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.

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.

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.
A banda de l’acte a Barcelona, es celebren més de 35 actes a diferents
municipis i barris arreu, la majoria durant aquest mes de maig. Aquí trobareu
tots els actes.
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, 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.
•
•
•

DIARI DE CAMPANYA
ESPOT
MANIFEST 2018

Contacte de Premsa:
Víctor Yustres - Premsa
93 44 153 35 – 620 460 298 / comunicacio@setem.org
www.comercjustibancaetica.org

