
Acta reunió Festa Comerç Just i Banca Ètica 
Tarragona 

11/02/2016

Assistents:

Víctor (ESF)

Cèlia (Oxfam)

Pepe, Júlia, Laura Aguadé, Tais (Setem)

Blanca i Toni (COR)

Laura, Vicenç… (El Sueño de la Campana)

Xavi Boltà i Roger (Xarxa Eco)

Inés (URV Solidària I Finestra al Món)

Jaume (Hamada)

S’excusen: Alícia (Cuculmeca) i Cecília (Entre Pobles) i Lola de Salvem la 
Platja Llarga

Falta contactar amb: ADICAE i Som energia. 

1. Presentacions 
2. Explicació FCJiBE 2016

Hi ha hagut canvis d’objectius i de format del dia mundial del comerç just:

- la FCJiBE passa a anomenar-se campanya “Som Comerç just i banca ètica” 
i tindrà activitat durant tot l’any, no només el dia mundial del comerç just. 

- Nous objectius: desestacionalització, vertebració del comerç just com a 
moviment cívic, comercialització (doc. adjunt)

- Canvi format Dia Mundial (enguany el 14 de maig): l’acte central a 
Barcelona deixarà de ser una Festa i anirà inventant noves propostes cada 
any. Enguany es proposta una Install Party (explicació adjunta). Els 
municipis podran triar entre el format clàssic de FCJiBE o bé el nou format 
proposat. 

La temàtica d’enguany de la coordinadora estatal és el 30è aniversari del 
comerç just a l’estat. La de Catalunya serà les alternatives, però també es 
farà una campanya de comunicació a xarxes socials del 30è aniversari.



3. Dia mundial comerç just  a Tarragona

- Acordem fer la “Install Party” i conservar la fira d’entitats a la Rambla, no 
volem perdre l’espai que tant ens va costar aconseguir. El Hall/cafeteria del 
Metropol seria un espai adecuat per a la install party i estaria just al davant 
de la fira d’entitats.

- Ens proposem fer xerrades informatives prèvies sobre les alternatives 
presents a la install party per tal que la gent ho conegui abans d’assistir-hi. 
Aquestes xerrades també podrien ser el mateix dia a la Rambla, 
simultàniament a la install party.

- Dubtes sobre qui és banca ètica: Caixa d’Enginyers i Arquitectes? La 
darrera té seu a TGN.

- Data celebració a Tarragona: dissabte 21 de maig. Hem de demanar a 
l’ajuntament si hi ha algun esdeveniment important. No coincideix ni 
MiniPop ni final Champions.

- Comunicació: enguany hem de treballar-ho més i millor, ampliant-la a la 
resta del Camp. Demanar entrevistes, aparicions a TAC12, ràdios, etc. 

Proposta de campanya de difusió: fer “enquestes” a famosos sobre el seu 
grau de vinculació al capitalisme o a les alternatives, per acabar amb la 
conclusió “he d’assistir a la install party”. 

4. Altres activitats

- Xerrades: mantindrem el mes previ d’activitats si hi ha entitats que vulguin
fer-ne. A la propera reunió que cadascú digui si en vol fer.

Podriem buscar experts de referència, ponents amb capacitat de 
convocatòria, sobre els temes dels què volem parlar. Per exemple, sobre 
banca ètica/banca armada pot venir algú de referència.

- Cafè ciutat: hem proposat a COR portar al Camp de Tarragona aquesta 
campanya que s’està fent en diversos municipis. Si l’Ajuntament de 
tarragona s’hi acollís, podriem presentar-ho en el marc de la install Party. 
Hem d’acabar de preguntar com funciona i quines possibilitats hi ha.

- Escoles/esplais: era un objectiu que va sortir en la valoració de l’any 
passat. Considerem que amb aquest nou format ens hem de dirigir més al 
públic universitari. Tot i això no tanquem la porta a col·laboracions amb 
escoles i esplais que vulguin treballar el tema de les alternatives i l’ESS. 
L’Esplai de Sant Fructuós i la Núria Bota hi estan interessats. Hem de pensar
què volem fer-hi.

5. Propera reunió: dimecres 24/02/2016

Per a la propera, madurem la proposta i quines activitats prèvies es fan.

Anirem alternant dimecres i dijous cada dos o tres setmanes.



S’incorporen representants d’entitats al grup de watsap i correu-e.


