, hem 
renovat la imatge amb nou web, nova 
imatge corporativa i nous materials 
divulgatius.

Hem celebrat les jornades “Desarmem 
les polítiques financeres. Com intro-
duir les finances ètiques en les nostres 
institucions?” per reflexionar sobre la 
coherència de polítiques i la viabilitat 
de la introducció i consolidació de les 
finances ètiques en les administracions 
públiques.

vor de models més justos i respectuosos 
amb els drets i la identitat dels pobles de 
l’Àsia, l’Amèrica Llatina o l’Àfrica. 

L’experiència consta de 3 fases que 
contemplen la formació, el viatge i la 
convivència amb una família o una or-
ganització local.

Mirant el sud
Fa més d’un quart de segle que organit-
zem els Camps de Solidaritat per formar 
persones sobre les creixents desigual-
tats globals, generar una mirada crítica 
i reflexiva sobre l’actual ordre mundial 
i impulsar l’activisme a Catalunya en fa-

“Els Camps estan especialitzats 
en cinc temàtiques: la promoció 

dels drets humans, la revindicació 
política i de les terres indígenes, el 
Comerç Just, el desenvolupament 

rural i l’educació.
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Què heM fet?

MOBILITZACIÓ
SOCIAL

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

la revOluciÓ
de les butxaQues 
El 13 de maig, Dia Mundial del Comerç 
Just, vam dur a terme l’acte central de la 
Revolució de les butxaques impulsada 
per la campanya Som Comerç Just i Banca 
Ètica. Vam fer una ruta guiada pels horrors 
del comerç internacional al Passeig de 
Gràcia de Barcelona: un recorregut de 4 
parades per 4 marques emblemàtiques 
internacionals que vulneren els drets   la-
borals, humans i mediambientals

Les quatre parades van tractar 4 sec-
tors econòmics diferenciats: la banca, 
l’alimentació, el tèxtil i l’electrònica i 
van comptar amb els grups d’activis-
tes de la campanya Banca Armada i 
Roba Neta.

      “ … a partir d’un informe del 
centre d’investigació independent 
DanWatch del 2016, Nestlé es va 
veure obligada a acceptar públicament 
que no pot descartar situacions similars a 
l’esclavitud en la seva cadena de submi-
nistrament al Brasil. La Campanya Banca 
Armada ha xifrat en més de mil milions d’eu-
ros la participació del Banco Santander a la 
indústria armamentista. Inspeccions de la 
Campanya Roba Neta han revelat que H&M 
continua violant les condicions de seguretat 
bàsiques en les seves fàbriques a Bangladesh. 
Un informe d’Amnistia Internacional relaci-
ona directament Apple amb l’ús del treball 
infantil en el seu procés de fabricació.”

Fragment del manifest de la 
Revolució de les butxaques.



aPPle: 10 anys 
d’esclavatGe

L’IPhone X va sortir a la venda per celebrar 
el 10è aniversari d’iPhone, el 3 de novem-
bre de 2017. Per denunciar les condici-
ons d’esclavatge en què es fabriquen els 
iPhone des de fa una dècada vam sortir al 
carrer i vam promoure una petició global 
impulsada per l’organització SACOM per 
demanar a Apple que asseguri el dret de 
sindicació de les treballadores, dobli el 
salari bàsic (sense hores extra) per a una 
vida digna i freni  la flexibilització laboral.

 testiMOnisactivistes de la 
caMPanya rOba 
neta surten al 
carrer 
• El 8 de març, dia de la dona treba-

lladora, per fer visible que el 80% 
de les treballadores de la indústria 
del tèxtil són dones i que pateixen 
especialment les vulneracions labo-
rals, a banda de patir violència sexual. 

