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NOTA DE PREMSA

El comerç just i les finances ètiques entren
a les administracions públiques
* La xarxa d'entitats Som Comerç i Banca Ètica commemora el Dia
Mundial del Comerç Just amb un acte central sobre compra pública
responsable el 10 de maig a les 11h a la plaça Sant Jaume de Barcelona i
l'entrega d'un cafè de comerç just a l'alcaldessa Ada Colau.
* La campanya es completarà amb una petició online per exigir el
compromís dels Ajuntaments catalans amb el comerç just i la banca ètica.

Barcelona, 3 de maig de 2018
La Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica commemora un any més el Dia
Mundial del Comerç Just promovent la importància del comerç just i les
finances ètiques i proposant alternatives respectuoses amb els drets humans.
La campanya, impulsada per les entitats SETEM Catalunya, Alternativa 3,
Oxfam Intermón, FIARE, FETS i la XES, vol emplaçar en aquesta 19a edició a
les administracions públiques a sumar-se a “La Revolució de les butxaques
públiques”, és a dir, a què incorporin dins la compra pública criteris i clàusules
socials per tal d’afavorir el creixement i la consolidació del comerç just i la
banca ètica.
Només el 0,17% de les compres de comerç just són fetes per les
administracions públiques i, a més, els bancs que inverteixen en armes són els
principals proveïdors de la majoria d'institucions. És pèr això que enguany, la
campanya es focalitza en la importància d’introduir el comerç just i les finances
ètiques dins de les administracions públiques per avançar cap a una societat
més justa.
Es plantegen dues activitats principals de campanya: un acte central el dijous
10 de maig a les 11h a plaça Sant Jaume (Barcelona) i una crida a la
ciutadana per signar una petició online.
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ACTE CENTRAL: “EL CAFÈ DE COMERÇ JUST, DEL SUD A LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES”
Dijous 10 de maig – 11 h – Plaça Sant Jaume (Barcelona)
L’acte central de la campanya, que es celebrarà el dijous 10 de maig a les 11
h a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, proposa fer un recorregut per la
importància del comerç just i la banca ètica, tant als països productors com als
països del Nord, per demanar, finalment, el compromís de les administracions
públiques locals envers la compra pública responsable.
Una primera part de l’acte estarà centrada en explicar, d’una banda, la realitat i
avantatges que aporta el comerç just als països productors, i de l’altra, quines
són les claus per introduir i consolidar el comerç just i les finances ètiques dins
de la compra pública dels ajuntaments i la resta d’institucions per tal d’avançar
cap a una societat més justa.
El primer bloc comptarà amb les intervencions d’Exolina Aldana, membre de
la Cooperativa Multisectorial Augusto César Sandino de Nicaragua, Estel
Malgosa, membre d’Alternativa 3 i portaveu del projecte Xarxa d’Escoles pel
Comerç Just i Eduard Sagrera, responsable de les botigues de comerç just
d’Oxfam Intermón a Catalunya . En la segona part enfocada a la compra
pública comptarem amb les intervencions de Sergi Corbalán, advocat membre
de l’organització europea Fair Trade Advocacy Office i Nina González
Fernandéz-Argüelles, coordinadora de FETS - Finançament Ètic i Solidari.
L’acte acabarà amb l’entrada d’una comitiva de la campanya dins l’Ajuntament
de Barcelona per entregar un cafè de comerç just a l’Alcaldessa de la
ciutat, Ada Colau.En aquest moment se li presentarà la campanya i s’explicarà
la crida ciutadana que es realitza amb la petició online per demanar als
ajuntaments el compromís amb elcomerç just i la banca ètica.

PETICIÓ CIUTADANA: “EXIGEIX AL TEU AJUNTAMENT EL
COMPROMÍS AMB EL COMERÇ JUST I LES FINANCES ÈTIQUES!
Disponible del 2 de maig al 15 de juny al web de la campanya
La ciutadania té també molt a dir en la Revolució de les Butxaques
Públiques!
Nombroses administracions públiques han aprovat declaracions institucionals
darrerament a favor de la contractació pública responsable, però la campanya
demana que facin un pas més enllà. Per això, la campanya Som Comerç Just i
Banca Ètica demana que es signi aquesta petició per tal de demanar als
Ajuntaments catalans que incloguin dins dels plecs administratius de qualsevol
concurs públic dues clàusules socials en suport del comerç just i 5
compromisos concrets per impulsar les finances ètiques.
