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1. CONVOCATÒRIA DE LA RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ

El Dia Mundial del Comerç Just denuncia la vulneració de drets
humans per part de multinacionals i proposa alternatives


La campanya Som Comerç Just i Banca Ètica presenta les xifres de creixement del
sector del darrer any



Dissabte 13 de maig a les 21h se celebrarà la Ruta guiada pels horrors del comerç
internacional al Passeig de Gràcia

Convoquem el 10 de maig a les 11h a l’Olokuti (c/Astúries núm. 38, Barcelona)
on presentarem:
El baròmetre estatal de les Finances Ètiques 2016.
L’informe El comerç just a l’Estat espanyol 2015.
Les activitats de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica 2017.
La Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, sota el lema la Revolució de les butxaques,
commemora un any més el Dia Mundial del Comerç Just posant de manifest les
injustícies del comerç convencional i proposant alternatives respectuoses amb els
drets humans. La campanya impulsada per SETEM Catalunya, Alternativa 3, Oxfam
Intermón, FIARE, FETS i la XES fa una crida a «revolucionar les nostres butxaques» i
revertir les injustícies socials i mediambientals que generen les multinacionals
d’una manera senzilla, amb el nostre acte quotidià de consum i els productes i serveis
de les alternatives de l’economia solidària.
El dissabte 13 de maig tindrà lloc l’acte central de la campanya a Barcelona, la Ruta
guiada pels horrors del comerç internacional, al Passeig de Gràcia amb el carrer
València. A banda, una trentena de municipis més d’arreu de Catalunya duran a terme
actes durant aquest primavera, com ara Sant Boi de Llobregat, Banyoles, Àger o el barri
del Guinardó de Barcelona el mateix 13 de maig.
La Ruta constarà de quatre parades per mostrar les males pràctiques de quatre
sectors econòmics clau: l’alimentació, la banca, el tèxtil i l’electrònica. Les grans
multinacionals actuen impunement arreu del món vulnerant els drets humans, mentre que
lleis i tractats internacionals com el CETA o el TTIP protegeixen aquestes
vulneracions, que afecten majoritàriament els països empobrits. Segons dades de
les Nacions Unides i de l’Organització Internacional del Treball, aquest sistema
d’organització del mercat global capitalista genera 830 milions de treballadores
pobres, 21 milions de persones sota treball forçat, 1500 milions de treballadores sense
condicions dignes i segures, 168 milions de nens i nenes abocats al treball infantil,
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provoca que les dones guanyin un 24% menys que els homes mentre concentren el
70% de la pobresa mundial, la destrucció del medi natural en molts països, guerres
pels recursos naturals, etc. Aquests impactes es donen principalment a països empobrits i
del sud, on és més difícil defensar els drets humans i laborals a causa de la situació de
dependència i dominació dels països occidentals i les transnacionals a través de la
coerció legal, militar, econòmica, etc.
Per citar només alguns exemples concrets, a partir d’un informe del centre d’investigació
independent DanWatch del 2016, Nestlé es va veure obligada a acceptar públicament que
no pot descartar situacions similars a l’esclavitud en la seva cadena de
subministrament al Brasil. La Campanya Banca Armada ha xifrat en més de mil
milions d’euros la participació del Banco Santander a la indústria armamentista.
Inspeccions de la Campanya Roba Neta han revelat que H&M continua violant les
condicions de seguretat bàsiques en les seves fàbriques a Bangladesh. Un informe
d’Amnistia Internacional relaciona directament Apple amb l’ús del treball infantil en
el seu procés de fabricació.
Optar per les alternatives de l’economia solidària com el Comerç Just i la Banca
Ètica ens garanteix un 0% de vulneració dels Drets Humans i un impacte social i
mediambiental positiu en les societats on opera. Per exemple, el Comerç Just garanteix
treball digne i estable a més de dos milions de treballadores i productores a països
empobrits, les seves famílies i comunitats.
Més sobre Som Comerç Just i Banca Ètica
Som Comerç Just i Banca Ètica és una campanya impulsada per un consorci format
per SETEM Catalunya, Alternativa 3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solidari-, Oxfam
Intermón, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Tarragona. Enguany també compta amb la col·laboració de la Plataforma
per una fiscalitat justa, Enginyeria Sense Fronteres, La fede.cat, la Campanya Banca
Armada, la Campanya Roba Neta i Electronics Watch.
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2. LA CAMPANYA SOM COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA
2.1. La campanya
La campanya Som Comerç Just i Banca Ètica va néixer fa 17 anys sota el nom de la
Festa del Comerç Just. Des de llavors, el projecte ha anat evolucionat: primer es va afegir
la branca de Banca Ètica i, més endavant, l’Economia Solidària. A partir del 2016 la
campanya passa a denominar-se «Som Comerç Just i Banca Ètica» amb l’objectiu de
desestacionalitzar la seva activitat, concentrada al voltant del Dia Mundial del Comerç Just
(segon dissabte de maig) i aprofundir amb l’articulació del moviment.
En motiu del Dia Mundial una trentena de municipis catalans organitzen activitats
relacionades amb el comerç just i la banca ètica, així com tallers, jocs, espectacles, teatre,
fires, xerrades, exposicions, etc. L’acte central se celebrarà el dissabte 13 a les 21h al
Passeig de Gràcia amb el C/València, amb una «Ruta guiada pels horrors del comerç
internacional» que recorrerà l’Eixample de Barcelona fent quatre parades per explicar la
realitat de vulneració de Drets Humans per part d’empreses multinacionals de quatre
sectors econòmics, i proposant alternatives. Aquesta activitat compta amb la col·laboració
de lafede.cat, la Plataforma per una fiscalitat justa i Enginyeria Sense Fronteres.
Les altres dues cites importants de la campanya són:
- En motiu de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya s’organitza una desfilada de
roba sostenible, coorganitzada amb els alumnes dels cicles formatius d’imatge,