• El 24 d’abril per commemorar el 
quart aniversari de la tragèdia de 
l’edifici Rana Plaza de Bangla Desh, 
amb una acció a la Pl. Sant Jaume de 
Barcelona per exigir transparència 
a les marques internacionals de 
roba i instar els polítics europeus a 
desenvolupar una millor regulació 
a les cadenes de subministrament 
per assegurar la Deguda Diligència 
en drets humans.

vOleM saber 
Qui ha fet les 
nOstres sabates
Hem impulsat una petició online que 
han signat 13.606 persones per exigir 
transparència i mesures concretes per 
garantir els drets humans de les treba-
lladores de les cadenes mundials de 
subministrament de calçat i cuir. Les 
firmes han estat entregades a 26 em-
preses a tota Europa en nom de milers 
de ciutadanes que exigeixen que les se-
ves sabates estiguin fetes en condicions 
de treball dignes i segures.

núria Garcia 
Activista de la campanya Roba Netaa

Des del 2016 sóc voluntària de SETEM 
com a activista de la Campanya Roba 
Neta. He participat adiverses accions de 
denúncia fent accions de carrer (La Ruta 
de les rebaixes en drets humans, les acci-
ons del Black Friday, la commemoració de 
la tragèdia de Rana Plaza, etc.) o accions 
de comunicació  com la projecció de do-
cumentals relacionats amb la indústria 
tèxtil, formacions com la de l’activista 
Yolanda Domíguez o bé treball de “camp” a 
Tanger fent entrevistes a treballadores del 
sector tèxtil. Tenim un grup petit però ben 
avingut i treballem de gust, seria genial 
que més persones s’hi afegissin!

MillOreM 
la Presa de 
decisiOns dins 
la cOMunitat 
PaM a PaM 
Hem elaborat un pla de participació 
conjuntament amb tota la comunitat, 
amb el qual ens hem proposat aug-
mentar i millorar la participació de 
les persones, fomentar el treball per 
comissions, la presència al territori 
i millorar les dinàmiques de la presa 
de decisions dins dels grups i espais.
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Què heM fet?

INCIDÈNCIA
POLÍTICA I
EMPRESARIAL

les institucions públiques i 
les empreses tenen molt de 
poder per perpetuar el sistema 
actual o bé transformar-lo. 
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.

caMPanya
banca arMada.
sOM clients nO 
cÒMPlices 

Els grans bancs espanyols com ara 
BBVA, Banco Santander, Banc Sabadell, 
CaixaBank  Bankia i fan negoci finan-
çant empreses del sector armamentista. 

Mitjançant l’activisme accionarial par-
ticipem a les juntes d’accionistes de les 
diferents entitats bancàries -gràcies a la 
delegació de vots de moltes accionistes 
crítiques- per denunciar que són corres-
ponsables de l’escalada de la violència 
de molts conflictes internacionals i per 
exigir que deixin d’invertir en empreses 
que fabriquen armes.
Impulsem aquesta campanya juntament 
amb el Centre Delàs, RETS, Justícia i 
Pau, AMOC i l’ODG i FETS.

 testiMOnis

erik Marin 
Activista de la campanya Banca Armada

Vaig arribar a SETEM ara ja fa dos anys 
gràcies als Camps, que em van permetre 
conèixer l’entitat i la seva visió de la soci-
etat. Aquesta visió sobre una societat en 
què el nostre consumisme està promovent 
grans desigualtats em va impulsar a col-
laborar amb la campanya Banca Armada, 
en la qual denunciem les inversions en 
armament que duen a terme els bancs 
espanyols i donem a conèixer alternatives. 
He conegut una realitat que abans era 
conscient solament en part i m’ha ajudat a 
entendre millor la nostra societat i que es 
fa de veritat amb els nostres diners. Mol-
ta gent coneix les males pràctiques dels 
bancs, però no tothom sap que existeixen 
alternatives. Hem d’obrir els ulls i deslli-
gar-nos les mans. No és ja una obligació, 
sinó una necessitat.
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caMPanya
rOba neta.
Per unes cOndiciOns 
labOrals diGnes a 
la indústria tèxtil 
transparència
En el marc de la campanya Canvia de Sa-
bates vam organitzar una taula rodona al 
Parlament Europeu per debatre sobre la 
responsabilitat de les empreses tèxtils 
i la necessitat que apliquin mesures de 
transparència en les seves pràctiques. Hi 
van participar diputades del Parlament 
Europeu, membres de la Comissió Euro-
pea, de l’OIT, del sindicat global IndustriAll 
Europe i representats sindicals i d’ONG.

