
Som Comerç Just i Banca Ètica Taragona
31/03/2016

Assistents: 
Roser i Cèlia (Oxfam)
Vicenç (Sueño Campana)
Laura, Pepe, Tais (Setem)
Blanca (COR)
? (ADICAE)
Teresa Feliu i ? (Mans Unides)
Gemma (Som Energia)

1. INFORMACIONS

- La Fundació Vicent Ferrer ja té la certificació d'entitat de comerç just per part de la Coordinadora 
Estatal de Comerç Just. Han certificat totes les cooperatives laborals a la índia, etc. Felicitats!

- Metropol: hem demanat el cafè i el vestíbul per poder-hi fer la install party i xerrades (dos espais). 
Tindrà un cost però en principi ho podem assumir. Estem pendents que ens facin una proposta però 
d'entrada ens han dit que sí.
Contractarem una empresa que ens posarà internet, però s'han d'agafar d'algun lloc: demanarem a la 
Marina si el podem «xupar» de les oficines ajuntament, que està al davant.

- Banca Ètica: les caixes d'enginyers i d'arquitectes no estan considerardes Banca Ètica perquè no 
compleixen tots els criteris. El principal que no compleixen és que no tenen un mecanisme per 
assegurar que els seus fons no financien coses «xungues», o no tel tot. Tampoc apliquen criteris 
socials per acceptar projectes que financen amb crèdits. Malgrat tot, són infinitament millors que la 
banca convencional. De fet estan a la frontera i és motiu de debat en el sí de l'organització que 
agrupa la banca ètica (FETS). Així doncs, a la Festa convidarem a FIARE o Tríodos: qui vingui dels
dos ho decidiran des de FETS.

- Tallers escolars: n'han demanat l'escola de la Núria Bota i el Sagrat Cor (22 d'abril), dos classes de 
5è cada escola. Si per edat és adequat, farem el taller de consum responsable en la roba. Si són 
massa petits, mirarem altres alternatives com: fons educatiu d'Oxfam (s'hauria de preparar); taller 
sobre sobirania alimentària de Mans Unides (ho adaptaran per introduir el comerç just).
A banda hi ha l'agrupament Xaloc que vindrà a la tarda el dia de la Festa a feu un taller i potser a la 
tarda el Fent Camí. El dia de la festa hi ha diverses possibilitats de tallers: «descoverta» del comerç 
just amb les diferents entitats; jocs de taula infantils; la Clàudia es va oferir per fer un taller sobre 
l'hort eco de la URV. La Núria Bota ha donat la referència d'una persona que podria fer els tallers 
(vam dir que ho pagariem amb pressupost festa).

- Música: hem confirmat l'actuació del grup de música brasilera, l'Oscárboles i el grup de Swing. 
Falta els Feos, que si venen actuaran amb el grup de swing. Tots venen sense cobrar i si podem els 
pagarem alguna cosa.

- Taules informatives: hem demanat el permís; de moment hem concretat aquests torns, en falten 
dos per omplir, que cada entitat o persona es posi on pugui:



Horari Dimarts 10 Dijous 12 Dissabte 14

11-12:30 Sueño campana

12:30-14 Sueño campana

18:19:30 Xarxa ECO (Roger) Cèlia (OI)
Pepe (Setem)
Laura (Setem)

19:30-21 Mans Unides

2. PROGRAMACIÓ

Activitats prèvies a la festa:

- Jornada internacional de denúncia a H&M, de la campanya Roba Neta:
dimarts 3 de maig a les 19h a l'entrada del centre comercial on hi ha HM a TGN.
Concentració de denúncia i repartiment d'octavetes. Enviarem nota de premsa de Roba Neta i 
atendrem mitjans si venen. Difusió de la denúncia x xarxes socials, etc.
- Xerrada TTIP, l'11 de maig al Kesse o a l'Universitat (lloc i hora ho confirma la coordinadora 
d'ong)
- 18 maig a les 19h Roda de premsa de la festa i xerrada de presentació de la intall party. Intentarem
demanar el Metropol, per fer-ho al mateix espai on es farà.

Activitats dia de la festa:

Horari Rambla Metropol

9-11h muntatge

10-12h Cloenda postgrau URV Solidària

11h Inici fira d'entitats

12-14h Presentació i Swing 

14:30-16:30 dinar

17-18 Grup música brasilera

17:30-18:30 Xerrada i documental Fundació Vicent Ferrer

18:30-19:30 Xerrada i documental COR

19-20/20:30 Oscárboles

20/20:30-21 desmuntatge

Pròxima  reunió: dimecres 13 de maig. Si no hem avançat gaire feina, ho retrassarem pel 20.


