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Introducció 

Aquest catàleg és una proposta d’exposicions, espectacles, 
videofòrums, tallers i altres activitats relacionades amb les 
temàtiques del comerç just, la banca ètica i el consum responsable 
per a realitzar durant la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 2015 
que celebrareu al vostre municipi.  
 
 
A cada proposta s’inclou una petita descripció de la mateixa, així com 
el contacte directe per a sol·licitar l’activitat.  
 
Algunes de les activitats compten amb una subvenció de la Diputació 
de Barcelona per als municipis de menys de 50.000 habitants  de la 
província de Barcelona.  
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1.PROPOSTES D’ACTIVITATS VINCULADES AMB EL 
SECTOR DEL TÈXTIL 
 
1.1 L’estenedor d’injustícies i taller de serigrafia 
 

Descripció: 
Construïu un estenedor amb 
missatges de denúncia sobre 
el funcionament de la 
industria  tèxtil. Airegeu les 
vulneracions de drets que 
pateixen les  treballadores 
del tèxtil i l’esclavitud que 
genera la indústria de la 
moda.  
Hem construït un kit de 5 
amb 5 missatges que podeu 
encarregar a la Tinta. Podeu 

acompanyar l’activitat amb un taller bàsic de serigrafia en peces de roba on la 
ciutadania pugui escriure el seu missatge. (Sinó disposeu de material per 
serigrafiar es possible utilitzar papers amb forma de roba/draps com a la 
imatge)  

 
Material necessari: 
Peces de roba /draps o papers en forma de samarretes, pinces, material per  
seragrafiar (rotuladors, segells, tinta....) 

 
Contacte per estenedor ja preparat: La Tinta 931709523  

 
Us demanem que us feu una foto amb els vostres missatges i ho compartiu a  

les xarxes socials amb els hastags: #estenedorinjustícies #FestaCJBE 

 



1.2 Tot allò que l’etiqueta no diu 
 

Descripció:  
Performance vivencial i senzilla 
que pretén visibilitzar d’on 
provenen la majoria de peces 
que vestim. Es demana a la gent 
que es retalli l’etiqueta de les 
seves  peces de roba i les 
enganxi al país del mapa on 
està feta la peça.  
Ens  trobarem amb una gran 
concentració d’etiquetes al 

continent asiàtic. Aquesta activitat es pot realitzar de manera complementària 
a l’estenedor d’injustícies. 

 
Material necessari: 
Mapa del món gegant (preferiblement de Peters), xinxetes i peces de roba de 
mostra per  retallar les etiquetes.  



1.3 Obra de teatre Quina Tela! 
 

Descripció:  
Som el que vestim? Ens 
vestim com som? Quina 
relació tenim amb la roba? 
Diferents personatges 
mostren, en clau d’humor, 
situacions i rols entorn del 
consum de roba, intentant 
reflexionar i desvestir-nos 
d’inèrcies quotidianes. 
 
La peça teatral té una durada 
de 40 minuts en clau de 
comèdia, amb un ritme ràpid 
i fluid, i després s’organitza 

un fòrum que pot tenir una durada d’uns 40-60 minuts, depenent del temps 
disponible de la sala i de l’horari. 
 
Més informació aquí 

 
Requisits: Per les característiques de l'espectacle no es pot  fer a l’exterior. 

 
Preu: 500 € (el preu no inclou el tècnic. l'espectacle requereix d'una persona 

que posi el so, però és  molt senzill) 

 
Com demanar-la?: Xucrut Teatre www.xucrutteatre.org/ 667 83 38 35 
 
 
 
 

http://www.xucrutteatre.org/wp-content/uploads/2014/09/dossier_quina_tela_Xucrut.pdf
http://www.xucrutteatre.org/


1.4 Organitza un mercat d’intercanvi de roba 
 
Organitza un mercat d’intercanvi de 
roba. Segur que al vostre municipi hi 
ha alguna iniciativa de recollida de 
roba de segona  mà i/o mercat 
d’intercanvi. Contacteu-los per 
coordinar esforços i que participin a 
la Festa del Comerç Just i la Banca 
Ètica del municipi. 
 
 
 



1.5 Obra de teatre: El soroll dels telers! 
 

Descripció:  
Espectacle de teatre social 
lliurement inspirat en el  
llibre de l’Assumpta 
Montellà “El silenci dels 
telers”.  Està realitzat per 14 
actrius d’edat compreses 
entre els 14 i els 80 anys i vol 
ser una reflexió sobre el 
paper de la dona, les 
condicions sociolaborals en 
l’àmbit del tèxtil, les 
situacions d’explotació 

actuals i el consum responsable. 
 
Durada: 50 minuts 
Espai: escenari de 8 X6.  
 
Més informació aquí. 
 

Necessitats tècniques: llums i so, projector i pantalla gran a concordar en 

relació al Teatre o espai. No es pot realitzar a l’exterior. 

