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Presentació  
Què és la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
 
La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica és una activitat lúdica i educativa que té lloc un 
cop l’any a Catalunya, enguany celebrem la tretzena edició. Seguim fidels a la nostra cita 
anual i en aquesta ocasió, atès el context actual de crisi que ens acompanya, hem triat un 
lema per fer-nos sentir: ÉS JUST EL QUE NECESSITEM. Prou explotació, tria Comerç 
Just. Prou Especulació, tria Banca Ètica. 
 
Vivim a l’era de la globalització, caracteritzada per la integració i interacció de les 
economies a través de la producció, el comerç i les transaccions financeres de bancs i 
corporacions transnacionals. Però la vulnerabilitat de les economies i la irresponsabilitat 
del sistema financer ens han portat a aquesta crisi que repercuteix a la vida de milions de 
persones. Per això, diem PROU! i reclamem un nou model econòmic basat en els principis 
de l’economia social i solidària, que anteposa els interessos de les persones als econòmics. 
 
En aquesta ocasió seran 35 municipis els que celebraran la Festa, que vol potenciar el 
coneixement dels valors i les propostes del Comerç Just i les finances ètiques entre la 
població catalana, com un model de consum més responsable. I ho fa mitjançant accions 
de caràcter festiu, divulgatiu i sensibilitzador. Durant la festa es pot gaudir d'exposicions, 
espais de degustació de productes, actuacions infantils i musicals, contacontes, jocs, etc.  
 
La Festa se celebra d'ençà l'any 2000 a la ciutat de Barcelona, però l’èxit de convocatòria, 
any rere any, ha fet possible estendre la Festa a tota la població catalana, organitzant-la a 
més ciutats i municipis d'arreu de Catalunya. La 13a edició de la Festa s’iniciarà el 12 de 
maig coincidint amb el Dia Internacional del Comerç Just i comptarà amb la participació de 
més de 200 entitats de tot el país. 
 
La coordinació nacional de la Festa va a càrrec de SETEM, amb la participació d’Alternativa 
3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solidari-, Intermón Oxfam i la Xarxa de Consum Solidari, 
i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, TV3, El Periódico 
i Barcelona TV.   
 
Aquest any 2012, hi participen 35 poblacions: 
 
GIRONA 
Banyoles 
Girona  
L'Escala 
 
TARRAGONA 
Tarragona 
Vallmoll 
 
BARCELONA 
Castellbisbal 
La Palma de Cervelló 
Esplugues de Llobregat 
Mataró 
Sabadell 

Sant Boi de Llobregat 
Sant Quirze del Vallès 
Terrassa 
 
BARCELONA CIUTAT 
Clot 
Gràcia 
Sant Andreu 
Sarrià 
 
LLEIDA 
Àger 
Alcarràs 
Almenar 
Alpicat 
Altorrico 

Aspa 
Balaguer 
Borges Blanques 
Cervera 
Corbins 
Fulleda 
Guissona 
Juncosa 
Lleida 
Mollerussa 
Pobla de Segur 
Rosselló 
Sort 
Tremp 
Tàrrega

Algunes xifres de l’edició de 2011 

>>> Més de 45.000 persones visitants 

>>> Més de 1.000 persones voluntàries 

 

 

>>> 81 municipis participants 

>>> Més de 200 entitats organitzadore
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Acte per a mitjans: El secret de la felicitat 
 
RODA DE PREMPSA DE PRESENTACIÓ DE LA FESTA 
Divendres 11 de maig 
11:30 hores 
Plaça Catalunya 
 

- Performance del grup de teatre de la UPC: “El secret de la felicitat”. 
Lloc: Plaça Catalunya, cantonada amb Rambla Catalunya 
- Presentació de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 2012 a càrrec de 

les entitats organitzadores i col·laboradores. 
- Presentació del baròmetre de les Finances Ètiques 2011, amb les dades de la 

inversió i clients de la banca  ètica l’any 2011 a l’Estat Espanyol. 
Lloc: Àgora Catalunya: Plaça Catalunya, núm. 9, 4t-2a (cantonada amb 
Rambla de Catalunya). 