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La ciutadania ha d’exigir, mitjançant la contractació pública, que s’incorporin
criteris ètics, garanteixin el respecte als Drets Humans i es posin, en definitiva,
els interessos de les persones al centre. Només així es pot avançar cap a
l’equitat i la justícia social.
La signatura online d’aquesta petició estarà disponible entre el 2 de maig i el
15
de
juny
de
2018
al
web
de
la
campanya:
https://comercjustibancaetica.org/2018/05/02/peticio-exigeix-al-teu-ajuntamentel-compromis-amb-el-comerc-just-i-les-finances-etiques/
La campanya assenyala que 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.
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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 19 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 en l’articulació del moviment.
En motiu del Dia Mundial més de 35 municipis catalans organitzen activitats
relacionades amb el comerç just i la banca ètica, així com tallers, jocs,
espectacles, teatre, fires, xerrades, exposicions, etc.
A més de l’acte central, que aquedst 2018 es celebra el 10 de maig a les 11 h a
plaça Sant Jaume (Barcelona) i la petició ciutadana online, les altres dues cites
importants de la campanya són:
-

-

En motiu de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC)
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”. A més, a partir d’aquest any serà el moment en què es
presenti també el Baròmetre de les Finances ètiques, les dades del
sector de les finances ètiques a l’Estat espanyol, elaborat per FETSFinançament Ètic i Solidari.
Som presents a la 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. Des d’aquest
2017 presentem a més les dades més importants del Quadern Anual de
Comerç Just, elaborat per Som Comerç Just i Banca Ètica i la
Coordinadora estata de Comercio Justo.

L’altra gran acció de la campanya és l’edició d’un diari que s’encartarà al Diari
ARA el dissabte 5 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, Betevé, Betevé
Ràdio, Canal Metro TMB i altres canals de televisió i ràdio locals.
També comptarem amb difusió de la campanya a l’espai públic, en busos de
TMB i banderoles de l’Ajuntament de Barcelona.
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Un any més, la coordinació nacional de la campanya va a càrrec de SETEM,
en consorci amb Alternativa3, Oxfam Intermón, Fiare, FETS-Finançament
Ètic i Solidari- i la Xarxa d’Economia Solidària (XES), 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, Betevé, Diari Ara,
La Directa, Abacus i la col·laboració de la Coordinadora Estatal de Comerç
Just.
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2.2 Manifest de la campanya 2018
XIX Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica: LA REVOLUCIÓ DE LES
BUTXAQUES PÚBLIQUES
En aquesta dinovena edició de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica,
les entitats participants emplacem les administracions públiques a sumar-se a
la revolució quotidiana del consum responsable des de la gestió de la compra
pública ètica i responsable. Aquesta vegada la revolució està a les mans dels
qui gestionen els nostres diners i per això els hi demanem que apliquin
clàusules socials en la contractació pública per tal que afavoreixin el
creixement i la consolidació del comerç just i la banca ètica.
El Comerç Just suposa a l’Estat espanyol un 0,05% del consum total
d’alimentació que es trasllada a 0,86€ anuals per persona, molt lluny de la
mitjana europea que és 16 vegades superior, segons el darrer informe del
Comerç Just 2016; tan sols una cinquena part de la població consumeix
freqüentment o periòdicament comerç just. Les administracions públiques
representen tan sols un 0,17% de les vendes, i tot i que s’ha doblat respecte
l’any anterior és evident que queda molt camí per recórrer. Una de les raons
d’aquest retard estructural que viu el Comerç Just a l’Estat espanyol en relació
amb Europa cal buscar-la en l’escàs suport públic a aquest sector ètic del
comerç internacional, comparativament molt inferior al que reben altres països.
Pel què fa a les finances ètiques és necessari destacar que la seva activitat
s’ha incrementat exponencialment i que ja equival al 5% del PIB de la UE. Tot i
la sensibilitat actual, que es concreta en major creixement, encara hi ha molt
per avançar. BBVA encapçala el rànquing d’inversors en armament alhora que
continua sent el principal proveïdor de moltes administracions públiques. A
més, el paper de les finances ètiques a nivell operatiu continua sent residual a
les nostres institucions.