 
#tèxtilambdrets
Vam participar en l’elaboració de l’informe 
impulsat per l’Eurodiputada Lola Sánchez 
Caldentey de Podemos, que reclamava a 
la Comissió Europea la presentació d’una 
proposta legislativa sobre obligacions 
de deguda diligència vinculants per a les 
cadenes de subministrament del sector 
de la confecció, i va ser aprovada per 
majoria absoluta. Tot i així, encara es-
tem esperant que la Comissió assumeixi 
el repte.

cOMPra Pública 
resPOnsable 
Seguim coordinant el grup de treball de 
compra pública socialment responsable 
en què participen Generalitat de Catalu-
nya, Ajuntament i Diputació de Barcelona. 
Hem treballat la introducció de criteris 
socials en les licitacions que es preveuen 
de productes tèxtils, material informàtic 
i productes de comerç just tropical de les 
tres administracions, que són les principals 
compradores del sector públic a Catalunya. 
També hem introduït el tema de la banca 
ètica a l’administració.

MÉs afiliades a 
electrOnics Watch
Seguim sent representants de la fun-
dació europea Electronics Watch a 
Catalunya, que té com a objectiu la 
millora de les condicions laborals al 
sector de l’electrònica. 
Electronics Watch ja té 28 instituci-
ons europees afiliades, que s’uneixen 
per exigir a les marques i als seus fabri-
cants condicions laborals dignes per  a 
les persones que fabriquen productes 
electrònics.

les eMPreses 
catalanes a 
l’exteriOr 
Participem al Grup d’Empresa i 
Drets Humans de Lafede.cat-Or-
ganitzacions per a la Justícia Global 
(de la qual formem part) i la Taula Ca-
talana per la Pau i els Drets Humans 
a Colòmbia, on estem impulsant la 
creació d’un Centre d’avaluació dels 
impactes de les empreses catalanes 
a l’exterior.
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Què heM fet?

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.

ii ediciÓ del MObile 
sOcial cOnGress 
Hem organitzat la segona edició del Mo-
bile Social Congress (MSC), el congrés 
alternatiu per a un model electrònic just, 
que va tenir lloc el dies 28 de febrer i 1 de 
març al Pati Manning de Barcelona. L’MSC 
pretén fer visibles  les cares controvertides 
de la indústria del mòbil mitjançant una 
programació molt diversa (taules rodones, 
projeccions audiovisuals, una fira d’alter-
natives, una Restart Party i una vetllada de 

música creative commons). Els temes clau 
d’aquesta edició han estat els minerals 
de sang, els drets laborals vulnerats a 
les fàbriques de la Xina, l’obsolescència 
programada per les grans empreses, els 
abocadors de residus contaminants, les 
limitacions del programari privatiu i el 
moviment dels procomuns.
 
Hem d’agrair la implicació d’una trentena 
d’entitats sense les quals l’MSC no hauria 
estat possible: 
Africaye, ASPERTIC, Amnistia Internaci-
onal Catalunya, Capa8,  Cyclolock, Coo-

perAcció, Dimmons, El TEB, Electronics 
Watch, Enginyeria Sense Fronteres, eReu-
se.org – Circuit Pangea, Escola de Cultura 
de Pau UAB, Eticom-Som Connexió, eXo.
cat, Fairphone, Free Knowledge Institute/
Xarxa Comuns IoT: The Things Network 
Catalunya/ Digital DIY, Free Software 
Foundation Europe, Good Electronics, 
Grupo de Estudios Africanos, Guifinet, 
International Peace Information Service, 
Jamgo, Justícia i Pau, Lliga dels drets dels 
pobles, Programa UPC-Reutilitza, Res-
tarters Barcelona, Softcatalà, Solidaritat 
Castelldefels Kasando, SOMO. 
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Adab1ts, Andròmines, Guifi.net, eXo, Pan-
gea i Jamgo, que n’han estat coorganitza-
dors. També hi participen altres entitats 
i empreses del món de la tecnologia i la 
informàtica: Colectic (antigament El Teb), 
Free Knowledge Institute, Som Connexió, 
eReuse, The Things Network, Fem Proco-
muns, CoopDevs, Katuma, Col·lectivaT i 
Som Mobilitat.