 

Manifest de la festa 2012 
 
La crisi actual és conseqüència d’un sistema de producció capitalista basat en 
l’autoregulació i alimentat per l’acumulació de beneficis a curt termini d’una minoria. 
 
Aquesta crisi és també el resultat dels desequilibris financers internacionals, la repartició 
desigual de riqueses i un sistema comercial internacional totalment injust. I s’ha estès 
progressivament a l’economia productiva i està repercutint en la vida de milions de 
persones.  
 
El món ha de posar l’economia al servei de les persones. Cal un sistema fundat en la 
satisfacció de tots els drets humans, l’economia social i solidària i un concepte diferent de 
riquesa, que garanteixi el benestar de tota la humanitat. A més ha de garantir el comerç 
just, la sobirania alimentària i el respecte al medi ambient. 
 
Les entitats que promovem la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica volem reflexionar 
sobre aquesta situació i plantejar alternatives possibles a aquesta crisi injusta. Per això 
enguany sortim novament al carrer, i amb convenciment i perseverança diem que el 
Comerç Just i la Banca Ètica “és JUST el que necessitem”. Necessitem un nou model 
econòmic basat en els principis de l’economia social i solidària, que anteposa els 
interessos de les persones als econòmics. 
 
No dubteu que les nostres accions individuals tenen efectes positius per a les persones i 
pel món en el que vivim. Per això us proposem que escolliu productes de Comerç Just i 
rebutgeu aquells que no compleixen amb l’ètica social. També que participeu de les 
propostes de la Banca Ètica, que ens demostren que una economia alternativa, justa i 
equitativa és possible. 
 
Apel·lem doncs a la responsabilitat col·lectiva per aconseguir una transformació social i 
assolir un món més just i solidari. 
 
Benvingudes al tretzè aniversari de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. 
 
Bona Festa! 
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El  Comerç Just  
Què és?  
 
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. A molts dels països del Sud els ingressos 
de milions de famílies depenen de l'exportació de matèries primeres (cotó, cafè, cacau, 
te...). Però els preus els marquen les grans multinacionals que dirigeixen i controlen el 
comerç mundial. El criteri pel qual es regeixen és obtenir el màxim benefici econòmic a 
curt termini. La creixent marginació de famílies camperoles i petits productors, 
l'explotació laboral, l'esgotament dels recursos naturals, la contaminació i la pèrdua de la 
diversitat biològica són algunes de les conseqüències d'aquest funcionament. 
 
El Comerç Just promou una relació comercial diferent que garanteix un nivell de vida 
digna per a les famílies del Sud, té en compte valors ètics i mediambientals, 
enfront dels criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional i es basa en 
els següents principis: 
 

 Creació d’oportunitats per a productors i productores en desavantatge 
econòmica. 
 Retribució digna pel treball. 
Transparència en les relacions comercials i rendició de comptes. 
 Desenvolupament de capacitats per a una independència del productor/a. 
 Eradicació de l’explotació infantil. 
 Beneficis socials per a les comunitats productores. 
 Respecte del medi ambient. 
 Equitat de gènere: es dóna valor i es recompensa el treball de la dona. 
 