 
Com demanar-la? Olga Vinyals 610869020 / artescena@gmail.com 

www.artescenasocial.blogspot.com 

 
Preu: 400/600 €  

http://goo.gl/7pnmcq


1.6 Cinefòrum “Les costures de pell” 
 

Sinopsi:  
La Bharathi i la Yamuna 
viuen a Bangalore, a la 
Índia i s’han passat la vida 
cosint per les grans 
multinacionals del sector 
tèxtil que omplen els 
armaris de mig món. 
Com altres dones, han 
decidit no tenir por i 

lluitar per assolir un futur digne, sabent que l’únic camí per aconseguir unes 
condicions de treball justes passa per assumir una confrontació directa amb els 
seus patrons. 
 
Més informació aquí 

 
Com demanar-la? nodustfilms@gmail.com / 635 216 424 
 
 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0B824wnXw9Gqzfmw2WXYzSTFEdTE4b3piM19HUEYwQXhvc1h0UDBsT1NSTWhYaEdRVXlpcnc&usp=sharing


2. EXPOSICIONS 
 
 

2.1 Els bancs passen factura 
 

Descripció:  
 
Els bancs passen factura és una 
exposició que forma part de la 
campanya Finances Ètiques de 
SETEM Catalunya.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Es tracta d’un material que dóna a conèixer el paper que juguen els bancs en 
els següents temes: 
 
1. Bancs i poder 
2. Bancs i Països del Sud 
3. Bancs i corrupció 
4. Bancs i guerra 
5. Finançar... és neutral? 
6. Existeix l’alternativa: “Banca Ètica”. 
 

Format i mides:  
1) Plafó desplegable de 2 metres de llargada i 1.5 metres d’alçada. 

S’aguanta amb la seva pròpia estructura. I lona de 2 metres de llargada. 
2) També disposem de 2 lones amb el contingut de l’exposició (més fàcil de 

transportar) 
 

Com demanar-la? A SETEM Catalunya/ bplanas@setem.org/ 93 441 53 35 

Ext.111 
 



2.2 Cafè Just i Comerç Just 

 

Descripció:  
Exposició sobre el procés d’elaboració del 
cafè de Comerç Just i el funcionament i 
principis de Comerç Just. El dia de la 
inauguració es fa una ponència de 30 
minuts sobre el Comerç Just i un tast de 
cafè al final de la visita.  
 
També s’acompanya amb un audiovisual 

sobre els productes de cafè. 
 

Durada: 15 dies. 

 

Espai: Sala ben il·luminada amb endolls i capacitat per 11 panells de 

80x150cm. 
 

Com demanar-la? Alternativa 3  

 
 

 
 
 
 
 



2.3 Cafè Ciutat 
 
Descripció:  
Exposició itinerant que mostra què és 
el Comerç Just, la procedència del 
cafè, com es cultiva i les diferències 
amb el cafè convencional. Presenta 
també la iniciativa del Cafè Ciutat i on 
es pot trobar a Catalunya.   

 
 
 

Durada: a consultar 

 
Espai: 6 panells roll up (80 amplada * 2 metres alçada) 

 
Com demanar-la? Fundació Grup Tercer Món Mataró (Glòria San José) 

botiga@gruptercermon-mataro.org / 937960087- 616291302 
 

 
 

mailto:botiga@gruptercermon-mataro.org


2.4 Banca Ètica versus Banca Convencional 
 

Descripció:  
 
L’exposició mostra les dues cares 
de la banca a través de dos 
paisatges molt diferents, el 
resultant de la banca ètica, i el 
resultant de la banca 
convencional. També conté dos 
caixers, l’automÈtic i el 
Lucromàtic, els quals ofereixen 
informació sobre aquests dos 
tipus de fer finances.  
 
Els continguts responen les 
següents preguntes: 
1. Què és la banca ètica? 
2. Inversions i conseqüències de la 
banca ètica. 
3. Què és la banca convenciona? 

4.Inversions i conseqüències de la banca convencional. 
 

Format i mides: 2 plafons desplegables de 2,8 metres de llargada i 2,3 

metres d’alçada. Dos caixers desmuntables de fusta (1mx0.5m aprox). 
S’aguanta amb la seva pròpia estructura. 
 

Com demanar-la? SETEM Catalunya/ bplanas@setem.org/ 93 441 53 35 

Ext.111 
 
 



2.5 Una mirada al comerç just a través del còmic 
 

Descripció: 

 

La finalitat d'aquesta exposició ha estat 

elaborar un còmic de denúncia sobre 

les injustícies del comerç internacional 

d’aliments. El còmic consta de 8 

vinyetes-plafons que desenvolupen les 

característiques d’aquest comerç, els 

actors implicats i els seus interessos, 

els qui hi surten guanyant i els qui hi 

surten perdent, els impactes socials i ambientals del model agroexportador, i 

l’alternativa que es planteja des del moviment pel comerç just i la sobirania 

alimentària. 

Format: 8 plafons desplegables. S’aguanta amb la seva pròpia estructura. 

