
             ACTA SEGONA TROBADA DE 2021 PER LA
PREPARACIÓ DE LA FCJiBE.

Data: 10 de març de 2021

Hora: 19-21h

Assistents: 

o Enginyeria Sense Fronteres: Anna

o Fundació Vicente Ferrer: Laura Román 

o Mans Unides: Teresa

o Oxfam: Roser

o Setem: Laura

o Setem: Anna Altes

o Setem: Pepe

o Setem: Bernat

o Una finestra al món: Nuria Bota 

o Xarxa Eco: Roger

                      

IMPORTANT: que cada entitat defineixi les activitats abans de la propera

reunió  de  la  FBEiCJ  i  així  anar  acotant  per  fer  una  proposta  de  possible

programació.

PROPERA REUNIÓ: DIMECRES 24 DE MARÇ  

FCJiBE
29 de maig de 2021

10-14h

Plaça Corsini



ÍNDEX: Format de la Festa, Exposicions, Pancarta, Pressupost, URV Solidària,

Xerrades, Actes Virtuals, Vídeo, Materials, Sortida de Festa, Vermut, Teatre,

Cartelleria, Logo, Bossa, CoopCamp.

Pepe (Setem): Va reunir-se amb el Consell i van explicar-los el que vam

acordar a la reunió. La intenció és fer una festa mixta (virtual i presencial)

cap a finals del mes del maig. Per ells no hi ha cap problema. Van dir que

ens havíem de donar pressa perquè no ho decideix únicament l’Ajuntament,

estan pendents del PROCICAT. La petició s’ha de fer ja i concretar quantes

carpes  posem,  si  hi  haurà  alguna  xerrada,  etc.  Els  espais  han  d’estar

assenyalats.  Potser s’ha de fer  control  d’assistència amb el control  de la

temperatura. 

Localització: Ells ens oferien el Parc Saavedra com a alternativa i la Plaça

Verdaguer. Nosaltres sempre hem parlat de Plaça Corsini. 

Hem de decidir el dia que ho fem i tramitar-ho ja a l’Ajuntament per via

pública i ja ens diran si es pot fer. 

Exposició  al  vestíbul: es  posen  a  treballar  i  des  de  Cooperació  miren

disponibilitat.  S’ha  de  considerar  que  cal  molta  inversió.  També  corre

pressa.

Posar una pancarta al balcó de l’Ajuntament ha de passar per Ple (un

cada mes). També corre pressa.

Exposicions: Si es vol fer com a Plataforma o comunitat, ells necessiten un

NIF, no pot ser una agrupació nostra, sinó constituir una Plataforma amb el

seu propi NIF per justificar el pressupost (no és del 100%, Setem aporta el

20%). No només necessiten el NIF, sinó un responsable a qui adreçar-se. 

Anna (Setem): S’ha de concretar el tema del pressupost i veure quines

accions entren dins el pressupost. Contractar a algú per tant poques hores

és una despesa elevada, per això està el Bernat aquí. 

Pressupost: 11.000 euros en total

 Conveni: 8.000 euros

 Aportació de Setem: 3.700 euros



La major part del pressupost anirà a contractar a una persona que realitzi la

coordinació pels propers mesos (abril, maig i juny per fer el tancament i la

justificació). Queda un gruix de 5000-6000 euros.

Setem presentarà  un  Estudi  a  la  URV  sobre  la  restauració  de  les

universitats  (amb  la  fi  de  conscienciar  i  mobilitzar  als  estudiants  sobre

l’origen dels aliments de les universitats) i un Taller sobre banca armada. Hi

ha una campanya que s’ha fet en les universitats per tal que els estudiants

reclamin que les finances de les universitats siguin ètiques. Quan es podrien

fer aquestes xarrades? 

L’interlocutor de la URV Solidària és el Joan Fuster. L’Anna ho preguntarà i

ens  donarà  feedback  la  setmana vinent.  La  URV solidària  (Inés)  sempre

estava en les reunions d’organització de la Fira, hem de convidar-los perquè

s’hi adhereixin. La URV solidària s’ha reestructurat i s’ha creat La Oficina de

compromís social, de la qual forma part la URV solidària.