Nombroses administracions públiques han aprovat declaracions institucionals
darrerament a favor de la contractació pública responsable, però és l’hora de
fer un pas més enllà. Per això, demanem a les Administracions Públiques que
incorporin la Compra Pública Ètica i exigim que s’incloguin dins de tots els
plecs administratius de qualsevol concurs públic clàusules socials de comerç
just i banca ètica i que es valori, significativament, la no vulneració de drets i
unes condicions de vida dignes en tota la comercialització, per tal de garantir
una comercialització justa.
La ciutadania hem d’exigir que les administracions, mitjançant la contractació
pública, incorporin criteris ètics, garanteixin el respecte als Drets Humans i
posin, en definitiva, els interessos de les persones al centre. Només així
avançarem cap a l’equitat i la justícia social.
Optar per les alternatives de l’economia solidària garanteix un 0% de vulneració
dels Drets Humans i un impacte social i medioambiental positiu, també en les
institucions públiques. Revolucionem les butxaques públiques!
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2.3 Bones pràctiques de promoció del comerç just des de les
administracions públiques
Les institucions públiques tenen un paper clau en la promoció del Comerç Just.
D’una banda, poden donar exemple en les seves compres públiques
incorporant criteris de tipus social, ambiental o ètic. Així, afavoreixen l’augment
de la demanda d’aquest tipus de productes, fet que influeix directament sobre
la varietat de productes disponibles: com més demanda hi hagi de productes
produïts de manera ecològica i justa, més oferta hi haurà al mercat.
D’altra banda, amb el consum de productes de Comerç Just als seus
departaments a través de màquines automàtiques de begudes calentes, a bars
i cafeteries, les administracions públiques contribueixen a augmentar la
visibilitat d’aquests productes.
Per últim, poden donar suport polític a través de declaracions institucionals a
favor del Comerç Just i el consum sostenible, així com a campanyes
promogudes per diverses entitats i ONG per tal de sensibilitzar i ajudar a
difondre el seu missatge.
Tot i que l’adopció de polítiques que impulsin el consum de Comerç Just no es
pot aconseguir d’un dia per l’altre, hi ha alguns exemples encoratjadors.
1. Generalitat de Catalunya, 1998: suport al programa Bon Cafè de
SETEM i impuls del Comerç Just
L’any 1997 amb l’aprovació de la Resolució 285/V del Parlament de Catalunya
favorable al Comerç Just, la Generalitat de Catalunya va ser la primera entitat
del nostre país, en impulsar l’entrada de productes de Comerç Just a les
Administracions Públiques. El programa Bon Cafè de SETEM va néixer un any
més tard amb el suport de la Generalitat i amb l’objectiu de promocionar el
consum de cafè de Comerç Just a les institucions públiques, mitjançant
màquines de vending acreditades. Poc a poc s’hi van anar sumant d’altres
institucions com ara la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de
Barcelona o la Universitat de Girona entre moltes altres. Posteriorment es va
implantar a d’altres comunitats com Madrid, València, Galícia, Navarra o el País
Basc. El 2006 ja s’havien venut a Catalunya 24.175kg de cafè de Comerç Just
a través de màquines de vending acreditades.
L’any 2005, la Generalitat es va adherir a la Xarxa Catalana per la Compra
Pública Ètica, i en el Pla de Govern 2007-2010 es comprometia no només a
introduir criteris ètics, socials i ambientals a les seves compres sinó també a fer
promoció del Comerç Just i el consum responsable.
2. Ajuntament de Barcelona, 2002: l’Agenda 21 de Barcelona per la
promoció de productes de Comerç Just
L’any 2002, a través de la creació de l’Agenda 21 de Barcelona es va elaborar
el document Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat per donar impuls al
Comerç Just participant d’estratègies per fer més just el comerç internacional.
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Així mateix, va aprovar una Declaració Institucional on s’acordava la promoció
dels productes de Comerç Just als serveis i dependències municipals, a més
de la col·laboració amb entitats i ONG per realitzar una campanya d’informació
i sensibilització al personal municipal.
L’any 2006, en el marc de la Campanya Roba Neta i la Xarxa catalana per a la
Contractació Pública Ètica, es va desenvolupar un projecte pilot d’inclusió de
criteris ètics i socials, seguint les normes fonamentals de l’OIT, en el procés de
contractació pública per l’adquisició d’indumentària laboral. Actualment s’està
estudiant la incorporació d’aquests criteris en altres concursos, com la gestió
d’aparcaments públics, el parc zoològic, les instal·lacions municipals, la guàrdia
urbana i els serveis de neteja urbana i de tractament de residus.