perruqueria i caracterització de l’IES Salvador Seguí, i amb la col·laboració del grup de
teatre “Art Escena”. L’objectiu de la desfilada és la promoció de les alternatives de roba
sostenible i la sensibilització sobre les injustícies que provoca la “fast fashion”.
- La Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica serà present a la 3a Fira de Consum
Responsable, Economia Social i Solidària de Barcelona, a través d’activitats i un
estand amb venda de productes i informació sobre el comerç just i la banca ètica.
L’altra gran acció de la campanya és l’edició d’un diari que s’encartarà al Periódico de
Catalunya el divendres 12 de maig i que es difondrà en tots els municipis que organitzen
activitats, així com també a les botigues de comerç just, botigues Abacus, desenes de
punts de venda del “Cafè Ciutat” de comerç just, centres cívics, etc. Per altra banda,
l’espot i falca publicitària s’emetran per TV3, BTV, BCN Ràdio, Tarragona Ràdio, TAC12,
Canal Metro i altres canals de televisió i ràdio locals.
Un any més,la coordinació nacional de la campanya va a càrrec de SETEM, en
consorci amb Alternativa3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solidari-, Oxfam Intermón
i la Xarxa d’Economia Solidària, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Tarragona i altres ajuntaments implicats en
el territori, TV3, BTV, El Periódico, La Directa, TAC12, Abacus i la col·laboració de la
Coordinadora Estatal de Comerç Just.
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2.2 Manifest de la campanya 2017
Manifest XVIII Som Comerç Just i Banca Ètica: Suma’t a la revolució de les butxaques!
En aquesta divuitena edició de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, les entitats
participants us emplacem a sumar-vos a la revolució quotidiana del consum responsable.
Cadascun dels actes de consum de productes i serveis que fem en el nostre dia a dia poden
convertir-se, si els sumem i escollim les alternatives de l’economia solidària, en una revolució a
favor dels drets socials i medioambientals al món.
Les grans multinacionals actuen impunement arreu del món vulnerant els drets humans, mentre
que lleis i tractats internacionals com el CETA o el TTIP protegeixen aquestes vulneracions,
que afecten majoritàriament els països empobrits. Aquest sistema d’organització del mercat
global capitalista genera 830 milions de treballadores pobres, 21 milions de persones sota
treball forçat, 1500 milions de treballadores sense condicions dignes i segures o 168
milions de nens i nenes abocats al treball infantil, segons les Nacions Unides i l’Organització
Internacional del Treball. També provoca que les dones guanyin un 24% menys que els
homes mentre concentren el 70% de la pobresa mundial, la destrucció del medi natural en
molts països, guerres pels recursos naturals, etc. Aquests impactes es donen principalment en
països empobrits i del sud, on és més difícil defensar els drets humans i laborals a causa de la
situació de dependència i dominació dels països occidentals i les transnacionals a través de la
coerció legal, militar, econòmica, etc.
Per citar només alguns exemples concrets, a partir d’un informe del centre d’investigació
independent DanWatch del 2016, Nestlé es va veure obligada a acceptar públicament que no
pot descartar situacions similars a l’esclavitud en la seva cadena de subministrament al
Brasil. La Campanya Banca Armada ha xifrat en més de 2.700 milions d’euros la participació del
BBVA a la indústria armamentista des del 2011. Inspeccions de la Campanya Roba Neta han
revelat que a les fàbriques de Bangladesh que treballen per H&M es continua violant les
condicions de seguretat bàsiques. Un informe d’Amnistia Internacional relaciona
directament Apple amb l’ús del treball infantil en el seu procés de fabricació.
Optar per les alternatives de l’economia solidària com el Comerç Just i la Banca Ètica ens
garanteix un 0% de vulneració dels Drets Humans i un impacte social i medioambiental
positiu en els països on opera. Per exemple, el Comerç Just garanteix treball digne i estable a
més de dos milions de treballadores i productores a països empobrits, les seves famílies i
comunitats.
Et proposem revolucionar les nostres butxaques i revertir les injustícies socials i
medioambientals que generen les multinacionals d’una manera senzilla, amb el nostre acte
quotidià de consum, a través de les alternatives de l’economia solidària que trobaràs per
exemple a les web de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica o del mapa Pam a Pam.
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2.3 Ruta guiada pels horrors del comerç internacional
Aquests són només alguns exemples concrets dels impactes negatius del comerç
internacional i les grans multinacionals sobre la societat, en especial a les persones més
desfavorides i als països empobrits. Guerres, explotació humana i de recursos acaben als
aparadors dels nostres carrers amb total impunitat, protegit per lleis, tractats
internacionals, publicitat, inacció o complicitat política.
El dissabte 13 de maig a les 21h. al Passeig de Gràcia de Barcelona i en activitats en
desenes de municipis, denunciarem aquesta situació i donarem a conèixer les alternatives
que ja existeixen per sumar-se a la revolució de les butxaques. La ruta realitzarà quatre
parades sobre quatre sectors econòmics, però en aquest dossier s’amplia amb altres
temàtiques fruit de la col·laboració amb entitats que donen suport a la campanya:
Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i sostenible
lafede.cat – organitzacions per a la justícia global
Enginyeria Sense Fronteres
La Ruta guiada pels horrors del comerç internacional també se celebrarà el divendres 19
de maig a les 20h a la Rambla Nova de Tarragona (a l’alçada del C/Unió) i comptarà amb
la col·laboració del grup de teatre amateur Tornavís, que faran representacions
teatralitzades en cadascuna de les parades de la ruta.
A continuació, enumerem alguns exemples de sectors on posem el focus amb aquesta
campanya i que seran els protagonistes de les rutes que es celebrin:

