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PRESENTACIÓ

Construïm un futur amb Justícia Global
Benvolgudes sòcies, un any més us presentem el resum d’activitats realitzades durant
el 2021 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.
Els efectes de la pandèmia també s’han
deixat notar durant aquest 2021, i malgrat
que la ciutadania s’ha tornat a interessar
pels Camps de Solidaritat, ens hem vist
obligades a mantenir-los aturats. Però això
no vol dir que els tinguem oblidats ans tot
el contrari. Durant l’últim trimestre de l’any
ens vam trobar sòcies, voluntàries i treballadores, per a repensar i actualitzar els
camps, per continuar mantenint viu el motor de l’entitat i seguir teixint complicitats i
suports amb les contraparts.
Complint amb el compromís ferm amb
l’educació com a eina de transformació, durant l’últim trimestre de l’any hem celebrat
la segona edició de l’Escola d’activistes de
Setem, on enguany vam posar l’accent en la
creació d’accions directes no violentes, tant
en el camp virtual com a peu de carrer.
Aquest any hem estat d’aniversari a
Tarragona, on hem celebrat acompanyades
de multitud d’entitats la 20a fira de comerç
just i banca ètica. Sota el lema “Canvia el
teu consum i comença a canviar el món“ hem
continuat sensibilitzant i mostrant les alternatives que tenim al nostre abast per no
fomentar les injustícies del món actual.
De la mà de la Campanya Electrònica
Justa, per a la sisena edició del Mobile Social Congress ens hem seguit reinventant
i l’hem dividit en dues parts. A principis
de maig ens vam reunir virtualment per
denunciar els impactes de la covid-19 als
drets dels/les treballadors/res, i a finals de
juny vam organitzar activitats presencials
arreu de Barcelona, tornant a ser presents
al carrer, per reivindicar i fer d’altaveu de
totes les injustícies compartides durant el

congrés i mostra quines alternatives tenim
al nostre abast. Una novetat més ha sigut la
vinculació del congrés amb un projecte formatiu pilot a quatre centres educatius per
afavorir la participació de les/les més joves
i dotar-lo d’un públic més plural.
En l’àmbit d’incidència política, des
de la Fede.cat hem impulsat activament la
presentació al parlament de Catalunya del
projecte de llei per a la creació d’un centre
català d’empreses i drets humans per monitorar i sancionar aquelles empreses catalanes que actuen a l’estranger i vulnerin els
drets humans.
Hem participat en l’organització de la
FESC, on vam ser presents durant tot el cap
de setmana. I juntament amb altres entitats
vam participar en la xerrada “Precarietat
tèxtil en un món globalitzat: reptes i alternatives” on es mostrava l’abandó de les
treballadores durant el tancament de fàbriques tèxtils a Indonèsia.
Un any més, des de la campanya Banca armada hem estat presents a les juntes
d’accionistes dels principals bancs estatals
com el BBVA, el Banco Santander el Banc
Sabadell i Bankia, bancs que mantenen relacions financeres amb empreses d’armament, i hi hem anat a denunciar i assenyalar
el negoci de la guerra. Un altre any volem
donar les gràcies a totes les persones que
ens han cedit milers d’accions per a poder
participar-hi. Paral·lelament, també hem
sortit a fer diverses accions de carrer per
transportar aquest missatge a la ciutadania.
Malgrat l’aturada dels camps, durant
l’estiu no vam estar parades. Una de les
propostes sortida de la base social va ser
la de buscar alternatives de sensibilització
a casa nostra. El primer cap de setmana de
juliol, dins de la campanya de Sobirania Alimentària i de la mà de l’entitat fruita amb
justícia social vam anar a conèixer de prop
la realitat dels temporers de la fruita de
Lleida. Una trista realitat que es repeteix