Les xarrades de la URV, en principi, són a través d’enllaç (zoom?). No són

obertes. 

És important que algú de la URV faci difusió de l’esdeveniment.

Cap al 23-24 d’abril es feia el TRET DE SORTIDA DE LA FESTA (xerrades a

la universitat o al carrer). Es feia alguna acció prèvia a la festa (desfilada).

Pepe  proposa  fer  una  primera  xerrada  aprofitant  els  fets  del  febrer  de

repressió dels campaments sahrauís. 

L’altra xerrada podria ser el DIA MUNDIAL DEL COMERÇ JUST (Dissabte

8 de maig). 

ACTES VIRTUALS DE LA FCJiBE

1) Fundació Vicente Ferrer:   Taller de comerç just en directe per parlar amb

les persones a l’Índia (per confirmar)

Roger (Xarxa Eco): No sap si cadascú tindrà una paradeta. Prioritzar les

activitats presencials.



Bernat  (Setem): Com  ens  organitzem i  ens  coordinem  respecte  a  les

activitats?  Tenim un  drive,  un  núvol...Cabria  en  tres  dies  les  activitats?

Potser el dia que es fa l’acte presencial, caldria no fer res online...

Roser (Oxfam): Oxfam sempre posa una parada amb productes de comerç

just.  Pensa  que  caldria  fer  la  Festa  només  al  matí,  ja  que  molts  anys

l’ambient  decau  per  la  tarda  i  sobretot  aquest  any  costarà  molt  més

mantenir-lo. Li agradaria que els tallers de la URV fossin oberts perquè és

interessant. 

Teresa (Mans Unides): Està d’acord amb la Roser de limitar-ho al matí

perquè no podrem posar  grups  de música,  etc.  (al  mig encara  hi  haurà

molta gent per vacuna de la Covid-19). 

Anna  (Setem): Pregunta  si  hi  ha  cap  entitat  que  pugui  realitzar  una

xerrada virtual a finals d’abril o durant la primera quinzena de maig.

Enviar llistat perquè la puguin programar (per exemple, cada setmana una

xerrada d’una entitat). 

Video de promoció: format webinar per tindre un espai obert on veure el

vídeo i tindre un debat posterior amb totes les entitats i l’audiència. Podria

destinar-se diners i invitar a algú rellevant. 

S’havia proposat: 

1. Vídeo d’uns 50 segons de difusió (amb imatges) 

2. Vídeo de 10-15 min per provocar reflexió. 

Estaria bé convidar a antics participants perquè parlés cadascú un minut o

minut  i  mig  (Eduard  Cantos,  Josep  Pàmies,  Gabriela  Serra,  Albert  Sales,

Arcadi Oliveres, Carmen Martínez...) per fer debat i convidar a la festa. L’any

passat es va parlar de convidar a la presidenta de la Comissió Internacional

de Climatologia de la Organització Meteorològica Mundial, Manola Brunet,

però està molt ocupada. 

Núria (Una Finestra al Món): Creu que un vídeo amb tanta gent potent i

amb contingut (i tanta gent i tant poc temps)...ella ho veu com un vídeo de

reclam per al dia i dels actes per convidar a la participació (buscar un lloc

xulo com la Cooperativa Obrera o La cantonada i fer la presentació).



S’hauria d’entrevistar a l’Arcadi Oliveres. 

Anna  (Setem): Pot  demanar  a  l’Elena  Romagosa  una  entrevista  amb

l’Arcadi però s’ha de tenir en compte les circumstàncies vitals en les que es

troba.  Canvia  el  preu  del  temps  de  producció  d’un  vídeo  amb  només

imatges o animat. Hem de decidir el tipus de vídeo i aconseguir una càmera

que gravi a nivell més professional.

