
ACTA PRIMERA TROBADA DE 2021 PER LA 
PREPARACIO DE LA FCJiBE.

Lloc i data: En el espai virtual de Jitsi el 24 de Febrer 2021.

Qui estem: Laura Román (Fundació Vicente Ferre); Nuria Bota (Una 
finestra al món); Roger (Ecoactivo); Roser (Oxfam); Jim Scott (Comités
Oscar Romero); Isa (Adicae); Teresa (Mans Unides); Laura i Pepe 
(Setem). S’excusa Anna (Esf)

La Laura (Setem) ens fa un regal per començar i ens porta el cartell de la 
primera Festa de Comerç Just, que aquest any, si la fem, serà la 20ena 
edició, es tracta d’un vaixell que vol navegar per un món més just, amb 
respecte als drets humans , sense explotació infantil, amb drets dels 
consumidors,..., ens adonem que son 20 anys de lluites, 20 anys portant  a 
debat allò que ens preocupa, 20 anys  defensat els drets humans, 20 anys 
de lluita per un món més just i solidari...

A partir d’aquí el debat és obert, i la conclusió unànime és que hem de fer 
que el vaixell continuï navegant  per els nostres somnis, només així podrem 
portar-lo al moll de la realitat.

Ja veieu que ens hem enfilat i engrescat apassionadament (tant que  ens 
oblidem de prendre notes per l’acta, per això la correcció i modificació 
d’aquesta serà més imprescindible que mai) fins al punt de que al començar
era certa acceptació de fer una FCJiBE de manera virtual acorda amb la 
situació, finalment és recondueix a treballar per fer la nostra Festa també 
de forma presencial, és dir, tenim la voluntat de trobar-nos plegades (totes 
les organitzacions) al carrer a finals de maig (com sempre) després les 
circumstàncies  diran.

ACORDS (és aquí on heu de vigilar, segur m’oblido mes d’un).

Decidim fer la 20ena edició de la FCJiBE com un mixt virtual, amb les 
conferencies que puguem garantir d’aquí a maig, i presencial amb muntada 
de paradetes de les organitzacions a la Pça. Corsini al voltant de finals de 
maig.

Elaboració d’un vídeo de presentació curt (1 ó 1,5 minuts) amb cartells 
d’edicions anteriors i els seus lemes.

Elaboració d’un vídeo més llarg (15 minuts máx.) amb referents de la FCJiBE
i si podem i és possible amb unes paraules del més gran referent de comerç
just l’Arcadi Oliveres.

Elaboració de samarretes i mascaretes amb l’anagrama que ja vàrem fer 
l’any passat, com a mínim la idea i millorar l’estètica.

Fer una exposició al vestíbul del ajuntament amb els cartells i les fotos de 
totes les edicion s de la FCJiBE.



Encomanar a la Laura i el Pepe per concretar a la reunió que mantindran 
amb Cooperació el pressupost i els permisos necessaris,  així com els 
passos a fer perquè el conveni que actualment te Setem per organitzar la 
Festa passi a la Plataforma, Comunitat (o com li diguem) d’entitats que 
organitzem ( si no aquest any en anys posteriors).

Implicar més al ajuntament donat que és el 20é aniversari amb la difusió, 
espai per fer exposicions, etc.

La necessitat de contractar una persona que faci de técnica i aterri, sent el 
màxim fidel possible, les nostres  al·lucinacions.

...

I acabem, amb més preguntes que certeses però amb l’empenta i les ganes 
de tirar-ho endavant perquè també son mols anys que ens coneixem som 
moltes les vivències compartides i sabem que és això el que ens encoratge i
ens fa fortes. 


