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El 9 de maig, Dia Mundial del Comerç Just  

32 municipis catalans celebren, un any més, les alternatives 
 

Creixement imparable d’estalvi i préstecs en la banca ètica 
187.383 clients amb un estalvi de 1.500 milions d’euros confien ja en les 

finances ètiques 

 
Barcelona, 7 de maig de 2015 – La 16a edició de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica se 
celebrarà a 32 municipis catalans al voltant del 9 de maig, Dia Mundial del Comerç Just.  A 
Barcelona s’organitzen festes als barris de Sant Andreu, l’Eixample i Ciutat Vella el 9 de maig i el 
16 de maig a Sarrià. La festa recorda amb el lema Estira el Fil que la fast fashion, la roba barata i 
poc durable, té el preu de l’esclavatge de qui la produeix. 
 
La presentació del baròmetre estatal de la Banca Ètica 2014 ha evidenciat de nou la confiança 
creixent de la ciutadania en la banca ètica que augmenta de volum de negoci imparablement, 
mentre el sistema financer tradicional compta amb un comportament pla i una desconfiança 
consolidada.  
 
Durant l’any passat l’increment del nombre de préstecs va ser superior al 30% i pel que fa a 
l’estalvi s’ha incrementat un 16% fins a situar-se en 1.500 milions d’euros. A més el nombre de 
clients s’ha incrementat un 18% durant el 2014 i ja s’ha situat per sobre dels 187.383 amb unes 
aportacions superiors a 129 milions d’euros que representen un increment del 18%. Les entitats 
de finances ètiques amb major volum a l’Estat són Fiare, Coop57, Oikocredit i Triodos Bank. 
 
Una altra dada impactant del baròmetre de 2014 és la morositat ja que la banca ètica compta 
amb una morositat del 8,17%, 4 punts per sota de la banca tradicional, que continua a nivells 
històricament alts, un 12,51%. Així mateix, el volum dels préstecs també han tingut un 
creixement significatiu al voltant del 6% i s'han situat per sobre dels 821 milions d’euros, alhora 
que el conjunt del sistema financer ha patit un lleuger descens. 
 
“La banca ètica creix mentre el sistema financer tradicional està estancat” declara Narcís 
Sánchez, portaveu de FETS-Finançament Ètic i Solidari. Des de l’inici de la crisi econòmica el 
ciutadà és més conscient del paper que juguen els seus diners en la construcció d’una economia 
més justa i per això està donant suport a la Banca Ètica de forma continuada i creixent. “El 
compromís amb l’economia real, l’allunyament de qualsevol activitat especulativa i els projectes 
socials que reben el suport de la banca ètica fa pensar que aquest canvi econòmic és ja una 
realitat consolidada” conclou Sánchez.  
 
 
 
 

La coordinació de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica va a càrrec de SETEM, Alternativa 3, Fiare, 
FETS-Finançament Ètic i Solidari-, Oxfam Intermón, la Xarxa de Consum Solidari i la Xarxa d’Economia 
Solidària, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Coordinadora 
Estatal de Comerç Just, l’AECID,TV3, BTV i El Periódico. 

 

http://www.projectefiare.cat/
../../../../../../../../../Users/Marta/Downloads/www.coop57.coop
http://www.oikocredit.cat/
http://www.triodos.es/
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La XVI Festa se centra en la denúncia de les injustícies de la indústria tèxtil i en 
la promoció d’alternatives 
 
La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica reflexiona enguany sobre la indústria tèxtil i recorda al 
ciutadà que els 437€ de mitjana que es gasta en roba a l’any són decisius per a construir una 
altra indústria més enllà de la fast fashion. Una indústria en què el 80% de les persones que hi 
treballen són dones que pateixen greus vulneracions de drets fonamentals. 
 
Amb el lema Estira el Fil la festa d’enguany recorda el perfil de persona explotada per la 
indústria tèxtil: dona, asiàtica, jove, que treballa entre 12 i 14 hores diàries per un sou ínfim. 
Bangladesh ostenta el trist rècord a la baixa: el salari mínim és de 50 euros, fins i tot després 
de la pujada d'un 77% produïda després de l'esfondrament de l'edifici Rana Plaza. Ja fa dos anys 
de la tragèdia on van morir 1.130 persones i més de 2.000 van resultar ferides. Rana Plaza ha 
fet mirar l’etiqueta de la roba que es compra a moltes persones per evitar ser còmplices 
d’aquestes males pràctiques.  
 
Durant l’acte, Tais Bastida, membre de SETEM Catalunya, ha presentat les conclusions del 
Quadern Monogràfic sobre Tèxtil i Gènere. El document demostra que jornades extenses, 
condicions laborals inhumanes i perilloses o l'absència de sindicats legalment constituïts són la 
realitat d'aquest sector, que mou cada dia 34.000 milions d'euros només a Europa. També 
conclou que l'explotació laboral infantil està present durant tota la cadena de producció. 
“Malgrat que la xifra s'ha reduït, a l'Índia, en la recollida de cotó, van participar gairebé 
400.000 menors a la campanya de 2010”, afirma Bastida.  
 
Davant d’aquesta situació, la Festa del Comerç Just presenta alternatives de producció i de 
consum que ocupen a dos milions de treballadores i productores a tot el món, tot i que a 
Espanya només va representar una facturació de 31 milions d’euros el 2013. Això significa un 
retard de més de 20 anys respecte la resta d’Europa tot i que la distància s’escurça, tal com 
indica l’enquesta de l’Eurobaròmetre de setembre del 2014, que conclou que un 45% dels 
espanyols estarien disposats a pagar més per productes de Comerç Just.  
 
A Catalunya es poden trobar botigues de roba de Comerç Just al mapa col·laboratiu Pam a Pam, 
que registra per sectors i comarques punts de consum responsable i d’Economia Social i 
Solidària. Entre aquestes alternatives trobem la cooperativa de producció i venta Roba Amiga, 
la marca de Comerç Just Veraluna d’Oxfam Intermón o la campanya d’intercanvi Renova la teva 
roba, que es realitza al voltant del mes de maig a divuit punts de Barcelona. 
 
Més informació i recursos: 

-Llistat de municipis participants a la Festa arreu de Catalunya 
-Dossier de Premsa  
-Materials Gràfics de la Festa del Comerç Just  
-Baròmetre Estatal de les Finances Ètiques 2014  
-Quadern Monogràfic sobre Tèxtil i Gènere 
 
 
Sol·licitud d’imatges i més informació: Marta Pulgar:  T 650 55 36 84   
M coordinacio@festacj.org   www.festacj.org 

http://pamapam.org/
http://www.robaamiga.cat/
http://tienda.oxfamintermon.org/es/?gclid=CjwKEAjw65GqBRCj3fLFwK2SpWoSJABa3E3cOJ137KS3PS-Y2vp6I1746NDiC7pjr_080y1kS_FeOxoC00Dw_wcB
http://eldigital.bcn.cat/wp-content/uploads/2015/04/Programa-Renova-la-teva-Roba-Abril-Maig-2015.pdf
http://eldigital.bcn.cat/wp-content/uploads/2015/04/Programa-Renova-la-teva-Roba-Abril-Maig-2015.pdf
http://festacj.org/busca-la-teva-festa
https://festacjib.files.wordpress.com/2015/04/dp-festacjbe2015-ab.pdf
https://festacjib.wordpress.com/organitza-la-teva-festa/
http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/barometre_2014.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/quaderntextil_2015.pdf
mailto:coordinacio@festacj.org
http://www.comerciojusto.org/