debat sObre la banca
Hem organitzat la taula rodona sobre ad-
ministració pública i banca per parlar 
dels vincles entre la banca i els conflictes 
armats i els reptes de les entitats de fi-
nances ètiques a l’hora de treballar amb 
l’administració.

iii desfilada sOstenible
Hem celebrat la III desfilada sostenible: 
roba produïda amb criteris d’economia 
solidària, en contraposició a la roba fabri-
cada per la indústria tèxtil transnacional 
que vulnera els drets humans.

PaM a PaM
Pam a Pam vam ocupar un lloc central al 
reciente de la FESC amb la cúpula fabri-
cada pel col·lectiu Volta: un espai màgic 
per trobar-nos amb xinxetes i iniciatives!

seteM
a la fira 
d’ecOnOMia 
sOlidària de 
catalunya 
Com a sòcies de la XES, no ens perdem 
mai la cita anual a finals del mes d’octubre 
i muntem diferents activitats a la FESC.

ii tecnOfesc
Per una tecnologia i informàtica més 
segura, justa, barata, sostenible i 
solidària
Per segon any consecutiu, diverses iniciati-
ves que aborden la tecnologia i la informàti-
ca des de criteris d’economia solidària s’han 
organitzat en un espai propi en el marc 
de la FESC: la TecnoFESC. Aquest espai 
ha agrupat estands d’empreses i entitats 
d’aquest àmbit i ha acollit tallers relacionats 
amb la sobirania tecnològica i informàtica, 
així com activitats  divulgatives i de servei 
amb criteris d’economia solidària.
La TecnoFESC compta amb el suport in-
dispensable de la XES, organitzadora de la 
Fira d’Economia Solidària, i dels col·lectius 

ii Mercat de calçat 
sOstenible de 
catalunya 
Hem organitzat el II Mercat de calçat 
sostenible de Catalunya en el marc de la 
III Fira de Consum Responsable, d’Eco-
nomia Social i Solidària organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona.

El Mercat agrupa i dóna a conèixer alter-
natives de consum responsable de calçat, 
en contraposició a la indústria transnaci-
onal que trepitja els drets humans i me-
diambientals. En aquesta edició han par-
ticipat dZueco, Maria Llop, Solidança, 
Vesica Piscis, La Manual Alpargatera.
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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.

Què heM fet?

INVESTIGACIÓ

barÒMetre de les 
finances ètiQues 
Vam presentar el Baròmetre de les finan-
ces ètiques 2016 en roda de premsa a la 
botiga Olokuti del barri de Gràcia de Bar-
celona, en el marc de la XVIII edició de la 
Campanya Som Comerç Just i Banca Èti-
ca
  
algunes dades
sobre banca ètica 

• Gestiona 1.800 milions d’euros d’estalvi a 
l’estat espanyol.

• 1.021.952 milions d’euros de préstecs a 
projectes socials.

• 231.568 clientes.
• 171.241 milions.

Les entitats de finances ètiques princi-
pals a l’Estat són Fiare, Coop57, Oiko-
credit i Triodos Bank.

cOMerç just 
L’informe anual sobre l’estat del comerç 
just a l’Estat espanyol es va presentar 
el 23 de desembre, en el marc de la Fira 
de Consum Responsable de Barcelona. 
L’informe conclou que comerç just està 
en un molt bon moment: el creixement 
de les seves vendes el 2016 van superar 
els 40 milions d’euros, la qual cosa va su-
posar un increment de cinc milions res-
pecte l’any anterior. El creixement es va 
situar al 14,8%, una taxa que no s’aconse-
guia des del 2012 i que dobla amb escreix 
el  d’anys anteriors. 

cOOrdinaciÓ
Un any més, la coordina-
ció nacional de la campa-
nya va anar a càrrec de 
SETEM Catalunya, amb la 
participació d’Alternativa 3, 
Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solida-
ri-, Oxfam Intermón i la Xarxa d’Econo-
mia Solidària.