Alimentació
Els països occidentals consumim productes tropicals com el cafè, un producte de consum
massiu i quotidià que mou quantitats astronòmiques al món: només a Espanya, cada any
200 milions de quilos. Les productores de cafè reben només el 5% del preu de venda final
en el comerç convencional, un sistema que genera un 10% de treball infantil a les
plantacions, contaminació de les terres o especulació financera sobre les collites futures,
condicionant la vida de milions d’agricultors. Nestlé ha admès públicament que el seu cafè
Nespresso pot contenir mà d’obra esclava i acumula altres denúncies de vulneració de
drets humans i dels pobles.

Finances
El 90% del capital mundial que es mou, no compra ni ven res: especula. El 50% de
l’augment dels preus dels aliments és degut a moviments especulatius. Els grans
banquers cobren fins a 370 vegades més que les persones treballadores. Tres de cada
quatre armes no existirien si no fos pel suport dels bancs. Cada dia, 46 famílies són
desnonades a Catalunya a causa de les execucions hipotecàries de les principals entitats
financeres: el 15% de desnonaments a Barcelona atesos per la PAH tenen l'hipoteca al
BBVA.
El BBVA ha invertit més de 2.700 milions d’euros en empreses d’armament des del 2011 i
encapçala a Espanya el rànquing de la banca armada. Ha estat denunciat dues vegades
al Tribunal Permanent dels Pobles per violacions dels drets dels pobles.
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Les empreses de l’IBEX tenen 810 filials en paradisos fiscals, encapçalades pel Banco
Santander amb 182. BBVA, Santander i 18 bancs europeus més van guanyar 25.000
milions en paradisos fiscals el 2015.