3. Dortmund, Alemanya, 2010: Carta Magna contra l’explotació laboral
infantil
Dortmund és una de les fundadores de la xarxa de comerç just de la regió
(Netzwerk Faire Metropole Ruhr), formada per administracions i ONG locals,
que té per objectiu convertir tots els municipis i comunitats en Poblacions de
Comerç Just. El 12 de juny de 2010 els 53 municipis i comunitats de la regió
van signar la Carta Magna contra l’explotació laboral infantil, que obligava a
complir amb les normes bàsiques de l’Organització Internacional del Treball en
totes les compres públiques.
4. Consell, València, 2017: Llei de Responsabilitat Social Corporativa
El 26 de juny de 2017 el Consell de la Generalitat Valenciana va presentar la
Llei de Responsabilitat Social Corporativa que a més de prioritzar els productes
de Comerç Just en els actes protocolaris de la Generalitat, aplica criteris ètics i
socials a les adjudicacions públiques.
La llei, és aplicable a les conselleries de la Generalitat, a empreses i
fundacions públiques, a l’administració local valenciana i a les universitats
públiques.
5. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 2018: criteris ètics,
socials i mediambientals a la contractació pública
A principis d’abril de 2018, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va
aprovar en el Ple municipal la Guia per incorporar clàusules de contractació
socialment responsable en les diferents fases del procés de contractació. Amb
aquest document - que inclou criteris socials, ètics i mediambientals a les
contractacions públiques tant de l’ajuntament com de les empreses municipalses pretén no només millorar la qualitat dels contractes sinó també avançar cap
a una economia més justa, igualitària i sostenible.
Aquests són només alguns exemples de bones pràctiques que les
administracions públiques han anat adoptant al llarg dels anys, però encara
queda molt camí per recórrer.
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És per això que en aquesta nova edició de la campanya Som Comerç Just i
Banca Ètica, volem encoratjar les administracions públiques a sumar-se a la
“Revolució de les butxaques públiques”, incorporant criteris socials en la
contractació pública i polítiques que afavoreixin el creixement i la consolidació
del comerç just i la banca ètica.
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2.4 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. A continuació recollim la informació bàsica de les
properes cites. Consulteu la informació actualitzada de les activitats de
municipìs al web.
•
5 de maig – BARCELONA
19:15h – Biocultura, Palau Sant Jordi.
Activitat “Descobrint el cacau amb els 5 sentits” a càrrec de Laura Pérez i
Adriana Baile, Alternativa3.
Organitza: Alternativa 3.
•
7 de maig – SARRIÀ (BARCELONA)
19h – Vil.la Urània (c Saragossa 29)
Xerrada “Finances ètiques” (amb Fiare, Coop57 i Oikocredit).
Organitza: Casa Orlandai.
•
8 de maig – TERRASSA
9h – Restaurant-Escola Torre Mossen Homs de l’Institut Cavall
Bernat, Terrassa
Obra de teatre Colectivo de Mujeres de Matagalpa (Nicaragua) Comercio
Justo y genero, també dins del projecte Xarxa Escoles pel Comerç Just.
Organitza: Xarxa d’Escoles pel Comerç Just
•
10 de maig – SARRIÀ (BARCELONA)
19h – Casa Orlandai (carrer Jaume Piquet 23)
Organitza: Casa Orlandai.
•
10 de maig – SANT ANDREU (BARCELONA)
18 h – Espai 30 (Carrer Hondures, 30)
Xerrada “Sobirania Alimentària, a la taula sense rentar-se les mans” a
càrrec de Gustavo Duch i les cooperatives de consum 30 Panxes i El Borró
Fila 0 amb la presència de Xes Sant Andreu, Queviure, Menjador Ca La Rosa,
Cooperativa El Borronet i Cercle de Consum Cooperatiu Coopolis.
•
11 de maig – SANT ANDREU (BARCELONA)
18:30 h – Espai Via Bàrcino (Via Bàrcino, 75)
Inauguració Exposició Sense dones no hi ha sobirania alimentària de la Xarxa
Consum Solidari i Berenar amb productes de comerç just. L’exposició es podrà
veure fins el 31 de maig
•
11 de maig – EL PRAT DE LLOBREGAT
17 a 20h – Plaça de l’Agricultura
Organitza: Ajuntament del Prat de Llobregat.