www.comercjustibancaetica.org
www.facebook.com/somcomercjust
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tèxtil al MarrOc 
Hem realitzat un viatge a Tànger per 
reestablir els vincles amb el sindicat 
de treballadores Attawassoul, po-
der fer d’altaveu de les seves lluites i 
editar nous materials que mostrin les 
injustícies del sector tèxtil al Marroc.

nOus infOrMes
sObre cOndiciOns 
labOrals 

•	Fàbriques d’explotació laboral a 
Europa, sobre les vulneracions que 
tenen lloc a l’Europa de l’Est.

•	Informe de situació sobre 
transparència, sobre la necessitat de 
legislar dins i fora de la UE.

També hem publicat tres nous informes 
sobre les condicions laborals a la 
indústria del calçat: 

•	La porta del darrera de la fàbrica, 
sobre les condicions a Indonèsia. 

•	El veritable cost de les nostres 
sabates, focalitzat en les marques 
Geox, Tod’s i Prada.

•	S’hi deixen la pell, sobre les 
condicions a la Índia.

diaGnÒstics
PaM a PaM
El 2017 hem fet mapatges in-
tensius i diagnòstics de dades 
agregades a les comarques gi-
ronines, encarregat per l’Ateneu 
cooperatiu de les comarques gi-
ronines, i de la comarca del Ba-
ges, encarregat per l’Ajuntament 
de Manresa. 

1. CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA.
1.4. Logotip

MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA
MARCA PAMAPAM

MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA

El manual d'identitat corporativa és un document de 
caràcter normatiu que presenta, descriu i explica els 
signes i símbols que defineixen la identitat corporativa 
de la marca PAMAPAM.

L'objectiu del Manual és vetllar per la coherència de la 
marca al llarg del temps.

Aquest Manual ha de ser consultat per tots aquells 
professionals que tinguin la responsabilitat d'aplicar la 
imatge de la marca PAMAPAM.

Les aplicacions futures que no són contemplades en 
aquest Manual buscaran seguir les línies gràfiques que 
es proposen. D'aquesta manera, sempre es seguirà els 
criteris generals i estil definits en aquest.

0. REDISSENY. MARCA ANTIGA

0. REDISSENY. COMPARATIVA

0. REDISSENY. MARCA NOVA

1. CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA.
1.1. Conjunta

1. CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA.
1.2. Conjunta+Subtítol (ubicació relativa)

El teu mapa de l’economia solidària
x/4

El teu mapa de l’economia solidària

x}
32-36 caràcters Coneix les rutes de consum solidari

App disponible a pamapam.org/app

1. CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA.
1.3. Símbol

1. CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA.
1.5. Zona de protecció

El teu mapa de l’economia solidària

x/4

x/4

El teu mapa de l’economia solidària

24mm

32mm

1. CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA.
1.6. Reducció de la marca

Històricament, la marca PAMAPAM ha utilitzat un 
subtítol que l’acompanya. Per poder seguir usant 
aquest annex informatiu, a continuació s’indiquen les 
proporcions amb que aquest es construeix.

1. CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA.
1.7. Tipografia corporativa

Per al logotip s’usa una tipografia creada específica-
ment per a aquest.

Per integrar l’estil “stencil” que suggereix el logotip, 
s’usarà la tipografia MKStencilsansBlack. Aquesta 
tipografia s’utilitzarà únicament en títols expressius 
com cartells o banners, en cap cas com a part del text 
informatiu.

Tan per als subtítols com per a la resta del text base, 
s’usarà Titillium Web Light.

Per aquells títols que encapçalin els diferents textos, 
s’usarà únicament Titillium Web Semi-Bold.

Excepcionalment, es podrà usar Titilium Web Italic, 
únicament quant l’ús de cursiva sigui necessari.

El text tendirà a justificar-se a l’esquerra, en bandera.