Bisbe Laguarda, 4, baixos
08001 Barcelona

any rere any amb el beneplàcit de les institucions locals. A més a més, hem participat
activament en la capitalia de Barcelona com
a ciutat de l’alimentació sostenible presentant un detallat informe sobre els menjadors universitaris i la procedència dels seus
productes.
Referent a la Campanya Roba Neta
l’any va començar amb molt males notícies, a principis de febrer un greu incident a
Tànger posava de manifest les clares vulneracions dels drets humans i les precàries
condicions laborals del sector tèxtil. Des de
Setem Catalunya hem estat donant suport i
cobertura a les famílies afectades en coordinació amb l’associació local Attawassoul,
assenyalant les marques implicades i denunciant la greu situació que s’hi viu.
Aquest març s’acabava l’aplicació de
l’acord signat entre marques de producció
tèxtil i els sindicats de Bangladesh en matèria de seguretat laboral, firmat arran del
greu incident del Rana Plaza. Finalment,
després de molta pressió, des de la campanya internacional Clean Clothes Campaign
(CCC) de la qual continuem sent la representant a Catalunya, s’ha aconseguit firmar
la renovació d’aquest acord, per part d’una
gran majoria de marques, a més d’aconseguir ampliar la seva aplicació no només a
Bangladesh sinó també a altres països en
situació similar. Des de la campanya també
ens hem coordinat a nivell internacional
per sumar-nos al #PayYourwWorkers. Una
campanya que denuncia l’abandonament de
la classe treballadora per part de les grans
marques durant la pandèmia i assenyala els
deutes i impagaments que tenen pendents.
Els efectes de la pandèmia s’han fet notar fortament durant aquest 2021 amb una
gran devallada de subvencions. Malgrat els
temps difícils que corren, Setem ha seguit
endavant un any més gracies a l’empenta de
les sòcies, les voluntàries i l’equip de treballadores. És per aixó que volem tancar agraïnt l’esforç inmens de totes les persones
que ens han acompanyat al llarg d’aquest
any. Ara més que mai: Mou-te i canviarem
el món!
Junta Directiva de
SETEM Catalunya

www.setem.cat
catalunya@setem.org
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SETEM Catalunya som un
moviment de persones
que denunciem les causes
de la injustícia global i
promovem les alternatives
de l’Economia Social i
Solidària.
Vam néixer a Barcelona l’any 1968 i
formem part de la Federación SETEM
(www.setem.org), integrada per 8 associacions d’arreu de l’Estat Espanyol.
SETEM Catalunya som una associació
de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament
amb altres organitzacions, volem sensibilitzar la ciutadania de Catalunya
sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i
promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari.

Estratègia
El Pla Estratègic 2017-2021 fruit d’un
ampli procés participatiu de tota l’entitat, segueix sent el nostre full de ruta.
Al 2021 hem donat un nou impuls a la
Formació combinant l’adaptació tecnològica per la pandèmia del Covid-19
que ja vam aplicar durant 2020 i ens ha
donat un espai virtual molt valuós per
mantenir la nostra activitat de sensibilització. Tanmateix, hem recuperat les
formacions presencials amb la retirada
de la pandèmia. Aquest any hem estat
especialment actius en l’eix estratègic
en àmbit de drets humans “Reclamem
els drets dels pobles a través de la incidència política i empresarial”. Finalment, la realitat associativa i la crisis
social ens ha fet centrar esforços en el
segon eix de l’àmbit de l’Enfortiment
Associatiu, «Prioritzar la vinculació de
projectes, la independència financera
i les cures en l’organització». A poc a
poc hem seguit consolidant les passes
fetes el 2020 però encara ens falta
tram per recòrrer.

Treball en xarxa
La nostra tasca no té sentit sense la
participació ciutadana i sense el treball conjunt i coordinat amb altres
organitzacions i xarxes que també treballen per un món just i solidari.
A Catalunya, formem part de:
•L
 a Fede.cat Organitzacions per a la
Justícia Global
•L
 aCoordi – 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
•C
 oordinadora Estatal de Comercio
Justo
A nivell internacional:
• Clean Clothes Campaign
• GoodElectronics
• Electronics Watch
• Right to Repair
•G
 lobal Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity

SETEM SOM...
Una assemblea de 726 persones: 483
dones i 243 homes.
Junta Directiva entrant
• Presidència: Elena Romagosa
•V
 icepresidència i Tresoreria:
Martí López
• Secretaria: Anna Morales
•V
 ocalies: Quino Playà, Núria Árboles, Jaume Osete.

Equip Profesional 2021
• Campanyes: Judith Talvy, Marta Anglés,
Denisse Dahuabe, Gemma Amorós,
Bernat Trèmul, Jorge Pellicer.
• Camps de Solidaritat i Coordinació
de Campanyes: Anna Altés
• Voluntariat: Gemma Amorós i Sara
Manserra.
• Comunicació: Esther Mira,
Marina Ubach i Claudia Bosch
• Economia: Xavier Miralles.
• Administració i Gestió socis: May
Domínguez.
• Direcció: Andreu Camps
Estudiants en pràctiques
•Marc Pérez
Voluntariat
• Representació a la Junta
d’Oikocredit: Jaume Osete
• Representació a la Junta de
LaCoordi: Martí López
• Representació a la Junta de
Federación SETEM: Elena
Romagosa
• Representació a la Junta de FETS:
Elena Romagosa
• Voluntàries i activistes de les
campanyes
• Ciberactivistes
• SETEM a Tarragona
• SETEM a Girona
• Grups Motors de l’AGO i les AGE
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PRENEM PART
Durant el 2021, a banda de les nostres campanyes de denúncia ens hem
adherit a diversos 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.

