
Reunió Som CJiBE Tarragona
27/10/2017

Assistents: COR, URV Solidària, IO, Finestra al Món, Sueño de la Campana, SETEM, TGNU, 
Mans Unides.

Informacions Ajuntament
informem que l’ajuntament ens va comunicar que la nova normativa municipal restringeix la 
celebració d’activitats a certes parts de la ciutat. Per a la Festa no podem accedir a la Rambla Nova, 
passeig palmeres o part alta en general. Sí que podem demanar però la Rambla Nova dels 
Despullats cap avall, Plaça Corsini, Rambla Companys, Plaça Verdaguer.
Ens van anunciar que un veí ens va denunciar altre cop pel soroll (sense retreure’ns res 
l’Ajuntament però).
Hi ha dues xarxes d’entitats que estan intentant articular una queixa conjunta per les limitacions 
d’espais i organitzar una resposta conjunta: La FVSC i la Coordinadora d’ONG. Estem atents a les 
convocatòries que facin i ens hi sumem.

Idees de reformulació de la Festa

- L’oferta a caus i esplais no ha donat resultats. Creiem que hem fet tot el què havíem de fer i no 
podem fer més, per tant continuarem oferint activitats si volen però no dedicar-hi massa més 
esforços extra.

- Pensem que el format festa ja no funciona i l’hem de modificar, al voltant de la premisa que hi ha 
dos àmbits d’actuacions de la campanya:
1. activitat central de carrer (el que era fins ara la festa)
2. activitats de sensibilització (el que eren les xerrades i accions menors)
També tenim un altre eix que són activitats segons els conceptes Denúncia/Alternatives, i que 
creiem que la campanya inclogui els dos punts de vista.
Com a idees, en genèric, apuntem que les accions/activitats que fem han de ser atractives i es 
podrien repetir la mateixa en llocs i dies diferents.

Pel que fa a un acte central de carrer, arribem a dues opcions:
1. La «Festa» retallada, fer-la només de tarda-vespre amb esmorzar/sopar. No veiem que inclogui en
cap cas la fira d’entitats, així que s’ha d’omplir d’altres coses.
2. Convertir aquest esdeveniment en una Fira d’Economia Solidària, tal com han fet ja altres 
municipis, que han ajuntat les Festes CJiBE en Fires d’ES. Aquesta opció ens la plantegem tenint en
compte dos premises:

A. ha de comportar l’activació de les iniciatives de l’economia solidària del Camp 
(cooperatives, grups de consum, etc.)

B. CoopCamp hauria de co-liderar la Fira i coordinar l’activació dels agents propis d’aquest 
àmbit. La campanya Som CJiBE formariem part de la Fira com un més.

Accions
Tant pel dia de l’activitat central com per la resta d’activitats que fa la campanya al llarg de l’any, 
arribem a les següents idees: un Skape Room del CJ/BE, mantenir la Ruta pels horrors del comerç 
internacional, obres de teatre/ teatre al carrer, Vermut amb música, tast gastronòmic amb productes 
ecos-proximitat-etc, acte reivindicatiu per l’aniversari de Rana Plaza.



Properes reunions
A les 19h al Kesse, alternant dimarts i dimecres:
dimarts 17, dimecres 8 novembre, dimarts 21 novembre.