Roba
A Espanya cada persona gasta de mitjana uns 437€ l’any en roba. Les grans marques
subcontracten la producció a països empobrits per sous miserables durant jornades de
fins a 16h diàries en tallers sense condicions de seguretat i higièniques. El salari mitjà al
món globalitzat és de 6€ diaris per als qui confeccionen la nostra roba. Cap de les 50
marques líders del tèxtil al món garanteix salaris dignes. L’FMI i el Banc Mundial imposen
a aquests països plans d’ajustament orientats a l’exportació i la competitivitat, provocant
vulneracions dels drets laborals, persecució dels sindicats, etc. En l’esfondrament de la
fàbrica tèxtil Rana Plaza (Bangladesh) el 2013 van morir 1130 persones; produïa per
H&M, Mango, Beneton, El Corte Inglés, entre d’altres. Les violacions, assetjaments,
suïcidis, abusos i accidents laborals són constants en fàbriques tèxtils a l’Àsia
El 80% de les treballadores del sector tèxtil són dones i joves. Socis estratègics d’H&M ni
tan sols compten amb sortides d’emergència a les fàbriques. El 2011 es van descobrir al
Brasil tallers clandestins amb situació d’esclavitud produint per Zara. Un estudi del 2014
relaciona Inditex amb el treball de menors i l’explotació laboral a l’Índia. Entre el 2009 i el
2013, Inditex ha traslladat uns 2.000 milions de dòlars de beneficis a paradisos fiscals
estalviant-se 325 milions de dòlars en impostos. El president d’Inditex guanya 7,93M€ any,
davant els 123€ al mes d’una treballadora a Cambodja. L’accionista majoritari d’Inditex,
Amancio Ortega, té una fortuna personal de 65.000 milions d’euros.

Electrònica
Les mesures de flexibilització i precarització del treball augmenten dins la indústria
electrònica global. Les persones migrants pateixen especialment la discriminació, més
precarització i major risc de treball forçós.
L'exposició intensiva a productes químics provoca danys al sistema nerviós, reproductiu,
càncers i leucèmies. No hi ha prou formació i protecció de les persones treballadores.
Els intents per organitzar-se en sindicats comporten amenaces i acomiadaments a les
persones treballadores.
Els salaris sense hores extres no cobreixen totes les necessitats vitals de les
treballadores. A la Xina es treballa habitualment 12 hores al dia durant 6 dies a la setmana
per sortir de la pobresa.
Material utilitzat per Apple, Sony o Samsung prové de la vulneració dels drets humans i
laborals com la mà d’obra infantil en mines africanes o les condicions de treball esclaves
en fàbriques asiàtiques.

Energia
L’actual sistema energètic globalitzat, que tendeix a deslocalitzar i concentrar els seus
passius ambientals als països del sud i a les perifèries regionals, provoca greus
vulneracions de drets humans associades principalment als impactes dels processos de
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generació i a l’obstaculització de l’accés a l’energia necessària per satisfer les necessitats
bàsiques.
Els països del Sud tendeixen a especialitzar-se en l’extracció de recursos naturals, patint
els impactes socials i ambientals d’aquestes activitats: contaminació dels aqüífers,
desforestació, pèrdua de biodiversitat, desplaçaments forçats, etc.
A casa nostra també patim injustícies. Un exemple és la pobresa energètica. S’estima que
a Catalunya es produeixen uns 161.000 talls de suministraments bàsics l’ any, la qual
cosa significa que, cada hora, 15 famílies es queden sense aigua, llum o gas. Mentre el
conjunt de la població s’empobreix, la factura de la llum ha augmentat un 80% des de
l’inici de la crisis i l’oligopoli elèctric no ha deixat d’incrementar els seus beneficis i
obstaculitzar a l’hora les mesures de protecció dels més vulnerables. Endesa va obtenir
el 2015, 1.086 milions d'euros de beneficis, Gas Natural Fenosa, 1.502 i Iberdrola 2.422
milions d'euros.
Actualment un gran número d’organitzacions i moviments socials d’arreu del món
treballem per la sobirania energètica, resistint davant les injustícies promogudes per grans
corporacions i institucions públiques construint models col·lectius de producció i gestió de
l’energia, entenent-la com un bé comú de totes. A Catalunya, treballem en aquest camí en
plataformes com la Xarxa per la Sobirania Energètica i l’Aliança per la Sobirania
Energètica o creant diferents alternatives com Som Energia (cooperativa de producció i
consum d'energies renovables).