# MAPATGE
ENERGÈTIC
SETEM va participar de les sessions grupals
organitzades per Lafede per l’elaboració d’un
mapa sobre els impactes del model energètic
de Barcelona al Sud global. Tal com s’observa
al mapa Barcelona importa més energia que
la que produeix, i tres quartes parts de les
emissions associades al consum, es produeixen fora de la ciutat. Com passa amb totes les
grans metròpolis, hi ha una deslocalització
de la contaminació que genera un fort deute
ecològic i energètic cap al Sud Global.

#RECUPEREM EL FUTUR
SETEM va participar de la trobada “Recuperem el futur”, el dia 4 de juliol, organitzada a Can Masdeu per part de la Xarxa de Moviments per la Justícia Climàtica, dinamitzant un joc de rol, amb la participació d’unes 45 persones, sobre els
conflictes i impactes de la cadena de producció i consum de telèfons intel·ligents.

#LAZONAMERCAT
Hem estat part activa de la difusió durant la campanya de
micromecenatge del projecte La Zona Mercat, d’OPCIONS,
entitat amb qui compartim projectes.
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PRENEM PART
#MAKEAMAZONPAY
Durant la campanya de Black
Friday, vam fer difusió de la
petició per exigir que Amazon
pagui a les seves treballadores.

# SETMANA SOLIDÀRIA
AMB PALESTINA DE LA FEDE
Ens sumem a la setmana solidària amb #Palestina amb
@Lafede_cat Denunciem la criminalització d’Israel de la
cooperació i del moviment de solidaritat amb el poble
palestí #29NovPalestina.
#29NovPalestina.

#PEL DIA MUNDIAL
DE LA INFÀNCIA

Hem fet ressò de la campanya de la Coordi per visibilitzar el treball infantil a les indústries del cacau,
el cotó i la mineria.

#YOUTH ACT
Vam participar activament de la difusió
de les Jornades de tallers i xerrades del
novembre del projecte YouthACT.
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QUÈ HEM FET?

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

#CATÀLEG DE SERVEIS

SEGUIM ACTUALITZANT EL
NOSTRE CATÀLEG DE SERVEIS
Enguany hem ampliat el catàleg de serveis amb tres nous tallers:
transició ecosocial, gènere i consum responsable d’aliments. Així
doncs, actualment el catàleg està format per 9 tallers que, fets
en la seva totalitat, conformen l’APS de l’Economia Social i Solidària. L’objectiu d’aquests tallers és sensibilitzar sobre diferents
temàtiques com ara les desigualtats del sistema actual i les alternatives de l’economia solidària. Les activitats són desenvolupades pel conjunt de talleristes sorgits de la Borsa de Talleristes de
SETEM Catalunya.

#TALLERS A ESCOLES
I INSTITUTS
Malgrat la pandèmia, hem seguit assistint als Instituts
per fer tallers (86 en total durant l’any 2021) per sensibilitzar i remoure consciències dels joves, tot explicant
les nostres campanyes i l’impacte que té el nostre model
de consum en la justícia global. Ha estat un aprenentatge mutu perquè els debats i les reflexions de l’alumnat
sempre aporten noves idees.

#MONOGRÀFIC D’ELECTRÒNICA
JUSTA ALS INSTITUTS
Diversos centres d’educació secundària de Barcelona
(CFA Rius i Taulet, Institut La Guineueta, Institut Ernest
Lluch, Institut Lluís Vives) han rebut 4 sessions formatives sobre diferents etapes de la cadena de subministrament que vam crear (General- Extracció- Fabricació
i Fi de vida) i un taller pràctic de reparació. Els alumnes
van participar també en les xerrades del Mobile Social
Congress.

#FRUITA AMB JUSTÍCIA SOCIAL
Activitat dins del marc de la Campanya Sobirania
Alimentària de SETEM, sobre la situació dels temporers de la fruita a Lleida, dissenyada juntament
amb les responsables de la Campanya Fruita amb
Justícia Social.
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#PARTICIPACIÓ A LES “JORNADAS SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS”
Participació a les Jornadas sobre derechos humanos y empresas convidades per les Brigades Internacionals de Pau de Catalunya i a la sessió de debat online, organitzada per Feministes de Catalunya, dedicat
a explorar l’Explotació laboral de les dones en el context del capitalisme
global. > Enllaç

#FESTIVAL PROTESTA
Festival de Cinema
de Crítica Social celebrat a Vic durant
el qual SETEM va
dinamitzar una sessió sobre roba ètica i
una sobre sobirania
alimentària amb
joves participants
de tallers d’estiu
Civicus.

