
      

 
Convocatòria de premsa 

 
Presentació de la XIII Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
A partir del 12 de maig, Dia Internacional del Comerç Just,  

a 35 municipis de Catalunya 
 

 
Roda de premsa 
Divendres 11 de maig 
11:30 hores 
Plaça Catalunya (Barcelona) 

 
 

• Acte de carrer ‘El secret de la felicitat’ a 
càrrec del grup de teatre de la UPC i 
lectura de manifest.  

             Lloc: Plaça Catalunya, cantonada amb Rambla   
             Catalunya 

• Presentació de la Festa a càrrec de les 
entitats organitzadores (SETEM, Fiare, 
Alternativa 3, Intermón Oxfam, Fets i la 
Xarxa de Consum Solidari. 

• Presentació de les dades del baròmetre 
estatal de la banca ètica 2011, amb les 
dades d’estalvi en banca ètica. 

             Lloc: Sala Àgora Catalunya: Plaça Catalunya, núm. 9, 4t-  
             2a (cantonada amb Rambla de Catalunya). 

 
 
 

 
 

La Banca ètica creix un 54% a  
l’Estat espanyol el 2011 
 

El lema “ÉS JUST el que necessites” arribarà els caps de setmana de 
maig a 35 municipis de tot Catalunya 
 
Les entitats que impulsen la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 2012 (SETEM, 
Fiare, Intermón Oxfam, Alternativa 3, FETS-Finançament Ètic i Solidari i la Xarxa de 
Consum Solidari) us conviden a l'acte inaugural de la Festa, que tindrà lloc el proper 
divendres 11 de maig a les 11:30h a Plaça Catalunya. 
 
La 13a Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, amb el lema "És JUST el que 
necessites" s’iniciarà el 12 de maig coincidint amb el Dia Internacional del Comerç Just, que 
se celebra a més de 800 ciutats de tot el món, i comptarà amb la participació de més de 250 
entitats de tot el país.  
 
Un dia abans, la nova edició de la Festa viurà el tret de sortida a la Plaça Catalunya de 
Barcelona, on el grup de teatre de la UPC oferirà una petita representació teatral per donar a 
conèixer “El secret de la felicitat”, que tindrà a veure amb comprar Comerç Just i haver fet 



      

el canvi a la Banca Ètica. També, es donaran les dades de la Banca Ètica 2011, on destaca el 
creixement del 54% a l’Estat Espanyol. 
 
35 municipis participen a la Festa 
La Festa és una iniciativa que vol donar a conèixer les propostes del Comerç Just i la Banca 
Ètica a la societat catalana. Enguany arriba a 35 municipis catalans, incloses les capitals de 
província (Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona). A Barcelona, diversos barris de la ciutat 
acolliran aquesta festivitat amb l’objectiu d’apropar novament el seu missatge sensibilitzador i 
el seu caràcter lúdico-divulgatiu als ciutadans. Sarrià, Sant Andreu i Clot seran els escenaris 
on es desenvoluparà el complet programa d’activitats. 
 
La Festa compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diptuació de Barcelona, TV3, 
El Periódico de Catalunya i Barcelona Televisió. 
 
El Comerç Just és un moviment que proposa un comerç que sigui just per a totes les parts 
que entren en joc quan es produeix un intercanvi, i que permeti assolir als països del Sud el 
seu desenvolupament social i econòmic. 
 
La Banca Ètica és una altra forma d’estalviar i invertir que combina els beneficis socials amb 
els beneficis econòmics., mplica les persones i la seva capacitat d’estalvi en projectes que 
busquen el desenvolupament, la redistribució de la riquesa i la protecció del medi ambient a 
qualsevol lloc del planeta. Té la transparència com a principi fonamental. 
 
Més informació: 
Web de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica: http://www.festacj.org 
(Inclou les agendes d’activitats de cada municipi) 
 
Llistat de municipis participants: 
http://festacj.wordpress.com/on-es-fa-la-festa/ 
 
Cartells de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 2012:  
http://festacj.wordpress.com/category/materials/ 
 
Espot de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica (emissió solidària a TV3 i 
Barcelona TV): 
http://youtu.be/a_Ee3QPp8fg 
 
 

Si desitgeu ampliar aquesta informació o concertar entrevistes prèvies: 
comunicacio@festacj.org  

Tel: 93 441 53 35 (ext 103) 661 501 109 
Marta Solano / Albert Sales 

 