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•
11 de maig – SANT CELONI
Escola Montnegre, La Batllòria, Sant Celoni
A les 11h, Activitat participativa Comercio justo y genero amb l’alumnat de 4t
de primària, a càrrec del Colectivo de Mujeres de Matagalpa (Nicaragua).
A les 15h, visita de dos productors de cafè de Comerç Just de
Nicaragua:“Experiències d’una petita cooperativa rural de Nicaragua”, amb
l’alumnat de 5è i 6è.
Organitza: Xarxa d’Escoles pel Comerç Just
•
12 de maig – SANT BOI DE LLOBREGAT
10 a 14h – Plaça Catalunya
Organitza: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i entitats de cooperación i
solidaritat de la ciutat (Amizade Junts amb Moçambic, Fundació Kassumay,
Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi, Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat, Cooperacció, Associació Compassió i Vida).
•
12 de maig – SANT ANDREU (BARCELONA)
17h – Festa Major de Navas (Carrer Josep Estivill)
Acte central de les jornades: Lectura manifest i Espectacle d’animació
BALLARUCA D’ARREU DEL MÓN amb un repertori participatiu de cançons i
danses i un conte al·lusiu al Comerç Just i Responsable. A càrrec de Rah-mon
Roma.
Organitza: Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional i Taula d’Economia
Cooperativa, Social i Solidària
•
12 de maig – MATARÓ
10 a 13h – Mercat del Pla d’en Boet
L’ acte del dia 12 de maig forma part de tota una campanya de sensibilització
per al Comerç Just i la Banca Ètica, que es porta a terme des de fa una vintena
d’ anys. S’han substituït la Festa del Comerç Just i de la Banca Ètica per tres
promocions als mercats de la ciutat o als seus alentorns.
Organitza: Fundació Grup Tercer Món – Mataró
•
12 de maig – ARGENTONA
10 a 13h – Carrer Gran
Venta de productes de comerç just al mercat de la ciutat.
Organitza: Fundació Grup Tercer Món – Mataró
•
12 de maig – SITGES
11 a 20h – Espai La Torreta, Edifici Miramar
Festa del Comerç Just i la Banca Ètica dins la XVII Fira d’Entitats de les
Jornades Solidàries de Sitges.
Organitza: Sitges Solidari, Setem-Catalunya, Sitges Voluntaris Socials (SVS),
Oikocrèdit-Catalunya, Creu Roja Sitges, amb la Col.laboració de l’Ajuntament
de Sitges
•
12 de maig – ÀGER
17 a 20h – Plaça dels Jubilats
•
12 de maig – TARRAGONA
10 a 20 h – Plaça Corsini
13

Cursa d’Orientació del Comerç Just i la Banca Ètica dins la I Fira d’Economia
Solidària de Tarragona.
Organitza: Som Comerç Just i Banca Ètica, Ateneu CoopCamp, XES, Ateneu
Cooperatiu de Tarragona.
•
13 de maig – ESPLUGUES DE LLOBREGAT
16 a 18h – Rambla del Carme
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Fundació Santa Magdalena.
•
14 de maig – MANRESA
9 h – Escola d’Hostaleria Joviat
Visita de dos productors de cafè de Comerç Just de Nicaragua: “Experiències
d’una petita cooperativa rural de Nicaragua”, amb l’alumnat de l’escola.
Organitza: Alternativa 3.
•
14 de maig – MATARÓ
20.30 h – Fundació 3r Món
Xerrada “Gènere , Cafè i Comerç Just. Experiències d’una cooperativa del
Sud” a càrrec d’Exolina Aldana y Fayrin Suarez, productors de la Cooperativa
Augusto Cesar Sandino de Nicaragua.
Organitza: Alternativa 3.
•
15 de maig – SABADELL
Tarda – Ajuntament de Sabadell, Plaça de Sant Roc, 1.
Taula rodona “Cooperatives del nord i cooperatives del sur: experiències i
lluites de les cooperatives” amb la participació d’Exolina Aldana y Fayrin
Suarez, productors de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino de Nicaragua
que treballa amb Comerç Just.
•
16 de maig – OLIANA
13 a 14h – IES Oliana.
Trobada amb els alumnes de 3er de ESO per parlar de la festa de comerç just
2018 i montar-hi la exposició Comerç Just i Banca ètica.
Organitza: Il·lusions – Alternativa global.
