
 
CONVOCATÒRIA RODA DE PREMSA 

Presentació de la XV Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
 

                                                                   

En el marc del Dia Mundial del Comerç Just (10 de maig) 

La Banca Ètica i el Comerç Just protagonitzaran una Festa que anima a 
la ciutadania a “desmarcar-se” i a apropar-se a les alternatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les entitats organitzadores (SETEM, Alternativa 3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solidari-, 
Oxfam Intermón, la Xarxa de Consum Solidari i la Xarxa d’Economia Solidària) us convidem a 
l'acte inaugural de la XV  Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Durant la trobada presentarem 
el Baròmetre estatal de la Banca Ètica 2013, amb les dades d’estalvi i crèdit en banca ètica, 
l’estudi “Sí que hi ha alternatives: Experiències de Comercialització Justa a Catalunya”, amb 
els diferents models d'establiments i/o iniciatives que practiquen una Comercialització Justa en 
l’àmbit de l’alimentació a casa nostra, i acabarem amb un petit taller/degustació de tapes de 
comercialització justa a càrrec dels cuiners del restaurant ecològic i sostenible Lasal del 
Varador, amb productes de proximitat de Can Parcala - Fundació Maresme i L'hort d'en Didac. 
 

La Banca Ètica torna a créixer a prop d'un 60% a l’Estat espanyol el 2013, 
arribant als 160.000 clients [informació embargada] 
L'increment del 40% en el estalvi recollit per les entitats financeres ètiques durant el 2013, situa 
el volum d'estalvi al voltant dels 1.300 milions d'euros. Els préstecs, tot i que no han tingut una 
evolució tan notable com l'estalvi recollit, també han tingut un creixement significatiu, al 
voltant del 20% i s'han situat per sobre dels 700 milions. 

 
Les vendes de productes de Comerç Just s'han multiplicat per 4,1 en els últims 
10 anys [informació embargada]. S’ha passat de facturar 6,88 milions d’euros al 2000 a 

facturar-ne 28,29 al 2012, sense patir cap retrocés tot i la crisi. 
 
La roda de premsa serà el tret de sortida d'una Festa que, sota el lema 
"Desmarca’t! Hi ha alternatives" se celebrarà a 35 municipis de Catalunya. 
No et perdis l'espot de la Festa! 

 
Confirmació d'assistència i més informació: 
Gabinet de Premsa Festa CJBE : Marta Pulgar 
T 650 55 36 84 / M coordinacio@festacj.org    www.festacj.org 

QUAN? Dijous 8 de maig a les 11h 
ON? Mercat de Santa Caterina (Aula Polivalent). Av Francesc Cambó, 16, Barcelona. 

QUÈ? 
 PRESENTACIÓ DE LES DADES DEL BARÒMETRE ESTATAL DE LA BANCA ÈTICA 2013 

 PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI “SÍ QUE HI HA ALTERNATIVES: EXPERIÈNCIES DE 
COMERCIALITZACIÓ JUSTA A CATALUNYA" 

 TALLER/DEGUSTACIÓ DE TAPES DE COMERCIALITZACIÓ JUSTA 
 

 

http://www.lasaldelvarador.com/es/
http://www.lasaldelvarador.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=xSBA8icDZdU
http://www.comerciojusto.org/