Evasió fiscal
Més de 3.000 empreses catalanes operen a l’exterior directament o a través de 7.582
filials. El procés d’internaciona10lització de l’economia té sovint impactes molt negatius als
mateixos indrets on moltes ONG porten a terme els seus projectes, en molts casos amb
finançament del propi Govern català.
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2.4 Les alternatives
En oposició a aquestes pràctiques, la campanya fa una crida a la ciutadania a incrementar
els impactes positius de l’economia solidària al món sumant-te a la revolució de les
butxaques. Alguns exemples d’aquests impactes positius són:
•
•
•
•
•
•

El percentatge del preu de venda final del cafè que reben les productores de
comerç just és el 17%, en contraposició al 5% en el cas de les productores que
treballen per a les empreses multinacionals i el mercat convencional.
Desenes d’institucions públiques a Europa ja s’han afiliat a Electronics Watch per
tal de monitorar les condicions de treball dels seus proveïdors d’electrònica
Més de 110.000 persones ja fan servir mòbils de Fairphone fabricats amb
procediments verificables de responsabilitat social.
La mobilització i pressió internacional de campanyes com Roba Neta ha aconseguit
que les grans marques indemnitzin de les víctimes dels desastres a les fàbriques
Rana Plaza i Tazreen (Bangladesh).
El sou d’una treballadora de roba de comerç just és un 1.272% superior respecte la
indústria globalitzada
Només en la producció de cotó certificat de Comerç Just hi treballen 73.400
persones al món