#FORMACIÓ DE FORMADORES PER
A MEMBRES DE LA XARXA GOOD
ELECTRONICS:
Hem elaborat i/ o adaptat per a un públic internacional,
materials educatius per sensibilitzar sobre l’impacte mediambiental i humà de la indústria electrònica mundial
per a organitzacions membres de Good Electronics i hem
impartit el taller de formació de formadores.
> Enllaç

#4 CINEFÒRUMS
Sobre roba neta i consum responsable a l’Institut Gironella de Mundet a les línies de Patronatge i Moda i de Risc
Laborals i a la UOC, dintre de les assignatures comunes de
Psicologia social i Educació Social. Hem presentat l’estudi
de les condicions de treball de les treballadores del tèxtil a
Tànger: > Enllaç

#FORMACIÓ DE
TALLERISTES
Aquest any hem realitzat
dues formacions de talleristes, una online el mes de
març i una presencial el mes
de setembre. En aquestes
formacions s’ha treballat els
continguts dels tallers que
formen part del catàleg de
serveis, i també han servit
per compartir experiències i
experteses de les talleristes.

#ESTRATÈGIA RECIRCULA DE L’UPC
Des de les campanyes sobirania alimentària i electrònica justa, ens hem sumat al procés de revisió i
identificació de reptes de l’Estratègia UPC Recircula. Hem presentat quins reptes tenim per davant i
com podem dur-los a terme.
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PARLEN DE NOSALTRES
Aquest any s’ha incrementat la presència mediàtica de SETEM. Hem aparegut als mitjans, principalment a premsa i ràdio,en les quals hem pogut
donar veu a les reivindicacions de les diferents campanyes. Destaquem
les següents:

#ROBA NETA
• Entrevista Punto de Fuga, Cadena
SER: La explotación de la industria
textil en Marruecos > E
 nllaç

• Participació a reportatge sobre moda
sostenible amb Crític i la Coordi: Perquè cal canviar la manera com vestim
per salvar el planeta?
> Enllaç

• Entrevista a Formentera Ràdio: Greu
accident a un taller clandestí de tèxtil
a Tànger > Enllaç
• Article Diari Ara – Almenys 28 treballadors morts en un taller textil
clandestí a Tànger > Enllaç
• 10/02/21 Article El País – El sótano
trampa del textil marroquí
> Enllaç

#ELECTRÒNICA JUSTA

• El salto diario Basura electrónica,
residuos fuera del radar - 07/05
Desmantelamiento del vertedero
Agbogbloshie, Ghana: una crisis que
empeora día tras día 10/07

• Entrevista al Vida Verda de Ràdio 4.
3/05 > E
 nllaç
• Entrevista Territori clandestí 5/05
> Enllaç
• Metadata 14/04 Un MobileSocial
Congress híbrid per abordar els impactes postcovid a la indústria electrònica
• Article per Nonprofit-xarxanet:The
role of the big brands in the protection of human rights in the textile
industry
> Enllaç

• The Ecologist ENTREVISTA MOBILE
SOCIAL CONGRESS/JUDITH TALVY “SIN COBERTURA– IMPACTOS
POST-COVID-19 EN LA INDUSTRIA
ELECTRÓNICA” “Sí existe el tráfico
ilegal de basura electrónica” - 29/04

#BANCA ARMADA
• Article al Social. cat > Enllaç
• Xarxanet 05/05 Intoxicacions, treballs
forçats i atacs al sindicalisme: així es
treballa a les fàbriques d’electrònica

•Article a Fiare Banca Ètica > Enllaç
• Participació al programa de ràdio
“Madrid Sin Fronteras” de Tele Madrid
> Enllaç
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PARLEN DE NOSALTRES

ARTICLES D’OPINIÓ en Col·laboració amb Social.cat
Hem treballat en col·laboració amb aquest mitjà digital
especialitzat en temes socials, i hem publicat diversos
articles d’opinió escrits per l’equip tècnic:

• Saps si el teu banc inverteix en empreses
d’armament?
> Enllaç
• Una ciutadania informada, possible antídot
contra el malbaratament electrònic?
> Enllaç
• Mobile Social Congress: un punt de trobada
per buscar alternatives a la indústria electrònica
> Enllaç
• Quina relació hi ha entre el dinar de
l’Universitat i les vulneracions de drets
humans i ambientals al Brasil i l’Equador?
> Enllaç
• L’ Acord de Bangladesh: el David i Goliat de
la moda ràpida
> Enllaç
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QUÈ HEM FET?