 

Una alternativa possible a la crisi 
 

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: augmenteu el comerç lliure, privatització i el 
mercat ja s’encarregarà de tot 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 raonament de contingut social i polític. Apareix originalment als països 
nòrdics acompanyat dels interessos i els qüestionaments dels grups productors del Sud 
davant d’unes regles de comerç internacional injustes. Aquesta nova forma de comerç 
representa un replantejament sobre l’economia i la lògica mercantil perquè no estigui 
dissociada de la lògica humana. 
El moviment de Comerç Just pretén corregir les desigualtats existents en les relacions 
comercials internacionals i es basa en la participació de les persones i les comunitats, en 
l’empoderament, en la transparència, les qüestions de gènere i la sostenibilitat ecològica.  
Es innegable que el moviment de Comerç Just va néixer com a instrument de 
desenvolupament per a les organitzacions productores del sud -a través del criteri “trade, 
not aid”- gràcies als valors que promou... i és innegable també que és més apropiat que 
el comerç convencional per abastar les múltiples dimensions de la vida humana més enllà 
de la mera perspectiva econòmica. 
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No obstant això, cal anomenar alguns reptes que es planteja el moviment els 
propers anys. En primer lloc, cal donar suport a les noves formes d’empoderament del 
sistema de Comerç Just per part d’organitzacions del sud, amb la creació d’iniciatives de 
Comerç Just i xarxes regionals als quatre continents.  
 
En segon lloc, enfront la poca capacitat que ha tingut els moviment per fer canvis 
concrets en un model de comerç internacional, encara que ja està legitimat per la 
majoria de parlaments nacionals i la Unió Europea (UE), cal anar molt més enllà. A l’Estat 
espanyol, la Coordinadora Estatal de Comerç Just està a punt d’aprovar un 
posicionament polític en contra dels Tractats de Lliure Comerç de la UE, iniciativa que 
s’adhereix a tot un moviment en aquest sentit que lluita per aconseguir canvis en les 
relacions comercials de la UE per tal que no esdevinguin el nou colonialisme del segle 
XXI. 
Finalment, el moviment de Comerç Just està cada dia més a prop de les xarxes 
d’economia social i solidària, i d’aquestes sinergies, haurà d’esdevenir un nou model 
econòmic que abasti molts més àmbits que el Comerç Just i que han de dotar a la nova 
economia de les eines suficients per fer-ho possible. Aquestes iniciatives no són altres 
que les empreses d’inserció, cooperatives de consum ecològic, ambientals, de 
missatgers, d’habitatge, agràries, culturals, de la construcció, a més de cooperatives de 
crèdit, de serveis financers, d’assegurances ètiques vinculades a la Banca Ètica. No falten 
mitjans de comunicació alternatius, xarxes d’intercanvi, horts comunitaris i empreses 
recuperades, així com xarxes de turisme responsable. 
 
Es necessari impulsar canvis en un model d’intercanvi desigual i promoure 
alternatives de consum més respectuoses amb les persones. I el Comerç Just és una 
possible alternativa. 
 
 

La Banca Ètica  

Què és? 
 
La Banca Ètica és una alternativa als bancs convencionals; una altra forma 
d’estalviar i invertir que combina els beneficis socials amb els beneficis econòmics. 
Comptes d’estalvi, fons d’inversió o dipòsits a termini que pretenen l’ús ètic dels diners i 
aposten per empreses responsables socialment i ambiental. Una alternativa que 
agafa força en els temps que vivim avui en dia, ja que alguns dels responsables de 
l’actual crisi son els grans bancs i les seves transaccions financeres amb grans 
corporacions. 
 

Per què cal una Banca Ètica? 
 
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 
La Banca Ètica 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 euro invertit. Això 
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implica un canvi en la relació de les entitats financeres amb els seus clients. La Banca 
Ètica els 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. Pel benefici de tothom 
La beneficiària de la seva activitat és la societat en general, no només els clients. 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 a què 
l’ús últim dels seus diners, no perjudiqui la societat.  
5. Per l’oferta de serveis 
La Banca Ètica ha de tenir beneficis per funcionar i ofereix els mateixos serveis bàsics 
que la banca tradicional, tals com comptes corrents i d’estalvi, fons d’inversió, targetes 
de crèdit, préstecs... Però hi ha moltes diferències. La Banca Ètica es preocupa dels 
beneficis socials encara que no tinguin tants beneficis econòmics. No inverteix en sectors 
perjudicials per molt rendibles que siguin, s’atreveix en activitats complicades si tenen un 
alt valor social, les comissions que cobra als seus clients s’ajusten al cost real... La Banca 
Ètica no fa caritat, simplement canvia els valors, els objectius del capital i el 
funcionament intern. 
 