El Parlament de Catalunya va aprovar al novembre del 2016, per unanimitat i a petició de
lafede.cat i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, la proposta de
crear un Centre d’Avaluació dels Impactes de les Empreses Catalanes a l’Exterior amb
mecanismes vinculants que facin obligatori el respecte als drets humans. Actualment les
organitzacions que participem d’aquesta campanya demanem al Govern català que
compleixi i faci efectiva aquesta resolució.
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2.5 Activitats als municipis
A la primavera, majoritàriament al mes de maig, desenes de municipis de Catalunya
organitzen activitats emmarcades en la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica.
Compartim un manifest, material gràfic, discurs, recursos, campanya comunicativa, etc.
Des de l’abril ja se n’han celebrat a Esplugues de Llobregat, Sarrià-Sant Gervasi
(Barcelona), Sant Cugat del Vallès, La Seu d’Urgell i Valls. A continuació recollim la
informació bàsica de les properes cites, a l’espera de tancar-se encara activitats en
d’altres municipis:
Vic, Passatge Gaudí 14
6 de maig a la Botiga de Comerç Just Oikia: venda de productes, exposició, fira d’entitats.
Organitza: OIKIA (Càrites, Casal Claret i Associació Tapis).
Montcada i Reixac, Plaça Bosc (barri Can Sant Joan)
7 de maig de 10h a 14h: activitats infantils, venda de productes, teatre, exposició, tallers,
fira d’entitats. Organitza: Ajuntament de Montcada i Reixac, Setem, Fundació Grup Tercer
Món, Mataró Creu Roja, Montcada Solidària, Tazumal, Proide, Taarof Bi Salam, etc.
Mataró, Mercat Setmanal de Pla d’en Boet, Carrer Francesc Layret, 47
13 de maig de 10h a 13h. Venda de productes, activitats infantils i concert. Organitza:
Fundació Grup Tercer Món Mataró.
Sant Boi de Llobregat, Plaça Catalunya
13 de maig al matí: activitats infantils, venda de productes, teatre, tallers, fira d’entitats.
Ajuntament i diverses entitats del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
Banyoles, Plaça Major
13 de maig d’11h a 20:30h: activitats infantils, venda de productes, concert, teatre,
exposició, fira d’entitats. Organitza: Botiga de Comerç Just Can Butinyà, Col·lectiu de
Dones Cristianes de Banyoles, Banyoles Solidària, Trabajo y Dignidad, Coordinadora de
Consum Responsable.
El Guinardó (Barcelona)
13 de maig d’11h a 14h (lloc per confirmar): trobada de grups de consum del barri,
exposició “Els bancs passen factura”. Organitza: grup de consum Ecorocaguinarda.Més
informació: AAVV Joan Maragall – Guinardó. Carrer La Bisbal nº 40-42
Àger, Plaça Major
13 de maig de 18h a 20h: venda de productes de comerç just. Organitza: Associació de
dones de la vall d’Àger.
Barcelona, Passeig de Gràcia amb C/València
13 de maig 21h. Ruta guiada pels horrors del comerç internacional. Organitza: SETEM
Catalunya, Alternativa3, Oxfam Intermón, FIARE, FETS, XES.
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Molins de Rei
19 de maig a les 18h: cercavila des de la plaça de l’Ajuntament fins a la plaça del Palau
on es realitzarà un berenar amb productes de comerç jus. Dissabte 20 de maig a la plaça
del Palau: festa de la solidaria i lectura del manifest.
Calella, Plaça de l’Església
20 de maig, tot el dia: mostra d’entitats, servei de bar, degustació i venda de productes de
Comerç Just, activitats i jocs d’arreu del món.
· 12.00 h, hora del conte “Sota el mateix sostre” a càrrec de Sílvia Serra
· 14.00 h, dinar popular a càrrec de l’Associació Sant Quirze
· 16.00 h, Espectacle infantil “Pettit Karibu”
· 18.00 h, música en viu a càrrec de Funk Manchu
· 20.00 h, lectura del manifest de la Quinzena Solidària 2017 i sorteig de regals.
Organitza: Consell de Solidaritat de l’Ajuntament de Calella.
Tarragona, Rambla Nova
24 d’abril a les 19h a la sala de graus de la URV: presentació del documental “The voice
of workers”.
10 de maig a les 19h a l’Antiga Audiència: presentació de la Festa del Comerç Just i la
Banca Ètica + Taula rodona amb Àlex Guillemón (Entrepobles), Luci Mendoza (Comitè
Oscar Romero), Jordi Calvo (Centre Delàs), Stop Mare Mortum, Tais Bastida Aubareda
(SETEM Catalunya).
19 de maig a les 20h a la Rambla Nova amb el C/Unió: Ruta guiada pels horrors del
comerç internacional.
20 de maig tot el dia a la Rambla Nova: fira d’entitats, xerrades, activitats infantils,
c o n c e r t s , I n s t a l l P a r t y d ’ A l t e r n a t i v e s , d i n a r p o p u l a r, e x p o s i c i o n s , e t c .
Organitza: SETEM Catalunya, Oxfam Intermón, Una Finestra al Món, El Sueño de la
Campana, Hammada, Mans Unides, TGNU, GuifiCamp, ADICAE, URV Solidària,
Fundació Vicente Ferrer, Comitè de Solidaritat Oscar Romero, Enginyeria Sense
Fronteres, Xarxa ECO.
Manlleu, Espai Solidari (Carrer del Comte 4)
25 de maig a la tarda: venda de productes i concert. Organitza: Espai Solidari, Hort Viu,
Forn de pa l’Om.
Sabadell
27 de maig, lloc per confirmar, en el marc de la 2a Fira d’economia social i solidària del
Vallès. Organitza: Ajuntament de Sabadell, entitats del Consell de Solidaritat i entitats del
sector de l’economia social i solidàri.
Sant Andreu (Barcelona) Canòdrom Parc de Recerca Creativa
27 de maig a la tarda Festa del Comerç Just i la Banca Ètica: xerrades, tallers, fira
d’entitats, altres activitats. Taller “Què hi ha darrera dels mòbils”. Organitza: Consell de
Solidaritat i Cooperació Internacional Districte Sant Andreu.
Sitges, Edifici Miramar
28 de maig d’11h a 20h: Festa del Comerç Just i la Banca Ètica amb xerrades, venda de
productes, activitats infantils, videofòrum, exposició, concert, XVI FIRA d’entitats solidàries
de Sitges a “La Torreta”, altres activitats. Organitza: SETEM-Catalunya, Sitges Solidari,
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Banc del Temps, Sitges Voluntaris Socials, Oikocrèdit-Catalunya, Creu Roja Sitges.
Ajuntament de Sitges (Regidoria de Benestar i Família)
Sant Quirze del Vallès, Parc de les Morisques
28 de maig d’11h a 14h:
• Estands de venda de productes de comerç just, estands de les ONG locals.
• Tallers i jocs infantils relacionats amb el comerç Just i la Banca Ètica: – Jocs gegants –
Taller “ La xocolata” – Taller “ La fàfrica dels desitjos” – Taller de Pintar Somriures.
• Tastet gratuït del cafè Sant Quirze.
• Gravació en directe d’un especial sobre la festa per la programa de ràdio “ Som
Solidaris”.
• 12h: Lectura del manifest de la festa i lliurament de premis del concurs literari de contes
Solidaris i de Poesia.
• 12:30 h Espectacle musical: “Cooperem o competim?”
Organitza la Mesa de Solidaritat: Ateneu del Món, ONG Nuevos Pasos, Cooperación y
Ayuda, Acció Solidària del Vallès, ONG Fundació Benèfica Privada Quetzal, Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.
Manresa, Plaça Sant Domenec
3 de juny d’11h a 21h en el marc de la Fira d’Economia Social i Solidària: xerrades,
activitats infantils, venda de productes, exposició, tallers, fira d’entitats. Organitza: Consell
Municipal de Solidariat Ajuntament de Manresa, Assoc. Josep M Cunill i Solà pel consum
responsable i el comerç just al Bages.
El Prat de Llobregat, Plaça Catalunya
10 de juny de 18h a 21h: tallers. Organitza: Ajuntament del Prat de Llobregat
Sant Adrià de Besòs
10 de juny, matí de 10h a 13h a la Plaça del Mercat, tarda de 17:30h a 21h a la Plaça de
la Vila: activitats infantils, venda de productes, teatre, tallers, fira d’entitats. Organitza:
Regidoria de Solidaritat i Cooperació, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
La Pobla de Segur, Recinte firal
17 de juny tot el dia: venda de productes de comerç just. Organitza: Entrepobles Pallars
Tremp, Recinte firal
6 de juliol, tot el dia: venda de productes de comerç just. Organitza: Entrepobles Pallars.
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3. EL COMERÇ JUST
El Comerç Just és un moviment que proposa una relació comercial diferent, justa per
a totes les parts que entren en joc quan es produeix un intercanvi . Té en compte
valors ètics i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament econòmics del comerç
tradicional, i permet assolir als països del Sud el seu desenvolupament social i
econòmic.
És de les alternatives més sòlides i amb més trajectòria, tant per la seva visió holística en
el conjunt de criteris que defensa que tenen a veure tant amb qüestions socials,
econòmiques i mediambientals, com pel rigor en l’aplicació i la transparència dels
processos. El Comerç Just promou la justícia social, econòmica i mediambiental i
això es concreta en unes pràctiques comercials que garanteixen la justícia en totes les
fases de producció i comercialització.

