
Som CjiBE Tarragona
30/01/2018

Assistents: Laura i Cristina (Vicent Ferrer), Pepe i Tais (SETEM), Pedro Redondo (CoopCamp), 
Roger (Xarxa ECO), Teresa (Mans Unides).

Acta

0. Presentacions: es presenten la Cristina Roman, de Vicente Ferrer, i el Pedro Redondo, de 
CoopCamp, que s’incorporen a les reunions de la xarxa. La Bea d’Enginyeria Sense Fronteres es 
disculpa que enguany no ha pogut venir encara però que repassen les actes i que buscaran algun 
representant que pugui venir. 

1. Informacions Ajuntament
(actualitzat en l’acta anterior)

2. cursa d’orientació
hem visitat i confirmat: Girasols, Casa Jardí, Filigrana (pendent de parlar amb Càritas), Roba 
Amiga, Ecològica, Erre que Erre. 
Anirem a: Forn de pa eco (Roger), Cafeteria de comerç just (no podrà ser perquè tanca en un mes), 
Mandala (Laura Roman), Sha (Pedro). A més, també seran punts la parada de Banca Ètica que 
vingui a la Fira i el Mercat del Forum, on hi ha algunes parades de verdures Eco (Pedro parla amb 
el productor eco 3 cargols). 
Hi ha una altra botiga eco al C/Merceries: de moment ja en tenim, però la hi podem sumar també. 
Falta anar a parlar amb Oxfam i La Sageta: si algú ho vol/pot assumir, endavant!
Amb totes aquestes ja en tenim 13, però hauriem d’arribar a 20 mínim. També ho podem acabar fent
en espais oberts com la Tabacalera, locals d’entitats, etc.
La cursa dura 2 hores, hem parlat amb la persona organitzadora, l’edu Vizcaya, i diu que és tot molt 
flexible i no cal que tinguem un voluntari a cada punt: on vulguem fer preguntes o proves sí, però 
en d’altres no cal, pot ser qualsevol cosa, com per exemple entrar a agafar una targeta, etc. Amb els 
establiments més propers i proactius, la pregunta/prova la poden fer els de la mateixa botiga. 
Hem de demanar permís municipal per la cursa també: el Tais parla amb l’edu.

La Cristina demanarà ampolles d’aigua a EMATSA, que en altres curses les regalen. Valorem que 
no volem que vinguin amb la seva carpa a fer propaganda.

3. Xerrada Banca Ètica: deixarem cartells impresos a Oxfam perquè tothom qui pugui en passi a 
recollir per enganxar a locals, llocs de treball, etc. Avisarem quan.
Demanem a totes les entitats que facin un mail informatiu als seus socis, amb el cartell adjunt, així 
arribarem a molta gent.
Difícilment s’han reunit mai les 4 entitats financeres de BE i menys encara que la gent pugui anar a 
resoldre dubtes i fer-s’hi client. Pot tenir molt de ganxo.
CoopCamp en farà difusió a nivell de camp de tarragona a contactes i premsa i demana posar una 
tauleta d’informació.

4. Proposta de calendari (inclòs en l’acta anterior): si algú té algun problema amb alguna data que 
ho digui, perquè si hi ha alguna cosa important a tenir en compte ho podem canviar. 

5. Dia de la Festa:
-Activitats: a banda de la cursa, ESF proposa fer un contacontes sobre la contaminació, a través 
d’una granota, que ja estan fent. Es pot fer a l’espai infantil que tindrem o bé a l’espai gran. També 
tindran voluntaris per la cursa.



CoopCamp vol fer una xerrada genèrica sobre economia solidària, amb la XES, o bé una dinàmica 
d’intercooperació, està per definir, però en tot cas alguna activitat que integri la resta d’agents que 
vindran a la Fira d’ES.

-El Pedro, la Teresa i el Tais coneixen paradistes al mercat central, parlaran amb ells per demanar el 
contacte de la presidenta de l’Associació de paradistes (que son els de la carnisseria Virgili) per 
demanar punt de llum.

- El Pepe valora que fa falta un tancament el dia de la festa i la cristina proposa (entre d’altres 
coses) un taller de zumba. Coneix monitors que poden venir amb alumnes a fer uns 15 min de 
zumba, amb l’objectiu que la gent s’hi apunti i acabar amb una mica de subidón.

- La Xarxa Eco proposa que la Fira/festa funcioni amb moneda social, com a la FESC. La comissió 
de monedes socials de la XES vol venir a la Fira d’economia solidària de Tarragona a ser-hi 
presents amb paradeta i també es poden fer càrrec de la caseta de canvi i gestionar els cobraments i 
pagaments de la moneda social de la fira. També aprofitaran per fer una reunió d’unes dues hores en
el marc de la fira, que creiem que podria ser en l’espai central de 10 a 12 o bé de 16 a 18.
Ens sembla bé començar a visualitzar les monedes socials com a alternativa i provar de fer-ho per 
primer any.


