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Una alternativa possible
Demà se celebra la Festa del comerç just i la banca ètica a Sarrià, Sant Andreu i Ciutat Vella | El 17 de maig la festa tindrà lloc a l'espai
Germanetes, a l'Eixample

L'any passat Sant Andreu també va acollir la festa del comerç just i la banca ètica Setem Catalunya

Coincidint amb el Dia Internacional del Comerç Just, demà dissabte s’inicia la quinzena edició de la Festa del comerç just i la
banca ètica. Enguany estan previstes 35 celebracions arreu de Catalunya al llarg del mes de maig i principis de juny, i entre
aquestes trobem les que tindran lloc a Barcelona. Tres demà dissabte: a la plaça Sant Vicenç (Sarrià), d’11 a 18 h; a la plaça
Orfila (Sant Andreu), de 10 a 14 h, i a la plaça Sant Agustí el Vell i al convent de Sant Agustí (Ciutat Vella), de 10 a 14h; la
quarta el dissabte 17, de 10 a 14 h, a l’espai Germanetes (c/Viladomat amb Consell de Cent, a l’Eixample).

Sota el lema “Desmarca’t! Hi ha alternatives”, les diferents festes engloben exposicions, espais de degustació de productes,
tallers, xerrades, cinefòrums, activitats d’animació infantil, etc. “Un any més, volem explicar a la ciutadania què és el comerç
just i la banca ètica, tot destacant que és possible passar de les grans marques i espais de consum que no respecten els drets
humans ni cuiden el medi ambient, i remarcant que hi ha alternatives més justes al sistema capitalista basades en el diàleg, la
transparència, el preu mínim just i la coresponsabilitat entre qui produeix i qui consumeix”, explica Begoña Planas, responsable
de Campanyes de Setem Catalunya, entitat que s’encarrega de coordinar la festa que també compta amb la participació
d’Alternativa 3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solidari, Oxfam Intermón, la Xarxa de Consum Solidari i la Xarxa d’Economia
Solidària, i el suport de l’Ajuntament de Barcelona, entre altres.

Les vendes de productes de comerç just s’han multiplicat per quatre en els darrers deu anys, i s’ha passat de facturar 6,9
milions d’euros l’any 2000 a 28,3 el 2012, “sense patir cap retrocés tot i la crisi”, remarca Planas.

Finances ètiques

Des de fa onze anys, la festa del comerç just engloba també la banca ètica, “perquè en ambdós casos hi ha un mateix
plantejament, el voler conèixer què hi ha darrera d’allò que consumim”, apunta Jordi Marí, president de FETS-Finançament Ètic
i Solidari.

Malgrat el seu creixement –amb un increment del 60% en el nombre de clients el 2013–, la banca ètica encara és una gran
desconeguda. “Amb trobades com les que tenen lloc aquest mes de maig a diferents indrets de Catalunya volem explicar què
són les finances ètiques, que els ciutadans prenguin consciència de l’ús que es fa dels seus diners i de la seva capacitat de
transformació segons si treballen amb una entitat bancària o una altra”, afegeix Marí.
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