Per què és necessari?
Perquè és necessari impulsar canvis en un model d’intercanvi desigual, així com
promoure alternatives de consum més respectuoses amb les persones i el medi ambient.
La crisi ha posat en evidència la vulnerabilitat de les economies, tant per garantir el
creixement sostenible com per reduir la pobresa. El mercat ha contribuït a aprofundir en
les desigualtats socials. La resposta neoliberal a això és simple: augment del lliure
comerç, de les privatitzacions i el mercat ja s’autorregularà a través d’un procés de
darwinisme social. I és davant aquest context quan sorgeix el Comerç Just com a forma
d’entendre el comerç amb contingut social i polític.
econòmics del comerç tradicional, i permet assolir als països del Sud el seu
desenvolupament social i econòmic.
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Informe «El comerç just a l’Estat espanyol 2015»
Presentem les dades del sector del comerç just a l’Estat espanyol del 2015, editat
conjuntament amb la Coordinadora Estatal del Comerç Just i que es distribueix en
paper a Catalunya entre les organitzacions, botigues i altres agents vinculats al comerç
just.
ÍNDEX

L’ACTUALITAT DEL COMERÇ JUST A l’ESTAT
ESPANYOL
Introducció
Vendes: es manté el creixement global gràcies a
les importadores tradicionals
Els productes de comerç just: creixent lideratge
del cafè i en general de l’alimentació
Principals canals de comercialització
Trentè aniversari de les botigues de comerç just
Botigues i punts de venda per comunitats
autònomes
Personal dedicat a tasques de comerç just
Ingressos de les organitzacions
Activitats i campanyes de sensibilització
Treball en xarxa de les organitzacions de comerç
just
Garantia dels productes
L’origen dels productes de comerç just
Resum i conclusions

A mode de resum, les vendes de comerç just a l’Estat van acostar-se als 35 milions l’any
2015, amb un creixement global del 5,9% respecte l’anterior exercici. Aquest ritme
d’expansió del comerç just ha estat molt superior al del PIB o al del comerç en general a
Espanya, cosa que s’ha de valorar molt positivament. No obstant això, si comparem les
vendes de comerç just amb el consum total de la població espanyola en la categoria de
l’alimentació -principal especialitat del comerç just- la valoració és modesta, ja que no
supera el 0,05%.
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4. LA BANCA ÈTICA
La Banca Ètica és una alternativa als bancs convencionals, una altra forma
d’estalviar i invertir que prioritza l’obtenció d’un triple benefici: social + ambiental +
econòmic. Recupera el sentit original de l’intermediació financera: es recull l’estalvi de
persones conscienciades i s’inverteix en projectes que garanteixen una millora en l’entorn.

