
Som Comerç Just i Banca Ètica Tarragona
07/03/2017

Assitents: Blanca (COR), Cèlia (OI), Roger (Xarxa ECO), Bea (ESF), Isa (pam a pam), Pepe, 
Laura, Tais (SETEM), Xavier (GuifiCamp), Vicenç (Sueño Campana).

Diverses entitats s’excusen. 
Valorem que ha coincidit amb la convocatòria de la coordinadora d’ONG de TGN i que hem d’estar
al cas en altres ocasions. Les reunions de la coordinadora sempre son el 1r dimarts de mes.
Tornem a discutir si és millor trobar-nos a les 18:30 (hi ha qui li sembla massa aviat) o a les 19h. En
alguna reunió que siguem més gent ho tornem a parlar.

1. Reunió amb l’Ajuntament
Ens vam reunir amb la tècnica, li vam exposar totes les necessitats, no ens ha dit ni que sí ni que no 
a res, ho ha de consultar i estem esperant resposta. 

Novetats 08/03/2017 (en blau resposta tècnica):

- ocupació de la Rambla (si ens afecta nova normativa). No m’han dit si us afecta la normativa, 
però tal com us van comentar l’any passat estan mirant de treure fires de la Rambla. Tot i això he 
parlat aquest matí amb la Ivana i nosaltres defensarem que us mantingueu, com a mínim aquest 
2017 a la mateixa ubicació de l’any passat, per tant Rambla Nova.

- ús de pantalla de la Rambla i possiblitat d'anunciar-nos als plafons de la Rambla.

He fet la consulta i m’han respost el següent:

Tots els recursos que tenim a l’ajuntament són per campanyes organitzades pels departaments de 
l’ajuntament o bé activitats en les que aquest hi col·labora de manera notòria. Qualsevol cosa que 
es publiciti ha de tenir el logo de l’ajuntament i la creativitat ha de ser revisada per nosaltres 
(departament d?imatge corporativa). Si tot això es compleix: 

- Pantalla Rambla: ens heu de passar a nosaltres- imatge corporativa (no cal fer res més perquè ho 
gestionem nosaltres) un vídeo d?uns 20 segons i la durada d?emissió (de tal a tal dia). 

- Plafó a la Rambla. Has de saber que el recurs consisteix en la cessió del plafó de forma gratuïta. 
Cada departament o entitat és responsable de demanar la creativitat de la peça (cost ? depenent 
qui dissenyi), i de la contractació de la producció i instal·lació del vinil (sobre els 400 ?). He mirat 
el quadrant i el mes de maig està tot ple, a priori seria difícil si no cau alguna campanya prevista. 

- Nosaltres posem a la vostra disposició les nostres xarxes socials: Facebook i Twitter. Ens passeu la 
informació, alguna foto si en teniu i ho divulguem. És un bona eina de comunicació que creiem us 
pot anar bé.

- Per les característiques de l’activitat, també podem oferir una falca a Tarragona Ràdio.

Del que diuen jo (Tais) entenc que no podem passar el vídeo del dia ruta, sinó que ens 
poden passar l’espot de campanya anunciant la Festa durant els dies/setmanes 
prèvies. Crec que hem de buscar un projector i pantalla pels vídeos de la ruta.

Els plafons de la rambla ho hem de descartar perquè és molt car, no? Ho parlem la propera reunió 
tot.



2. Ateneu Cooperatiu CoopCamp
Els ateneus cooperatius són xarxes d’entitats de l’economia solidària arreu del territori. És un 
dispositiu de promoció del cooperativisme que ha engegat el Departament de Treball a través 
subvenció. Es fa assessorament, acompanyament a noves cooperatives, projectes estratègics de 
cooperativisme, intercooperació, etc. Al Camp s’hi ha presentat i ha guanyat la convocatòria la 
següent coalició d’entitats:

Concactiva (servei d’empresa i ocupació de Montblanc)
Mas Carandell (servei d’empresa i ocupació de Reus)
El Brot SCCL (Reus)
Vinícola del Priorat SCCL 
Agrícola de Barberà SCCL
Vinícola de Nulles SCCL
Aprodisca  (Camp)
Col·lectiu Ronda SCCL (Catalunya)
La Conca 5.1 (La Conca Barberà)
Prioritat (Priorat)
Remahlik – Campus (Reus)
L'Aresta SCCL (Santa Coloma Queralt)
L'Economat SCCL (Valls)
Fundació Gentis (Camp)
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp
Fundació "Mas Carandell" (Reus)
Fundació Ginac (Valls)
SETEM (Catalunya)
XES  (Catalunya)
Centre Quim Soler (Priorat)