En alguns països europeus les finances ètiques tenen més de 30 anys d’història, i avui 
existeixen ja més de 30 bancs. L’any 2005 a Europa més de 100.000 milions d’euros 
estaven invertits seguint criteris d’inversió socialment responsable. D’aquests només 217 
pertanyien a fons domiciliats a Espanya. En els darrers 5 anys les finances ètiques han 
crescut molt a Catalunya, i avui podem comptar amb dues entitats de Banca Ètica, 
Triodos Bank (Holanda) i el Projecte Fiare. A Catalunya des de fa temps hi ha entitats 
que ofereixen diferents serveis de finançament ètic. Trobem cooperatives de crèdit que 
ofereixen serveis financers, cooperatives financeres socialment responsables, i 
fundacions que presten microcrèdits. Aquestes entitats no sempre formen part del 
sistema financer convencional. Donen suport principalment a persones i projectes que 
difícilment obtindrien un crèdit d’un banc convencional. 
 
 

La tranquil·litat de saber on estan depositats els 
teus diners 
 
Les entitats de finances ètiques, cadascuna amb el seu propi embut, apliquen criteris 
ètics, socials i mediambientals alhora de definir la seva política inversora i aquest fet 
pràcticament obliga a definir, també, una política de transparència. 
La transparència és un element fonamental per dotar de coherència i credibilitat el 
projecte de les finances ètiques i per donar a conèixer, a través dels projectes 
finançats, quina és aquesta política d’inversió a la que fèiem referència. Tot plegat 
perdria sentit si no s’expliqués de forma senzilla, regular i accessible quins projectes 
s’estan finançant. 
 
Pels socis i clients de les entitats de finances ètiques la política de transparència suposa, 
principalment, dues coses. Per una part, el fet de conèixer quins projectes i entitats 
s’estan finançant suposa que aquests socis i clients coneixen perfectament perquè 
s’estan utilitzant els seus diners. I consequentment, aquest coneixement pot aportar 
coherència. 
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Coherència per evitar el que molts cops suposa una contradicció entre els valors 
personals i els valors que es desprenen de l’ús que se li dóna als nostres diners. 
 
Amb les entitats financeres convencionals pot passar que els nostres diners no treballin 
en el mateix sentit que els nostres valors. Per exemple, podem estar en contra de 
l’existència de guerres i conflictes armats però que els nostres diners serveixin per 
finançaruna empresa d’armament. O podem estar d’acord i a favor dels drets humans 
però que els nostres diners serveixin per finançar empreses que amb la seva activitat els 
vulneren de forma greu i sistemàtica. 
 
Amb les entitats de finances ètiques, gràcies a la seva política de transparència, sabem 
que tots aquests sectors queden exclosos de la seva activitat financera però també que 
els diners es focalitzaran cap a finançar projectes amb criteris positius i de construcció de 
propostes amb un valor afegit pel conjunt de la societat. Projectes d’inclusió social, de 
comerç just i consum responsable, de promoció de les energies renovables , agricultura 
ecològica i biodinàmica, projectes educatius i culturals, entitats sense ànim de lucre o 
empreses amb sistemes de gestió participativa. 
 

Mapa de les finances ètiques  
 

Coop57 és una cooperativa de serveis financers orientada a promoure la 
intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l’economia solidària. 
Regeix tota la seva activitat sobre la base dels principis de la banca ètica. 
Destina els seus recursos propis a donar préstecs a projectes d’economia 
social. 
 

 
Projecte de banca ètica, ciutadana i cooperativa. El Projecte Fiare es va 
crear l’any 2003 a partir de la reflexió de 52 organitzacions del tercer sector i 
l’economia social. El seu objectiu és crear una cooperativa de crèdit d’àmbit 
estatal, per tal de transformar la societat, invertint només en projectes 
socials. 