Per què és necessària?
1. Per reinventar les finances: L’engranatge financer tradicional té un pes enorme en el
sistema econòmic actual, que està creant enormes diferències entre rics i pobres i malmet
la salut del planeta. Amb els recursos de tots, busca beneficis sense valorar les
conseqüències dels negocis que finança i exclou a qui més necessita el crèdit perquè
preval el patrimoni del sol•licitant per damunt del projecte. A la Banca Ètica, per contra, es
combina el benefici social i el financer i es fan treballar els diners per a projectes
responsables des del punt de vista social i ambiental
2. Per la transparència: Sempre informa en què inverteix i d’on surten els seus números,
ja sigui en l’origen dels seus beneficis com en l’última destinació de cada € invertit. Això
implica un canvi en la relació entitats financeres-clients. La Banca Ètica presenta els
comptes en una relació d’igual a igual. Totes dues parts tenen drets i deures i ambdues en
treuen beneficis.
3. Pel criteri: La Banca Ètica no dóna suport a empreses o negocis vinculats a guerres o
armament, que provoquin malalties, que se serveixin de l’explotació laboral o infantil,
malmetin ecosistemes, maltractin animals, donin suport a règims dictatorials o facin el joc
a l’especulació o als paradisos fiscals… Pero sí dóna suport a les empreses i negocis amb
calat ètic, que avancin en la igualtat d’oportunitats i de tracte, en la cura del planeta, en la
gestió participativa, en l’expansió del Comerç Just i el Consum Responsable.
4. Per la participació: Per a la major parts d’entitats de Banca Ètica, no som només
clients/es. Per a associar-nos-hi, esdevenim socis i sòcies, amb ple dret a participar de les
decisions de l’entitat, i assumint una petita porció de la propietat de l’entitat.
5. Pel benefici de tothom: La beneficiària de la seva activitat és la societat en general,
no només les persones que hi estalvien. D’una banda, hi ha suport financer a projectes
que impliquen millores en el camp social, polític, cultural o mediambiental. De l’altra,
ofereix una alternativa al sistema financer tradicional, donant crèdit als exclosos i ampliant
possibilitats a qui es preocupa per l’ús dels seus diners.
6. Per l’oferta de serveis: dipòsits d’estalvi, comptes corrents, targetes de crèdit,
préstecs….
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OPCIONS DE BANCA ÈTICA A CATALUNYA
•

•

•

•

Coop 57: Cooperativa de serveis financers creada l’any 1996 i orientada a
promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l’economia
solidària. www.coop57.coop
Fiare: Entitat financera creada des de la societat civil que canalitza estalvi del
públic cap al finançament d’iniciatives econòmiques al servei de la justícia.
www.projectefiare.cat
Oikocrèdit Catalunya: Cooperativa d’abast mundial que combina les finances
ètiques amb la cooperació al desenvolupament a través del microcrèdit.
www.oikocredit.cat
Triodos Bank: Banc ètic d’origen holandès amb més de 30 anys d’experiència.
Opera a Catalunya des del 2006 i posa en pràctica una política d’inversió
responsable. www.triodos.es

Informe «Baròmetre de les finances ètiques 2016»
Presentem les dades del sector de les finances ètiques a l’Estat espanyol, que un any
més continua millorant totes les xifres; aquestes seran comunicades per primer cop a la
roda de premsa.
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5. L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
L’Economia Social i Solidària és una altra manera de fer economia. La conformen
multitud d’iniciatives de producció, comercialització, consum i finançament que funcionen
dia a dia sota lògiques més democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les
persones, el medi ambient i els territoris que no pas les empreses capitalistes. Adopten la
forma de cooperatives i altres empreses de propietat col·lectiva (de productors/es,
consumidors/es o usuaris/es), d’associacions dedicades al camp social o al
desenvolupament local, de xarxes d’intercanvi, d’horts comunitaris, de sistemes de gestió
comunal, de pressupostos públics participatius, etc.
Principis de les iniciatives d'ESS
1. Donen primacia a la satisfacció de necessitats humanes per sobre del lucre
2. Gestionen la pròpia activitat econòmica de manera democràtica
3. Estan compromeses amb el seu medi natural i social.
Present en totes les fases del cicle econòmic
•

En la producció,s’expressa com a producció cooperativa o propietat col·lectiva de
l’empresa per a les persones treballadores.

•

En la comercialització, es manifesta com a comercialització justa, sigui entre
productors i productores del Sud, i consumidors i consumidores del Nord, o bé sent
els dos actors del Sud i del Nord.

•

En el consum, es plasma en pràctiques de consum responsable, cooperatiu,
ecològic i solidari, però també en la reducció del consum.

•

En el crèdit, pren forma de finances ètiques

•

En la moneda, de monedes socials i locals, i en els béns, en la gestió del patrimoni
comú.

•

En la distribució de l’excedent, es manifesta en els pressupostos participatius i
altres maneres de distribució participativa i solidària.
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CONTACTE i ORGANITZACIÓ

CONTACTE
Premsa – Víctor Yustres
93 44 153 35 - 646 355 544 / comunicacio@setem.org
www.comercjustibancaetica.org

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:
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