•
17 de maig – TORDERA
11h – Lloc per confirmar
Organitza: Institut Lluís Companys
•
17 de maig – CALELLA
18:30 h – Ràdio municipal de Calella
Taula rodona “La dona al Sud”, amb la participació d’Exolina Aldana,
presidenta de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino de Nicaragua, que
explicarà el paper de la dona en el Comerç Just.
Organitza: Alternativa 3.
•
19 de maig – CALELLA
12 a 20h – Plaça de l’Esglèsia
Organitza: Ajuntament de Calella i Consell de la Solidaritat.
•

19 de maig – MONTCADA I REIXAC
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10 a 14h – Carrer Major
Acte central consistent en activitats per la canalla, fira d’entitats i venda de
productes + tallers oberts sobre comerç just als Centres oberts (horari tarda) +
tallers a les escoles (en horari lectiu).
Organitza: Ajuntament de Montcada i Reixac.
•
19 de maig – TERRASSA
10h – Mercat de la Independència (Raval de Montserrat, 41).
Festa del Comerç Just de Terrassa. Amb la participació de les entitats
terrassenques de Comerç Just. Comptarem amb la presència de dos
productors de Nicaragua, la música de Roger Canals, els castells dels Minyons
de Terrassa i una exposició dels 10 anys del cafè Terrassa.
•
20 de maig – TERRASSA
10h – Seu Alternativa 3 (Carretera Castellar, 526).
Portes obertes d’Alternativa3. Per tal d’oferir l’oportunitat a totes les persones
interessades de conèixer de ben a prop una cooperativa que elabora productes
de comerç just, on es podrà aprendre molt sobre els cafès, cacaus i sucres de
comerç just, l’experiència dels productors i productores del sud i visitar la
torradorda de cafè de comerç just.
Organitza: Alternativa 3.
•
21 de maig – REUS
19h – Botiga La Via Ecològica (Av. Prat de la Riba, 45).
Xerrada “Cooperativisme, gènere, cafè i Comerç Just. Experiències d’una
cooperativa de Nicaragua” a càrrec d’Exolina Aldana y Fayrin Suarez,
productors de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino de Nicaragua.
Organitza: Alternativa 3.
•
21 de maig – MANRESA
19.30 h – Casa Lluvià (c. Arquitecte Oms, 5)
Xerrada: HEM APRÈS DE LA CRISI? PERILL DE RIQUESA
EXTREMA. Intervindrà el director d’Intermon-Oxfam Francesc Mateu que
presentarà els darrers informes de l’ONGD que ens parlen de “riquesa
extrema”: podem parlar de recuperació econòmica quan l’1% més ric acapara
el 82% de la riquesa? Ens acostarà dades, però també un bon gruix de
propostes al nostre abast per fer un canvi de timó cap a una economia a favor
de les persones. Amb tast de cafè de Comerç Just abans de començar l’acte.
Organitza: Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera
•
22 de maig – GIRONA
De 12h a 14h i de 17 h a 20h – Passatge Arístides Maillol (seu de la Generalitat
de Catalunya).
L’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines organitza una Install Party al centre de
Girona. Totes aquelles persones que vulguin apostar per una nova manera de
consumir, podran fer el canvi cap a un model de consum responsable. De 12 a
14h i de 17 a 20h al Passatge Arístides Maillol es podran contractar
assegurances ètiques, mobilitat sostenible, energia verda o telefonia de
proximitat.
A les 18:30h hi haurà una conferència a càrrec de Jordi Morillas (responsable
de Desenvolupament de MésOpcions) i de Javier Gómez (representant d’Arç
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Assegurances).
Organitza: Ateneu Cooperatiu Terres Gironines
•
23 de maig – TÀRREGA
19h – Botiga Fem Cadena (Av. de Barcelona, 12).
Xerrada “Cooperativisme, gènere, cafè i Comerç Just. Experiències d’una
cooperativa de Nicaragua” a càrrec d’Exolina Aldana y Fayrin Suarez,
productors de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino de Nicaragua.
Organitza: Alternativa 3.
•
24 de maig – TERRASSA
12:30 h – Sala Vapor Gran, Servei d’emprenedoria de l’Ajuntament de Terrassa
Xerrada “Cooperativisme, cafè i comerç just” organitzada per l’Ajuntament
de Terrassa i amb la participació d’Exolina Aldana y Fayrin Suarez, productors
de la Cooperativa Augusto Cesar Sandino de Nicaragua.
Organitza: Ajuntament de Terrassa i Alternativa 3.