Laura (Setem): S’hauria de recollir a les persones que han sigut rellevants

i fer un  guió o fer una  tria  (agafar 5 o 6). Primer hauríem de decidir el

format que volem (promoció felicitant-nos o reflexió). 

Tenim dubtes respecte al vídeo més llarg. 

Laura Román (Fundació Vicente Ferrer):  creu que és molta feina i que

tampoc anem amb temps. Li agrada la idea de l’ACTE DE PRESENTACIÓ i es

podria convidar a algú per fer la presentació i fer un debat o un col·loqui,

potser  a la  Cooperativa  Obrera,  estaria  molt  bé.  També li  agrada lo  del

webinar (es podria convidar a dos ponents). El documental porta molta feina

i no sap si tindrem capacitat de que quedi maco. 

Hauríem de fer  la  SORTIDA DE LA FESTA PRESENCIAL  i  fer  venir  a  algú

(Albert Sales, Gabriela Serra, etc). 

Roser (Oxfam): creu que els tríptics (en falten alguns) es podrien utilitzar

en el vídeo més curt de difusió, perquè mostra d’on venim i la trajectòria de

la FCJiBE. Tanmateix, el primer any, el del vaixell, va tenir molt d’impacte.

Tenim un recull de fotos en una carpeta al DRIVE. 

S’ha de considerar el lloguer d’alguna cosa?

- Tenim taules  i  cadires?  Les  taules  les  demanem a l’Associació  de

Veïns (el peco). 

- L’equip de so i el generador està pressupostat (el lloguem). 

- La carpa valia 2500 euros i l’Anna (Setem) la va treure a favor del

vídeo. 

DISSENY  DE  ROLL-UPS AMB  CARTELLS  I  FOTOS.  Es  pot  mirar  de

connectar un ordinador i posar una pantalla. 



Anna  (Setem): Només  Cultura  i  no  se  que  poden  organitzar  activitats

obertes al públic. Potser no podem fer un esdeveniment públic perquè no

som cultura. Proposa mirar-ho a nivell legal. Es farà una presentació amb

aforament limitat. 

Es  podria  fer  un  esmorzar  o  vermut  popular per  donar  ambient.  És

complicat per la pandèmia. 

Tornavís Teatre. Els hi podríem demanar algo de 10 minuts i que parlin de

comerç just i banca ètica. Es pot fer a peu pla. 

A  l’Ajuntament  se  li  ha  de  demanar  l’escenari  petit  i  les  tanques. Ens

podrien cedir espais de cartelleria (bus), etc. Es podria comentar al Toni i

a l’Eva de Cooperació.

El disseny de cartelleria anirà en línia amb el vídeo. Va per Setem. Si el

vídeo s’ho graven ells mateixos i després només s’ha de fer la edició, si es

podrien fer samarretes. El DOCUMENTAL és més car. 

Hem de començar  a preparar  lemes i logos (i  tenim un Drive llest).  Li

podríem plantejar a la Cooperativa El Far Cooperatiu. 

Samarretes: no hi ha diners per tanta cosa diu l’Anna. S’opta per bossa,

que és més barat i no cal mirar la talla. El Pepe ja ha fet un disseny.

Es fa proposta de FARCIR EL MES DE MAIG D’ACTIVITATS VIRTUALS, com

xerrades, tallers i activitats (Ex: 29 d’abril a 29 de maig).

Van trucar a la Núria (Una Finestra al Món) des de CoopCamp per a que

ens comuniquessin (GRUP FESTA DE COMERÇ JUST) que el 12 de juny faran

la  Fira  de  Comerç  Just  a  la  Plaça  Corsini.  Si  alguna  entitat  a  títol

personal  ho vol  fer  pot  participar.  Deuen tenir  pressa perquè hauran de

demanar el permís de l’Ajuntament. 

RECORDATORI: que  cada  entitat  defineixi  les  activitats  abans  de  la

propera  reunió  de la  FBEiCJ  i  així  anar  acotant  per  fer  una proposta  de

possible programació. 



PROPERA REUNIÓ: DIMECRES 24 DE MARÇ


