
CONVOCATÒRIA PRESENTACIÓ 
XIV Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 

 
                                                                  
   

En el marc del Dia Mundial del Comerç Just 

La Banca Ètica i el Comerç Just protagonitzaran una Festa que busca 
celebrar que sí existeixen alternatives a la crisi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les entitats organitzadores (SETEM, Alternativa 3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solidari-, 
Intermón Oxfam, la Xarxa de Consum Solidari i la Xarxa d’Economia Solidària) us convidem a 
l'acte inaugural de la IV  Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Durant la trobada presentarem 
les dades del Baròmetre estatal de la banca ètica 2012, amb les dades d’estalvi en banca ètica, 
i gaudirem del testimoni en directe d'una representant de la organització Manduvirá 
(Paraguay) qui ens podrà explicar de primera mà l'experiència d'una organització productora de 
Comerç Just d'un país del Sud.  
 

La Banca ètica torna a créixer a prop d'un 60% a l’Estat espanyol el 2012 
[informació embargada] Malgrat l'estancament del volum d'estalvi de les famílies i les 

societats no financeres espanyoles, les finances ètiques a l’estat espanyol creixen prop d’un 
60% en estalvi i prop d’un 20% en préstecs durant el 2012, any on es va superar la barrera de 
les 100.000 usuàries vinculades als projectes de finances ètiques. 
 
 

La roda de premsa serà el tret de sortida d'una festa que, 
sota el lema "Prou! Sí hi ha alternatives" se celebrarà a 
prop de 30 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 

ACTE DE CARRER 9 de maig a les 11.00 h a  l'entrada principal del 
Mercat de la Boqueria 
 

• PERFORMANCE BANCA ÈTICA VERSUS BANCA CONVENCIONAL 
 

RODA DE PREMSA  9 de maig a les 11.30h a l'aula gastronòmica del 
Mercat de la Boqueria (3ª planta Edifici de direcció, entrada principal) 
     
• PRESENTACIÓ DE LES DADES DEL BAROMÈTRE ESTATAL DE LA BANCA ÈTICA 2012 

• TESTIMONI D'UNA ORGANITZACIÓ PRODUCTORA DE COMERÇ JUST A PARAGUAY 
 


