
Reunió “Som comerç just i banca ètica” Tarragona

09/03/2016

Assistents: Inés, URV Solidària; Pepe, Laura i Tais, SETEM ; Blanca i Toni 
Valcarcel, COR ; Júlia, Hort Solidari ; Cèlia i Roser, Oxfam ; Roger, Xarxa 
ECO ; Teresa i Rosa, Mans Unides ; Vicent, Sueño de la Campana; Laura, 
Fundació Vicent Ferrer; Núria Bota, Finestra al Món; Cecília, Entre Pobles.

1. Informacions

Estem tramitant i a punt de signar un conveni amb l’Ajuntament de TGN per
la FCJiBE. D’aquesta manera, la Festa no entraria en concurrència amb la 
resta de projectes que es presenten a la subvenció, sinó que tindria dotació 
pressupostària pròpia. El conveni seria anual, renovable cada any, però 
l’Ajuntament demana afegir-hi altres activitats per justificar-ho, així que hi 
entrarien activitats d’altres campanyes SETEM com Roba Neta, Pam a Pam i 
Camps de Solidaritat. Així doncs, la dotació és superior a les rebudes fins 
ara. Aquest primer cop i per raons administratives, el conveni aniria 
d’octubre 2016 a juliol 2017 i seria de 10.000€ (7000 els posa l’ajuntament i
3000 SETEM).

Des del Teatre Metropol ens han dit ok a l’ús de l’espai però ens han de fer 
proposta de lloc exacte i els hem d’enviar encara info, fer gestions, etc. Hem
demanat també el mateix tram de la Rambla i ara esperarem resposta i 
reunir-nos amb els tècnics ajuntament.

2. Activitats per la campanya “Som…”

En principi descartem activitats prèvies d’entitats per posar en un 
calendari comú, tal com vam fer l’any passat. Concretem activitats 
comunes :

2.1Escoles: la Núria, que ja està fent activitats a la seva escola, proposa 
contractar algú perquè faci xerrades/tallers als coles, oferint un 
material a treballar a les aules de manera que el dia de la Festa 
vinguin a presentar aquest treball. La Núria Bota farà el correu a 
enviar, la inés té llistat correu escoles i el Tais ho enviarà. Per altra 
banda, anirem treballant els continguts: tenim un taller i materials 
sobre comerç just d’Oxfam i per l’altra un taller de consum 
responsable de SETEM.

2.2Escoltes: el Vicent i la Teresa proposaran a persones dels 
agrupaments si volen fer alguna activitat.

2.3Esplais: el Toni V hi contacta.
2.4Xerrada-presentació sobre la “Install Party” el dimecres 18 de maig.
2.5Comunicació:

- vídeo de promoció amb personatges coneguts: se n’encarrega la 
inés, amb alumnes i material de la URV+ coordinació amb SETEM 
Catalunya pel guió.



- La Blanca COR proposa una enquesta on-line que calculi el % 
d’alternatius que som. El Tais proposarà que sigui una acció de la 
Festa a nivell de tot Catalunya.

2.6Taules informatives: el vicent proposa fer-ne per difondre l’activitat. 
Demanarem ocupació via pública x una taula els dies 10 i 12 de maig 
de 18 a 21h i el dissabte 14 de maig d’11 a 2. A la propera reunió 
omplim graella de torns, ja ho podem anar preguntant a les nostres 
entitats:
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No passa res si som molta gent als torns: si “sobra” gent, podem 
enganxar cartells pel carrer i repartir octavetes caminant.

2.7Proposta xerrada TTIP: s’ha creat una plataforma en contra d’aquest 
tractat internacional i els proposarem de fer una xerrada el dia de la 
Festa o bé alguna altra col·laboració. Hi parlen la Laura i la Cecília. 
També els proposem visibilitzar que la xarxa d’entitats “Som comerç 
just i banca ètica” hi donem suport i ens hi adherim.

2.8Proposarem a “Tarragona Swing” i Los Feos que vinguin a actuar: 
Núria i Cèlia. També a Oscárboles que toqui i que faci una cançó sobre
la install party o el comerç just. Com que haurem de contractar una 
empresa que vingui a posar internet, no tindrem diners per contractar
també un generador, així que necessitem grups que no necessitin 
electricitat o bé només un micro.

2.9Dinar: demanem a la Sageta tot el pack, com l’any passat: la Núria 
reserva el dia.

2.10 Demanar a la Federació de veïns que ens deixin taules i cadires
i llogar-los el transport.

2.11 Propera reunió:
Dijous 31 de març. Ordre del dia: lligar i concretar les activitats del 
dia de la festa, com ara xerrades, documentals, etc. 