MOBILITZACIÓ
SOCIAL

Les accions de mobilització al carrer o a les xarxes socials són
una materialització activa de les nostres reivindicacions. Són
una manera de trobar-nos, de compartir, de fer pinya i una constatació que prenem part del canvi que impulsem.

#CAMPS EN TEMPS
DE PANDÈMIA
Trobada per repensar els Camps de Solidaritat entre les
voluntàries, sòcies i equip tècnic de SETEM Catalunya. A
la reunió vam subratllar la importància de redefinir accions i activitats de voluntariat que ens permetin seguir
teixint xarxes de solidaritat internacional i mantenir viu
el contacte i la col·laboració amb les contraparts.

#ACCIONS URGENTS DE ROBA NETA
Firma per exigir a les empreses de la UE el respecte
als Drets Humans i al medi ambient!
> Enllaç

#BANCA ARMADA
Al mes d’abril, les activistes de la campanya van fer una acció de carrer davant l’oficina del BBVA del Mercat de Sant Antoni de Barcelona
per a denunciar les inversions d’aquesta entitat financera en el negoci
de la guerra i de l’armament
nuclear. Amb una pancarta
on es podia llegir: “saps què
fan els bancs amb els teus
diners?” van denunciar el cas
de Raytheon Technologies
i van escenificar les morts
que deriven dels conflictes
armats

#PAYYOUR
WORKERS
Durant el mes de març 2021, es va llençar una setmana de mobilització social
per xarxes. Després d’una forta campanya de pressió, les marques i detallistes
van assumir el pagament als seus proveïdors d’uns 22 milions de dòlars per
aquestes comandes, però aquest ‘compromís’ no implica ni garanteix que els
diners arribin a qui ho ha de rebre: les
treballadores de la indústria.
> Enllaç
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#RANAPLAZANEVERAGAIN
El mes d’abril 2021 es va llençar un web commemorativa de Rana Plaza, amb una petició
d’enviament de mails a empreses per la firma de
l’Acord.
> Enllaç

#ACCIONS DE CARRER MSC21
El dia 28 de juny de 2021, coincidint amb l’inici del
Mobile Social Congress, l’equip tècnic juntament amb
voluntàries activistes de SETEM van dur a terme una
acció de carrer davant l’entrada al MWC, per visibilitzar les vulneracions de drets laborals de la indústria
electrònica, en concret a les fàbriques.

#ESCOLA D’ACTIVISTES
Al novembre vam realitzar
la 2a edició de l’Escola d’activistes de SETEM, durant
la qual les participants van
fer una formació en acció
directa no violenta, i una
pluja d’idees sobre possibles accions, tant de carrer
com digitals, per les dates
més assenyalades de les
campanyes de SETEM.

#DINAMITZACIÓ DE
LA DELEGACIÓ DE
TARRAGONA
Des de SETEM Catalunya hem dinamitzat la delegació
local a Tarragona. Això s’ha aconseguit gràcies al fet que
la base social de SETEM a Tarragona, manté un nucli
de persones motivades i compromeses que atenen les
activitats de la delegació. Aquest any, les activitats més
rellevants han sigut les reunions de coordinació amb
SETEM, la preparació de la FCJBE, la participació en el
Consell Municipal de Cooperació i la participació a la
coordinadora d’ONG de Tarragona.
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#ACCIÓ
DE CARRER
BLACK
FRIDAY
SETEM va fer ressò per xarxes de
l’acció de carrer organitzada davant d’una gran marca comercialitzadora d’electrònica per Extinction Rebellion Barcelona.

#YOUNG FAIR TRADE
ADVOCATES
SETEM va impartir la formació en línia “Fair & Sustainable Electronics Supply”, sessió d’un programa formatiu organitzat per
FTAO. Van participar 35 activistes de diferents països d’Europa. Les participants van ser molt actives i van donar moltes
idees i recomanacions per futures campanyes comunicatives
d’incidència.

#YOUTH ACT
SETEM ha participat en dues sessions de debat d’aquest
projecte organitzat pel Consell de la Joventut de Barcelona, sobre les problemàtiques actuals de la tecnologia,
i de quina manera es creu que des del jovent es poden
impulsar noves idees per canviar les problemàtiques
identificades.
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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.