 
 
 

Oikocrèdit Catalunya té 2 línies d’actuació. La primera és difondre el 
concepte de les inversions socialment responsables. La segona, 
captar fons al nostre país, mitjançant la compra d’accions d’Oikocredit 
Internacional, per invertir-los en aquesta cooperativa ètica d’abast 
mundial. 

 
Triodos Bank és un banc ètic d’origen holandès amb més de 30 
anys d’experiència que opera a Catalunya des del 2006 i que 
posa en pràctica una política d’inversió responsable, 
especialitzada en els següents sectors: natura i medi ambient, 
sector social i cultura. 
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Agenda a Barcelona  
 
XIII Festa Comerç Just i Banca Ètica  
 
Clot 
12 de de maig 
D’11 a 14h 
Parc del Clot 
Paradetes de SETEM Catalunya, FETS, Oikocredit i Fiare. 

A les 11.30: Xocolotada 

Jocs per a infants 

A les 12am: Teatre participatiu “El secret de la felicitat” a càrrec del grup de teatre de la 
UPC. 

Sant Andreu 
5 de de maig 
De 10 a 14h 
Plaça Orfila 
 
Durant tot el matí : Fira amb productes d’alimentació, artesania, … 
A les 10,30 h Taller sobre HORTS URBANS. 
A les 11,30 h Xerrada sobre FINANCES ÈTIQUES a càrrec d’en Jordi Via (Pressident de 
FETS). 
A les 12,30 h Lectura del Manifest. 
A les 12,45 h Concert de LA NEURONA COIXA . 
 
Organitza : Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu. 
 
Entitats participants a la Fira : Amigos del Alto, Vols, Andròmines , Sahandreu, Trèvol, IDEAS, 
Vinculos Ahimsa ,Dníger.cat, Azimut, Agrupament  escolta Jaume I, Camp de la Sort, 
Ecoandreu, Can Roset 
Amb el suport: Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu. 

Sarrià 
19 de maig 
Pl. Sant Vicens 
 
Durant tot el dia: Una gimcana sobre el consum responsable! 
11.30 h – Actuació Vivim del Cuentu 
12h-14 h – Gimcana familiar 
14 h – Paella ecològica de verdures organitzat per Germinal Sarrià. Reserves a 
germinalsarria@gmail.com abans del 12 de maig 
16 h – El Precio Justo 
16.30h – Presentació de la Campanya Banca Ètica vs Banca tradicional organitzat per 
l’Assemblea d’Indignats de Sarrià-St. Gervasi 
17h – Teatre de l’oprimit/Teatre-fòrum amb Forn de Teatre Pa’tothom 
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Agenda a Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organitzadors 
 

Organitzadors nacionals 
La Festa del Comerç Just a Catalunya està organitzada per 6 entitats catalanes 
reconegudes pel seu treball en la promoció del Comerç Just i les finances 
ètiques: 
 
  Coordina       

 
 
 

Participen 



    

Gabinet de Premsa  
T. 93 441 53 35 (ext 103) – 661 501 109 
Correu-e: comunicacio@festacj.org 

11 

 
Participants locals 
Més de 100 entitats locals i comarcals de solidaritat fan possible la festa als 35  
municipis on se celebra. 
 
A Barcelona se suma als organitzadors nacionals, com a participant local:  
 

 
 
Col·laboradors    
 
 
 

 
 
 
Contactes 

Coordinació Festa 
 del Comerç Just 

Independència 244 
Barcelona 08026 

Tel.: 93 441 53 35 - (ext.115) 
coordinacio@festacj.org 

Gabinet de Premsa 
Marta Solano  

Tel: 93 441 53 35 (ext. 103) – 661 501 109 
Fax 93 443 20 69 

comunicacio@festacj.org 

 
www.festacj.org 

 