•
26 de maig – BARCELONA
16 h – SETEM Catalunya (c. Bisbe Lagarda, 4)
Xerrada “Comerç Just” a càrrec de Maria Fernàndez en el marc dels Camps
de Solidaritat de SETEM Catalunya.
Organitza: SETEM Catalunya i Alternativa3.
•
27 de maig – SANT QUIRZE DEL VALLÈS
11 a 14h – Parc de les Morisques
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 + Tastet
gratuït de cafè de comerç just + Gravació en directe d’un especial sobre la festa
per la programa de ràdio “ Som Solidaris” + Vermut solidari
12 hores: Lectura del manifest de la festa • Lliurament de premis del concurs
literari de contes Solidaris i de Poesia.
12,30 hores Espectacle infantil.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Valles, Diputació de Barcelona,
Mesa de Solidaritat de Sant Quirze del Vallès.
•
2 de juny – MOLINS DE REI
17 a 22h – Plaça del Palau
Festa de la Solidaritat amb entitats i venta de productes de comerç just
Organitza: Associació Comerç Just de Molins de Rei.
•
2 de juny – MANRESA
11 a 21:30h – Fàbrica dels Panyos.
Organitza: Casa Flors i Sirera i Ajuntament de Manresa.
•
9 de juny – SANT ADRIÀ DE BESÒS
17 a 21h – Plaça del Mercat
Organitza: Servei de Solidaritat, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
•
3 de novembre – LA PALMA DE CERVELLÓ
Punt Jove La Palma, Plaça Cervantes
Organitza: Ajuntament de la Palma de Cervelló.
16

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 2016»
El comerç just està en un bon moment: el
2016 van superar els 40 milions d’euros de
vendes a l’Estat espanyol, un increment de
5 milions respecte l’any anterior. El
creixement es va situar al 14,8%, una taxa
que no s’aconseguia des del 2012 i que dobla
amb escreix els dos anys anteriors (6,8% el
2014 i 5,9% el 2015).
Des de l'any 2000 -el primer del qual es tenen
dades- la xifra global de consum
de comerç just no ha parat de créixer.
Supermercats i grans superfícies, amb un
38% de la facturació, se situen com el
principal espai de consum del Comerç Just.
El segueix el denominat canal "HORECA"
(hostaleria, catering i restauració), amb el
36% del mercat. En tercer lloc, els establiments minoristes generen un 23% de
les vendes. És aquí on es troben les 75 botigues especialitzades
en Comerç Just a l'Estat espanyol, gestionades per les organitzacions
membre de la Coordinadora Estatal de Comerç Just, que per primera
vegada des de l'inici de la crisi, han vist augmentada la seva facturació, de 5'5
milions a 5'8 milions l'últim any.
A Catalunya, comptem amb una desena de botigues especialitzades i desenes
d'altres punts de venda de productes de Comerç Just, que van des de
l'alimentació fins a joguines, complements, cosmètica natural, decoració o
papereria. Els productes que es distribueixen procedeixen de 242
organitzacions de més de 40 països. L’any 2016 les botigues
de Comerç Just van generar el 13'5% de les vendes del sector.
L'alimentació continua sent la protagonista del Comerç Just ja que
representa el 93% de les vendes. Només el cafè genera el 43% de la
facturació. El sucre, els dolços i el cacau -amb un 40% - són el grup que més
ha crescut respecte a 2015, i en gran mesura són els responsables del
creixement global del sector.
Malgrat l'augment de les vendes, l’Estat Espanyol continua a la cua en
relació amb altres països europeus, on la mitjana de consum
de comerç just per persona el 2016 va ser de 13'7 euros, mentre que a
Espanya va ser de 0'86 euros. Només la República Txeca, Letònia, Lituània i
Eslovàquia tenen una despesa menor. Per contra, els països europeus on
el Comerç Just és més present són Suïssa (59 euros per persona / any),
Suècia (36'5) i Regne Unit (34'3). El mercat espanyol només representa el 0'5%
del mercat global de Comerç Just.
L'informe posa de manifest que les administracions públiques van augmentar
les seves compres de Comerç Just, tot i que encara representen una part
ínfima, el 0'17% de la facturació total del sector.
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3. 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.
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6. Per l’oferta de serveis: dipòsits d’estalvi, comptes corrents, targetes de
crèdit, préstecs….

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
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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 DE PREMSA
Víctor Yustres
93 44 153 35 – 620 460 298
vyustres@setem.org
www.comercjustibancaetica.org
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