#INICIATIVA AL PARLAMENT
DE CATALUNYA REGISTRADA
PER SEGON COP LA LLEI DEL
CENTRE D’EMPRESA I DDHH

El grup de treball d’Empresa i Drets
Humans de LaFede, del qual Setem Catalunya forma part, va treballar per tornar a
poder registrar al Parlament la Proposta
de Llei per a la creació del Centre Català
d’Empreses i Drets Humans durant la nova
legislatura. Si fa un any la proposta estava
impulsada per dues plataformes de segon
nivell (Lafede i La Taula per Colòmbia) que
representen unes 150 entitats, aquesta
vegada han estat més de 8.000 les organitzacions socials qu hi han donat suport,
la qual cosa ha afavorit que finalment es
registrès la llei. El grup segueix treballant
per aconseguir ara l’aprovació de la llei. El
Centre serà un organisme públic i independent que retrà comptes a la societat civil,
al Parlament i al Govern de la Generalitat, i que farà seguiment i avaluacions de
l’impacte sobre els drets humans i el medi
ambient de comunitats o regions d’altres
països, per part d’empreses transnacionals
de matriu catalana.
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#TRACTAT VINCULANT
Es va participar activament des de
les xarxes de SETEM en la setmana de mobilització per al Tractat
vinculant a Ginebra al mes d’octubre
2021, adaptant materials i fent difusió i seguiment de les negociacions,
que es van portar a terme en format
híbrid.

#JORNADES DE COMPRA PÚBLICA

LA DEGUDA DILIGÈNCIA I LES FINANCES ÈTIQUES AL CENTRE DEL
DEBAT ENTRE ENTITATS I ADMINISTRACIONS EN LES IV JORNADES DE COMPRA PÚBLICA

#RIGHT TO REPAIR
Hem participat en la consulta estatal sobre el dret a reparar
incloent comentaris sobre Consulta pública sobre la futura
regulació de l’índex de reparabilitat d’aparells elèctrics i
electrònics convocada pel Ministeri de Consum. També va
participar en una consulta de la Comissió Europea sobre la
Iniciativa de Productes Sostenibles, en la qual es realitzaven
preguntes al voltant de com allargar la reparabilitat i fomentar l’Economia Circular en l’electrònica.

#ACORD
S’ha fet una campanya per promoure la signatura de
l’Acord que vencia el mes de maig 2021 i que es va
posposar fins al 31 d’agost 2021, aconseguint finalment
arribar a un acord amb les empreses del sector. L’Accord
tracker mostra les empreses que estaven obertes a les
negociacions de l’Acord, les que han signat i les que estant pendents de > signar

Les organitzacions de justícia global i administracions
públiques que formem part del Grup de Compra Pública
Socialment Responsable ens hem trobat en format virtual i
presencial a la UPC durant els darrers dos dies. Podeu veure
les xerrades
> Enllaç
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#TÀNGER

Alt grau de cobertura en
mitjans de l’accident a
un taller il·legal de confecció a Tànger el mes
de febrer 2021 on van
morir 28 persones.
S’ha fet una campanya per promoure la signatura
de l’Acord que vencia el mes de maig 2021 i que es
va posposar fins al 31 d’agost 2021, aconseguint
finalment arribar a un acord amb les empreses del
sector. L’Accord tracker mostra les empreses que
estaven obertes a les negociacions de l’Acord, les
que han signat i les que estant pendents de signar.
> Enllaç

#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 antimilitarista-MOC,
Fundación Finanzas Éticas i Setem Federación,
ha seguit assistint a les Juntes d’accionistes
dels principals bancs per denunciar els controvertits vincles financers entre els bancs i
les empreses d’armament. Hem assistit presencialment a les juntes del Sabadell, Bankia i
Caixabank, i de manera telemàtica a les Juntes
de BBVA i el Banco Santander. Un total de
83 accionistes ens han cedit més de 775.000
accions per a poder realitzar aquestes accions
d’incidència empresarial.
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ESDEVENIMENTS
#TARRAGONA

20 ANYS DE LA FESTA
DEL COMERÇ JUST
Tot i els dubtes generats per la situació de pandèmia,
finalment es va poder celebrar el 29 de maig a la Plaça
Corsini de Tarragona una edició adaptada de la festa del
comerç just i les finances ètiques, ja que celebràvem ni
més ni menys que el 20è aniversari! A més, es van realitzar
xerrades i tallers des del 14 de maig, organitzades per les
entitats que conformen la Xarxa Som Comerç Just i Banca
Ètica de Tarragona