MKStencilsansBlack

ABCDEFGHIJQLMNOPQRSTUWXYZ

abcdefghijklmnoopqrstuvwxyz

1234567890

Titillium Web Light
ABCDEFGHIJQLMNÑOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoñopqrstuvwxyz
1234567890

Titillium Web Semi-Bold
ABCDEFGHIJQLMNÑOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoñopqrstuvwxyz
1234567890

Titillium Web Italic
ABCDEFGHIJQLMNÑOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoñopqrstuvwxyz
1234567890

2. GAMA CROMÀTICA
2.1. Paleta corporativa

RGB:
R: 45
G: 41
B: 38

CMYK:
C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 84%

HTML:
292929

PANTONE:
Black C

RGB:
R: 241
G: 144
B: 57

CMYK:
C: 1%
M: 52%
Y: 82%
K: 0%

HTML:
F19039

PANTONE:
6-1-6 U

RGB:
R: 240
G: 240
B: 236

CMYK:
C: 7%
M: 5%
Y: 8%
K: 0%

HTML:
F0F0EC

PANTONE:
11-0601 TPX

RGB:
R: 31
G: 203
B: 169

CMYK:
C: 68%
M: 0%
Y: 39%
K: 0%

HTML:
45B8AC

PANTONE:
15-5519 TPX

A continuació es presenten els colors principals de la 
imatge corporativa. S’usaran tres colors principals i un 
de secundari.

S’usarà principalment el taronja, negre i blanc proposat.
Alternativament, es podrà usar el verd, en cas de 
necessitar un color adicional.

2. GAMA CROMÀTICA
2.2. Aplicació en negatiu (2 tintes)

2. GAMA CROMÀTICA
2.3. Aplicació a 1 tinta( negatiu/positiu)

2. GAMA CROMÀTICA
2.4. Aplicació sobre taronja corporatiu (2 tintes)
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creiem que en l’educació 
com a eina transformadora 
per formar-se en continguts, 
habilitats i valors amb una 
metodologia participativa 
i coherent amb el model de 
societat que defensem.

Què hem fet?

FORMACIÓ PER LA
TRASFORMACIÓ 
SOCIAL

fOrMaciÓ Per a 
activistes

La peça clau de Pam a Pam és la comunitat 
de persones que en formen part a través 
d’un procés de formació-acció: la participa-

ció a Pam a Pam és un procés de formació 
continuada. El 2017 hem fet 7 formacions 
a noves xinxetes: 4 a Barcelona, i a Girona, 
Granollers i Tarragona. Hem fet formacions 
en el nou qüestionari de criteris per a tota 
la comunitat i hem organitzat un espai de 
debat sobre comerç local a la FESC.
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MARCA PAMAPAM
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marca al llarg del temps.

Aquest Manual ha de ser consultat per tots aquells 
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imatge de la marca PAMAPAM.

Les aplicacions futures que no són contemplades en 
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criteris generals i estil definits en aquest.
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subtítol que l’acompanya. Per poder seguir usant 
aquest annex informatiu, a continuació s’indiquen les 
proporcions amb que aquest es construeix.

1. CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA.
1.7. Tipografia corporativa

Per al logotip s’usa una tipografia creada específica-
ment per a aquest.

Per integrar l’estil “stencil” que suggereix el logotip, 
s’usarà la tipografia MKStencilsansBlack. Aquesta 
tipografia s’utilitzarà únicament en títols expressius 
com cartells o banners, en cap cas com a part del text 
informatiu.

Tan per als subtítols com per a la resta del text base, 
s’usarà Titillium Web Light.

Per aquells títols que encapçalin els diferents textos, 
s’usarà únicament Titillium Web Semi-Bold.

Excepcionalment, es podrà usar Titilium Web Italic, 
únicament quant l’ús de cursiva sigui necessari.

El text tendirà a justificar-se a l’esquerra, en bandera.
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CMYK:
C: 1%
M: 52%
Y: 82%
K: 0%

HTML:
F19039

PANTONE:
6-1-6 U

RGB:
R: 240
G: 240
B: 236

CMYK:
C: 7%
M: 5%
Y: 8%
K: 0%

HTML:
F0F0EC

PANTONE:
11-0601 TPX

RGB:
R: 31
G: 203
B: 169

CMYK:
C: 68%
M: 0%
Y: 39%
K: 0%

HTML:
45B8AC

PANTONE:
15-5519 TPX

A continuació es presenten els colors principals de la 
imatge corporativa. S’usaran tres colors principals i un 
de secundari.

