
Som Comerç Just i Banca Ètica Tarragona
26/05/2017 Espai Kesse

Acta (amb actualitzacions d’informació posterior)

1. Caus i esplais
- confirmat el 16 de maig dos tallers a l’Escola Torreforta
- El CAU de Montblanc s’ha despistat, els hem perseguit però no s’ha acabat realitzant el taller 
programat pel dissabte 6. Al final van enviar un correu confirmant el divendres 5 al vespre i va ser 
impossible reaccionar.
- Estem a l’espera si el cau xaloc confirmen la seva participació el dia de la festa. Haviem de fer una
reunió sobre l’activitat i concretar edats i número de persones, però no ens han donat resposta 
encara. Hem pensat una sèrie de dinàmiques si finalment volen venir (jocs de CJ, descovertes 
d’entitats, taller de roba neta).

2. Valoració de l’acte del 24 d’abril
L’acte va ser interessant i les presentacions molt bones, van venir unes 25 persones, la major part 
relacionades amb els autors del documental presentat i de les entitats de la xarxa. Ho valorem com a
fluix d’assiste cia, però és el que passa en aquest tipus d’actes; de cara a properes edicions parlem ǹ
de la possiblitat d’introduir aquestes activitats com a crèdits d’algun curs de la URV.

3. Comunicació
correu informatiu pel dia 10 i un altre més tard sobre la ruta+Festa.
Finalment TAC12 NO ens emetrà l’espot de la campanya :(
La Inés introdueix una entrevista sobre la Festa al programa de cooperació de Tarragona Ràdio; 
també ens emetran la falca radiofònica.
Confirmada entrevista a Ràdio Sant Pere i Sant Pau el dia 16 a les 20h i al Matí de Tarragona Ràdio 
el dia 17 a les 13h.

4. Acte de presentació
Quedem amb els ponents mitja hora abans, a les 18:30. Finalment ens fan pagar 260€ de taxa per 
l’ús de l’antiga audiència, no ho sabíem i no ho podem tirar enrere perquè ja estem fent la difusió. 
Ja no permeten fer pica-pica ni res similar dins el recinte, així que hem d’anular lo previst. 
Igualment el COR que porti el dia de la festa cafè i te i la xarxa eco sucs. 

5. Ruta del dia 19
Ja hem quedat amb Tornavís teatre per preparar continguts i confirmar-ho tot.
El dimecres 17 a les 19h quedem a Oxfam el Xavi, Roger, Cèlia i Tais per ajuntar tots els trastos i 
connectar-los per assegurar que funcioni audio i imatge a l’hora.

6. Festa dia 20
El bar estarà a l’estand de setem com els altres anys i si hi ha prou carpes en posarem una al costat 
per la cervesa Kesse. 
Necessitem que ens deixin el generador petit del contacte del sueño de la campana perquè enguany 
tenim més coses a endollar (install party), per si un cas l’haguessim de reforçar corrent.
Tindrem pancartes grans de la Festa del Comerç Just per decorar i delimitar l’espai. Algú ha de 
portar una escala, l’hem de buscar!

Finalment confirmem el següent cartell:

10h al Teatre Tarragona, sessió oberta del Postgrau de “Cooperació, 
desenvolupament i innovació social” de la URV Solidària



D’11h a 21h fira d’entitats, exposicions, jocs infantils, cafeteria,
Install Party d’Alternatives: vine amb les dades bancàries i fes-te de Som Energia, Som 
Connexió, Banca Ètica, programari lliure (porta l’ordinador), etc.

11:30h actuació de la batucada Tutu’s band
12:30h actuació de TGN Swing i vermut solidari
14h dinar popular (arròs amb verdures + postres)

17:30h Cançons solidàries i Teatre «Si yo no tengo un lugar» del «Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa» (Nicaragua)
19h Xerrades llamp: coneix en intervencions de 5 minuts les entitats i campanyes de la 
Festa
20h Actuació del cantautor Kandi Álvarez

La propera i última reunió abans de la festa serà el dimarts 9 a les 19h al Kesse i fixarem dia per la 
reunió final de valoració. 