#ELECTRÒNICA JUSTA
6A EDICIÓ MOBILE
SOCIAL CONGRESS
Amb el lema “Sense cobertura. Impactes
postcovid-19 a la indústria electrònica”, en
aquesta edició del MSC vam mostrar de quina
manera la COVID no ha fet més que agreujar les
vulneracions de drets en la indústria electrònica. El congrés es va dividir en dues seccions: una
virtual els dies 5 i 6 de maig, on es van incloure
xerrades de diverses expertes tant d’entitats
socials, com d’administracions i universitats; i
una segona presencial, més lúdica, del 27 al 29
de juny, coincidint amb el MWC 2021. Les activitats que es van realitzar van ser un taller de
reparació, dos scaperooms, un cinefòrum i una
obra de teatre, relacionats amb la tecnologia i
els drets laborals a la indústria electrònica, tot
arribant a un públic diferent al de les xerrades
del maig. La participació total del congrés va ser
de 481 persones!
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#SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
DRET A L’ALIMENTACIÓ, FEMINISMES I LLUITES DE BASE EN
TEMPS DE LA COVID

#FIRA UPFSOLIDÀRIA
Un any més, hem estat presents a la Fira, on vam informar sobre
les campanyes de SETEM a estudiants de la UPF

Barcelona ha estat la capital de l’alimentació
sostenible durant el 2021. En aquest marc
hem participat activament en la setmana
de la capitalitat alimentària, fent xerrades
per tal de presentar l’estudi de menjadors
universitaris elaborat conjuntament amb
Opcions i generar debat i sensibilitat envers
l’orígen del plàtan, el sucre i la tonyina, no
només a taula dels restaurants de les nostres universitats sinó també a casa nostra.
En aquesta línia, hem promogut xerrades i
debats en el marc universitari (a la UAB) i en
el de les festes de la Mercè de Barcelona.

#FESC 2021
PRECARIETAT TÈXTIL EN UN MÓN
GLOBALITZAT: REPTES I ALTERNATIVES
Web Ajuntament de Barcelona

#LAREGADORA
HEM PARTICIPAT EN LA
FIRA LA REGADORA 2021 A
SABADELL
Una trobada per reconèixer i celebrar totes
les alternatives que ja existeixen a la ciutat,
per reivindicar i apostar per la lluita contra
el canvi climàtic, la sostenibilitat i la justícia
social. Campistes de SETEM Catalunya 2019
van presentar 3 vídeos que van gravar a
MST Brasil: Ocupar- Resistir- Produzir.
> Enllaç
> regadora.cat

Com cada any hem estat presents a la Fira d’Economia Social i
Solidària donant a conèixer les campanyes de SETEM. A més a
més, conjuntament amb la Coordi, Diomcoop i la Xarxa de Dones
Cosidores, hem participat en la xerrada “Precarietat tèxtil en
un món globalitzat: reptes i alternatives” en el marc de la fira
per presentar les realitats de dones afectades pel tancament de
fàbriques a Indonèsia. Hem aprofitat per presentar el vídeo que
mostra les històries de dues treballadores a Indonèsia, i com una
indemnització per acomiadament o la seva absència determinen
el futur de les treballadores.
> Enllaç
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INVESTIGACIÓ
#MENJADORSUNIVERSITARIS

SETEM I OPCIONS HEM REALITZAT
CONJUNTAMENT UN ESTUDI SOBRE
ELS IMPACTES ECONÒMICS, SOCIALS I AMBIENTALS EN LA GESTIÓ
DELS MENJADORS A UNIVERSITATS
PÚBLIQUES DE BARCELONA.
L’estudi, finançat per l’Ajuntament de Barcelona, ha mostrat els vincles
existents entre els processos de compra i contractació pública, i els impactes negatius quant a drets humans, ambientals i socials associats a la
restauració.
Per assolir l’objectiu de la recerca, s’ha aplicat l’ISO-26000 i altres
sistemes de qualitat de l’Economia Social i Solidària a quatre licitacions
d’universitats públiques (UPF, UPC, UB, UAB), així com a tres productes
de consum habituals en concret (plàtan, tonyina, i sucre) i els principals
països o regons que exporten a Barcelona: Equador, Pacífic Sud i el Brasil.
El podeu trobar tant en català com castellà a: > Enllaç

INVESTIGACIÓ CLEAN
CLOTHES CAMPAIGNPOSEM LA JUSTÍCIA
DE MODA
L’informe fa una crida a la diligència deguda en matèria de
drets humans en la indústria de la confecció i presenta propostes concretes per a fixar normes vinculants i garantir
la conducta empresarial responsable de les empreses.
> Enllaç
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DESTACATS

