Xarxa d’entitats SOM COMERÇ JUST I BANCA ÈTICA Tarragona
21/11/2017
Assistents: Cèlia (oxfam), Roger (Xarxa Eco), Xavier (COR), Laura, Pepe, Tais (setem), Vicent
(Sueño campana)
Acta
Repassant l’anterior acta i debats, la proposta a la qual arribem de calendari d’activitats és la
següent, amb una activitat per mes:
- xerrada de divulgació sobre la banca ètica febrer-març, creiem que és un bon moment perquè
tothom ho pregunta i busca alternatives. La xerrada es complementaria amb una install party de les
entitats de banca ètica que vulguin ser-hi.
- passi del documental «dona i indústria tèxtil» al voltant del dia de la dona treballadora (8 de març)
- Com cada any, acció de la campanya Roba Neta en motiu de la commemoració del desastre de
ranna plaza, a l’abril. L’acció en concret dependrà de la campanya que hi hagi a nivell internacional.
Hi ha la proposta de fer una ruta com la de l’any passat però centrada només en el tèxtil.
- DIA MUNDIAL DEL COMERÇ JUST
la conclusió va ser que no voliem fer fira d’entitats i cambiavem el format. Sorgeixen dues activitats
alternatives a la Festa del CJ i debatim si les podem fer les dues o bé ens hem de centrar només en
una. Creiem que perquè surti bé només se n’ha de fer una, però queda obert per tancar-ho a la
propera reunió, així que demanem a les entitats que ho valorin.
(ACTUALITACIÓ 01/12/2017: CoopCamp ha recollit la nostra proposta d’organitzar una Fira
d’Economia Solidària del Camp de Tarragona conjuntament i hi està interessat. Això vol dir que ens
podem plantejar de redirigir la fira d’entitats en aquest marc més ampli on hi haurà cooperatives,
entitats socials, etc. i on s’hi podrien ubicar diferents propostes que han anat sorgint relacionades
amb la gastronomia, etc. També vol dir que podrien quedar afectada la resta de conclusions i
propostes que segueixen a continuació)
1. proposta del Sueño de la campana.
Una cursa d’orientació urbana del comerç just (hi hauria parades a botigues i cafeteries de CJ, etc.).
Seria només al matí. La Cèlia, isa i laura tenen amics que organitzen curses, demanaran
pressupostos. Si algú més té contactes que ho faci també. Aquesta activitat s’hauria de fer obrint-se
a un nou públic: gimnassos, entitats excursionistes, URV Solidària (que també organitza una cursa i
proposem de fer-la conjunta). Els dorsals es poden adquirir a les botigues de CJ o similars.
Variable 1.a: la cursa acaba a la plaça corsini, davant del mercat central, on es donaran els premis i
durant el matí hi haurà un vermut solidari i alguna activitat infantil (animació, jocs comerç just...)
2. proposta Xarxa Eco: un mercat del bescanvi ben organitzat, com es fa en altres llocs de
Catalunya. Activitat que s’ha de fer en aliança amb AAVV i entitats a les quals es va a explicar
prèviament el funcionament, l’interès, etc. Creiem que és una activitat que està en la línia política
de la campanya. Per compensar que el CJ en perd el protagonisme, proposem fer alguna acció com
per exemple: qui porti un paquet de cafè explotador li cambiem per un de CJ.
Variable 2.a: fer mercat a la plaça corsini, davant del mercat central, i afegir-hi un vermut solidari i
alguna activitat infantil (animació, jocs comerç just...)
3. Altres idees que queden anotades però no prioritzem per triar-les pel 2018:

- muntar una fira d’entitats o bé alguna parada de difusió al camp del Nàstic coincidint amb algun
partit. Es veu que això es fa i sempre està ple perquè la gent hi va abans. Es creu que el club s’hi
avindria i en faria difusió.
- Fer una carrossa del CJ per carnaval
- Centrar tota l’activitat en un concert gran i xulo, pensant com es fa la sensibilització, missatges,
etc.
Propera reunió: dimecres 13 desembre 19h al kesse.

