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Acta-resum

Sembla que la cursa d’orientació de CJ no acaba de tenir prou acollida entre les entitats, 
desconeixem qui ens la pot organitzar i pressupostos, tot i això la Teresa ho pregunta a coneguts 
seus. La xarxa eco ha valorat que el mercat del bescanvi potser no és la millor proposta d’activitat 
per ser acollida per les entitats de SCJiBE. Els presents tampoc veiem clar la proposta de fer un 
concert com a activitat que substitueixi la Festa CJ.

Valorem la resposta de coopcamp a sumar-se a l’organització de la Festa del CJ en format Fira 
d’Economia Solidària (FES). Aquesta proposta la vam fer nosaltres al juliol i s’ha respost ara 
perquè s’esperava la resolució de la subvenció d’Ateneus cooperatius. La valoració és positiva i 
apostem per iniciar aquest camí, que implica fer un gir important en el què haviem debatut fins al 
moment; tot i això, no és res nou sobre la taula, ja que la proposta que la part de «fira» de la «Festa 
CJ» es transformés en FES ja va ser validada com a possibilitat al juliol.
Conservaríem el format de paradetes d’entitats, però com a part d’un conjunt més gran on s’hi han 
de sumar cooperatives i entitats de l’economia social i solidària. Mantindriem un espai de parades 
«Comerç Just i Banca Ètica» que podem identificar i programar com a tal; les entitats podem optar 
per tenir taula pròpia com fins ara o bé ajuntar-se. Creiem que l’augment d’oferta cap a cooperatives
de productes alimentaris, serveis, etc. ha de cridar a més públic. 
La FES duraria tot el dia i pot incloure programació d’activitats de qui monti parades, etc. Veiem 
clar tenir un espai infantil amb gent dinamitzant jocs, tallers, etc. i si cal ho contractarem.
Haurien de conviure les dos marques: Festa CJ + FES, coorganitzat per Som CJiBE + CoopCamp.
Creiem que és una aposta important que ningú més farà al camp de tarragona i que és un repte 
generar aquest espai/lloc de trobada; diverses Festes CJ de catalunya ja han fet aquest camí 
convertint-se en FES. 
Conceptualment, el CJ i la BE són part de l’economia social i solidària (ESS), així que és una aporta
per una aliança major amb la resta de «sector de l’ESS. 
Creiem que l’especificitat pròpia de la campanya i les activitats que aporten més contingut són les 
que hem decidit que farem cada mes del febrer a l’abril, així que cobrim els diferents objectius de la
campanya.
Ens preguntem quin sentit te que les entitats que no son específicament de CJ participin d’això: de 
fet té més sentit participar del paraigua ESS que no pas de CJiBE, que és més específic i restringit. 
Totes les entitats de la xarxa treballen des de la solidaritat i la cooperació per a una altra economia 
global que no esclavitzi la humanitat: l’ESS és això també.
Per reforçar el concepte CJ, farem l’acció de «canvia’t al cafè de CJ»: anunciarem que tothom qui 
porti un paquet de cafè convencional, li canviarem per un de CJ, amb un llistat de punts de venda a 
la ciutat; destinarem una part del pressupost a pagar aquest cafè fins a esgotar existències.

Què faria CoopCamp? s’encarregaria d’aquesta ampliació, contactant amb el cooperativisme i 
l’ESS del Camp per explicar la FES, programant alguna activitat i ajudant en la comunicació a 
nivell de Camp de TGN. 

«Deures urgents»: demanar reunió amb cooperació per explicar els canvis de la camanya i que els 
vegin clars.

Propera reunió: no l’hem fixat però haurà de ser al gener.