L’ARCADI SEMPRE AMB NOSALTRES
El 2021 ha estat un any complex per a totes que ha seguit l’estela de canvis
abruptes que va deixar el 2020. Més enllà de l’esgotadora pandèmia, l’abril
s’endugué el nostre estimat Arcadi Oliveres, ànima i referent humà de Setem
Catalunya.
Durant la seva lluita contra la malaltia i fins al darrer dia, L’Arcadi ens va tornar a
donar a totes una lliçó d’esperança per una vida i un món millor, més humà i just.
La seva vida va ser una mostra serena però contundent de compromís amb les
més perjudicades per les desigualtats. De mica en mica ens va anar anat encomanant l’alegria i les ganes de lluitar per capgirar les injustícies, revertir les desigualtats i construir societats on les persones, sense distinció de gènere, origen
cultural o latitud de naixement, no vegin malmesos els seus drets fonamentals.
La repercussió i influència del discurs de l’Arcadi ha estat fonamental perquè
aquest sentiment s’estengui per tot Catalunya i més enllà.
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.
La seva determinació, la seva enorme qualitat humana i l’infatigable esperit crític
són i sempre seran un exemple a seguir per totes nosaltres; ens seguirà donant
energia per moure’ns i canviar el món.
GRÀCIES ARCADI!
“Reclamo diginitat vital per a tota la humanitat. Tenim
recursos suficients perquè tothom pugui viure cobrint les
seves necessittats bàsiques, que no són només materials,
també educatives, culturals i relacionals.”
Arcadi Oliveres (1945-2021).

#TALLERS
DE FORMACIÓ
Enguany hem realitzat
86 tallers de formació
a escoles i instituts
d’arreu de Catalunya.
Fem taca d’oli per estendre la consciència i
sensibilitat envers les
injustícies socials entre l’alumnat de casa
nostra.

#NOU WEB
En el mes de setembre i després d’un procés de renovació profunda tant de contingut com de disseny
gràfic estem orgulloses de presentar el nou web de
SETEM! Totes les novetats, publicacions i curiositats
de SETEM Catalunya les trobareu a www.setem.cat i
les de Federación Setem a www.setem.org.
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TRANSPARÈNCIA
Per consultar tota la informació econòmica i els informes
d’auditoria, consulta el nostre web:
https://www.setem.org/catalunya/qui-som/comptes-clars/
Som un punt del mapa Pam a Pam.
Fem el Balanç Social de la XES.

AGRAÏMENTS
Institucions públiques
o privades que han
cofinançat les nostres
activitats:

Contractació de tallers
• Ajuntament de Rubí
• Consorci del Lluçanès
• Ajuntament de Calafell
• Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
• Institut Públic de Guissona
• Ajuntament d’Igualada
• Jovent Republicà de Sant Cugat
• Escola Octavio Paz
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AGRAÏMENTS
Entitats de la XES amb qui col·laborem i/o ens donen serveis:
• Alternativa 3 SCCL https://alternativa3.com
• Trèvol SCCL https://www.trevol.com/
• Foli verd SCCL http://www.foliverd.net/
• Opcions de Consum Responsable SCCL https://opcions.org/
• Jamgo cooperativa tecnològica https://jamgo.coop/
• Koinós Intèrprets i Traductors S.C.C.L https://koinosbcn.com/
• Concepte Gràfic https://www.conceptegrafic.com/
• La Caseta de Cubos https://www.instagram.com/carles_cubos/
• Trayson https://trayson.es/
• VideoKlub https://www.videoklub.info/
• AEIOU https://www.aeiou-traductores.com/
• Solidança https://solidanca.cat
• Restarters https://therestartproject.org/groups/restarters-barcelona/
• 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
• L’Apòstrof Agència Comunicació SCCL https://apostrof.coop/

Entitats amb qui col·laborem i/o ens donen serveis:
• Fed.Ingenieria sin Fronteras: https://www.isf.es/
• Paperam https://www.paperam.net/
• Abacus, SCCL https://www.abacus.coop/
• Young IT Girls https://youngitgirls.org/ca/inici/
• Garbet https://www.garbet.coop/
I diversos/es treballadors/es autònoms/es que treballen per canviar el món!
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Entitats vinculades als projectes de SETEM Catalunya:
• Federación SETEM https://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/
• Associació Attawassoul (Marroc) https://es-la.facebook.com/Association-Attawassoul-Tanger/

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/
• Arç Corredoria Assegurances SCCL https://arc.coop/
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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.com/setemcatalunya
@setemcat
catalunya@setem.org