S’usarà principalment el taronja, negre i blanc proposat.
Alternativament, es podrà usar el verd, en cas de 
necessitar un color adicional.

2. GAMA CROMÀTICA
2.2. Aplicació en negatiu (2 tintes)

2. GAMA CROMÀTICA
2.3. Aplicació a 1 tinta( negatiu/positiu)

2. GAMA CROMÀTICA
2.4. Aplicació sobre taronja corporatiu (2 tintes)
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la PriMera 
fOrMaciÓ 
d’aPrenentatGe 
servei Per a  
dOcents
Hem impulsat el primer curs d’ApS per 
al professorat de secundària Posa la 
teva xinxeta a Pam a Pam. Es tracta d’un 
curs que pretén introduir una mirada 
crítica a les injustícies del sistema ac-
tual i els valors de l’Economia Solidària 
a l’aula. La idea és que el professorat el 
repliqui amb l’alumnat dels seus centres 
i això suposi un gran efecte multiplica-
dor del nostre missatge.

fOrMaciÓ Per a 
les escOles
Tallers, exposicions, jocs... per can-
viar el món!

Seguim ampliant el nostre catàleg de 
serveis on oferim tallers i activitats 
adreçades a diferents públics per 
sensibilitzar sobre diferents temà-
tiques com ara les desigualtats del 
sistema actual i les alternatives de 
l’economia solidària.

aPrOPar-se
al sud 
Apropar-nos als països del Sud per 
solidaritzar-nos, per col·laborar i per 
aprendre. Les participants dels Camps 
de Solidaritat reben una formació 
durant diferents caps de setmana on 
s’analitzen les injustícies de l’actual 
ordre mundial i es prepara les persones 
per fer el viatge des d’una perspecti-
va humanista-filosòfica però també 
pràctica. 

El curs està reconegut com a curs ofi-
cial al Pla de Formació del Voluntariat 
de Catalunya del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies.

fOrMaciÓ
reGlada 
comunicació digital
per a la transformació
social

Hem realitzat una nova edició del curs 
d’especialització ‘Comunicació digital 
per a la transformació social’ amb la 
Universitat Oberta de Catalunya. Una 
formació sobre les possibilitats per 
a l’activisme que obre el paradigma 
comunicatiu actual.

Postgrau en cooperació, 
desenvolupament i 
innovació social

Hem dut a terme una nova edició 
d’aquest postgrau que impulsem con-
juntament amb la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona. Una formació 
integral que dóna resposta a les ne-
cessitats d’especialització i professi-
onalització a les persones que volen 
actuar en l’àmbit de la cooperació per al 
desenvolupament o la innovació social.

Hem realitzat diverses formacions per ac-
tivistes de la campanya Banca Armada on 
hem explicat com funciona la campanya, ls 
vincles entre les principals entitats finan-
ceres i el negoci de la guerra i quin és el 
potencial de les accions de sensibilització 

i denúncia

Les activistes de la Campanya Roba Neta 
ens hem format amb Yolanda Domínguez, 
artista visual experta en comunicació i 
gènere, amb qui hem reflexionat de forma 
crítica sobre la representació de la dona a 
la publicitat i hem pensat accions per des-
pertar l’esperit crític entre la ciutadania.
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Som un punt del mapa 
Pam a Pam!

Fem el Balanç Social
de la XES!

Per consultar tota la 
informació econòmica  
i els informes d’auditoria, 
consulta el nostre web 
setem.cat 
(seccions ‘Memòries anuals’ i ‘Comptes clars’).

TRANSPARÈNCIA
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AGRAÏMENTS
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institucions 
públiques que han 
cofinançat les nostres 
activitats:

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

cooperatives i 
iniciatives properes a 
l’economia solidària 
que ens donen 
serveis:

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

Agraïment
especial per a en
Miguel Ramón 
Frutos Sentinella.
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