CoopCamp està interessat en formar part de la xarxa de Som Comerç Just i Banca Ètica de TGN i 
participar el dia de la festa amb paradeta pròpia com a punt d’assessorament de cooperativisme. 
Inicialment coopcamp estava pensat per les comarques interiors del Camp, però com no s’ha 
presentat cap altre projecte ha d’assumir tot el Camp, per tant no té encara punt d’atenció fixe a 
TGN però ofereix els seus serveis gratuïts a totes les entitats i persones de TGN que ho vulguin. 
Aviat hi haurà tota la info al web (en construcció): https://coopcamp.cat/
https://twitter.com/ateneucoopcamp
https://www.facebook.com/ateneucoopcamp/?fref=ts 

3. Grup de treball d’actes previs a la Festa

3.1  24 d’abril commemoració del desastre de Ranna Plaza a Bangladesh. La idea és fer una acció / 
acte el dia que es fixi per part de la campanya Roba Neta a nivell internacional, com els últims anys.
També s’ha pensat fer, el mateix dia, un passi d’un documental nou on s’entrevisten treballadores 
dels sectors tèxtil i electrònic a Bangladesh. El passi es faria al col·legi de periodistes.

3.2  10 de maig presentació de la Festa i la Ruta a l’Antiga Audiència. S’ha pensat una taula 
d’intervencions de 8 minuts sobre les violacions dels drets humans al món per part de les 
transnacionals i les lleis i tractats que les protegeixen (total 40 minuts). Les temàtiques són com les 
de la jornada que va organitzar ESF, però reduït i concentrat:
- Jordi Armadans (JiP) o Jordi Calvo (DELAS), sobre Banca Armada 
- Luci (COR), lluitadora pels drets a XX, parlarà sobre els assassinats d’activistes a causa 
d’interessos multinacionals

https://coopcamp.cat/
https://www.facebook.com/ateneucoopcamp/?fref=ts
https://twitter.com/ateneucoopcamp


- Àlex Guillamón, parlarà sobre les guerres que produeix l’extracció de recursos natuals als països 
empobrits
- Stop Maremortum, parlarà de la migració que produeix totes aquestes afectacions
- Tais Bastida (SETEM), parlarà sobre alternatives existents a tot això i presentarà les activitats 
Festa.

L’acte es titula “Tranquem el cercle de la desigualtat. Tú transformes”.
Per il·lustrar el consum responsable, hi haurà un pica-pica al final amb dues taules: en una productes
ètics (comerç just, proximitat, eco, etc), en l’altra productes de multinacionals (coca-cola, nestlé, 
etc). Hi haurà uns cartellets que explicaran què implica cada producte o bé l’empresa en qüestió.

3.3 “Ruta guiada pels horrors del comerç internacional”
El grup de teatre tornavís no pot el dia 12 sinó el 19. Valorem que el 19 és molt mal dia perquè és 
just les hores abans de la Festa i ja anirem totes prou atabalades; a més ESF (que ha proposat la 
parada sobre energia) no pot aquest dia i ja hem demanat el permís d’ocupació de la via pública pel 
dia 12 (hem de preguntar com es pot demanar canvi de dia si ja ha estat entrada petició; molt fàcil 
no és i ens hem de donar pressa perquè aquesta petició passa pel plenari municipal!). Per altra 
banda, és una llàstima perdre la col·laboració del grup teatre. Proposem alternatives: 
- dissabte 13 (el Tais no hi és perquè és el dia mundial del comerç just i hi ha l’acte central a BCN, 
tot i això creiem que si es deixa tot lligat se’n pot encarregar la comissió d’actes previs 
perfectament).
- si hem de triar de fer-ho el 12 sense el grup de teatre o bé el 19 abans de la festa, triem el 19. Tot i 
això, ho hem decidit molt poca gent, en podem tornar a parlar la propera.

4. Dia de la Festa
Noves propostes:
-La Blanca contacta amb la batucada de dones Tutus Band perquè vingui al migdia.
- a la bateria de minixerrades n’incorporem una sobre el CETA, la laura li demana al Gelida de 
TGN si la pot fer.
- GuifiCamp confirma la seva participació a la Festa organitzant la install party de programari lliure,
posant l’internet i xent una mini-xerrada.

5. Grup de treball d’escoles, esplais, escoltes
El Vicenç i la Núria Bota van anar a una trobada provincial del MEC a explicar la proposta de fer 
activitats sobre la Festa i que vinguin aquell dia. Va anar molt bé però esperem resposta. En funció 
de la resposta i número de grups que vulguin participar, adaptarem una o altra activitat.
Creiem que si s’ha de prioritzar alguna cosa al pressupost, ha de ser aquesta, tot i que si no hi 
arribem amb talleristes cobrant, també podem preparar dinàmiques per fer nosaltres.