Com demanar-la? Area de sensibilització de la Xarxa de Consum Solidari: 

sensibilitzacio@xarxaconsum.org  /  Tel: 93 268 22 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Sobirania Alimentària, una alternativa al 
Canvi Climàtic 

Descripció: 

La finalitat d'aquesta exposició 

ha estat denunciar els efectes 

negatius, sobre el medi 

ambient, de la producció 

industrial d’aliments i la seva 

dinàmica de comercialització 

internacional, sense deixar de 

banda l'impacte social que 

genera allà on s’implanten les 

agroindústries. Així, s’exposa 

com l’agricultura industrial és 

un factor important en la 

generació de residus i gasos 

d’efecte hivernacle. 

 

 

 

Format: 5 plafons 

desplegables. S’aguanta amb la seva pròpia estructura. 
 
Com demanar-la? Àrea de sensibilització de la Xarxa de Consum 
Solidari: sensibilitzacio@xarxaconsum.org  /  Tel: 93 268 22 02 
 
 
 
 
 
 
 



2.7 Comerç Just és... 
 
Descripció: 
 

L’exposició 'Comerç Just 

és...' promou la reflexió 

sobre l’actual model de 

producció, de distribució 

i de consum tant al sud 

com al nord. A través de 

8 plafons i mitjançant 

dibuixos i il·lustracions té 

com a objectiu donar a 

conèixer els principis i 

fonaments del comerç just de manera paral·lela al concepte de sobirania 

alimentària. Així, recalca la importància de cadascun dels actors que intervenen 

en el procés, des del productor fins al consumidor final, passant pel procés de 

transformació i distribució. 
 

Format:  8 plafons desplegables per a penjar 

 

Com demanar-la? Àrea de sensibilització de la Xarxa de Consum 

Solidari: sensibilitzacio@xarxaconsum.org  /  Tel: 93 268 22 02 
 



2.8 El teu cafè és bo per a tothom? 
 

Descripció: 
 

Aquesta exposició té com a objectiu 

donar a conèixer les desigualtats del 

comerç internacional de cafè, denunciar 

quins són els seus responsables, els 

actors que hi guanyen i els que hi 

perden. Així mateix, defineix clarament 

l’aposta per un altre model de comerç, 

el de comerç just, emmarcat dins el 

concepte de sobirania alimentària, 

mostrant alternatives d’organitzacions al 

sud i al nord que treballen aquest tema. 

A través de 10 plafons, amb dibuixos i 

il•lustracions, s’explica de forma amena 

la situació actual del comerç mundial del 

cafè, es denuncien els seus responsables 

i es proposen alternatives a aquest consum dins el moviment crític de comerç 

just. 

 

Format:  10 plafons desplegables per a penjar 

 

Com demanar-la? Àrea de sensibilització de la Xarxa de Consum 

Solidari: sensibilitzacio@xarxaconsum.org  /  Tel: 93 268 22 02



2.9 Sense dones no hi ha sobirania alimentària 
 

Descripció: A través de 8 plafons, aquesta 

exposició vol reflexionar sobre les conseqüències 
socials, econòmiques, de salut i mediambientals que 
comporta el model agroindustrial de producció 
d'aliments i el seu impacte en les relacions de 
gènere i les desigualtats que genera en aquest 
àmbit. Alhora, pretén reconèixer i valorar l'aportació 
de les dones camperoles al món rural i a la sobirania 
alimentària, a la vegada que planteja alternatives 
transformadores al model de consum i comerç 
dominant. 
 

Format:  8 plafons desplegables per a penjar 

 
Com demanar-la? Àrea de sensibilització de la 

Xarxa de Consum 
Solidari: sensibilitzacio@xarxaconsum.org  /   
Tel: 93 268 22 02 



2.10 Malbaratament d’aliments? Amb el menjar 
no s’hi juga. 

 
Descripció: 
 
Exposició itinerant que explica com i de 
quina manera es produeix el 
malbaratament alimentari des del 
paradigma de la Sobirania Alimentària. 
L'exposició recull algunes de les idees i 
conceptes que s'exposen en el llibre 

“Alimentos desperdiciados” (X.Montagut & J.Gascón. Quito & Barcelona. 2014).  

 
Format i mides: 8 plafons de 210 * 80 cm, de fàcil transport i muntatge 

(sistema roll-up). 

 
Com demanar-la? Xarxa de Consum Solidari. Jordi Gascón. 

jordigascon@xarxaconsum.org/ 9 32 68 22 02 



3. ESPECTACLES 
 
 

3.1 Karibu! 
Cançons i danses per un món més just 
 

Descripció:  
 
Espectacle musical d’animació 
infantil ideat per a representar-se a 
l’aire lliure, amb un conjunt de 
cançons i danses que afavoreixen la 
participació i complicitat del públic 
assistent, i transmeten idees 
bàsiques de conceptes com el 
Comerç Just i el Consum 
Responsable. És un espectacle 

interactiu, que convida als assistents a intervenir i participar de les danses. 
 

Durada: 1 hora 

 

Espai: Obert sense cadires, accés amb vehicle, escenari de 6x4m, 1metre 

d’alçada i faldó, presa de corrent de 220v, 90 minuts muntatge i 45 minuts 
desmuntatge.  
 

Com demanar-la? animacio@carlescuberes.com / 93 8317406 – 659088265



3.2 AUCA D'EN BABOUCAR, el noi del Cafè  

 

Descripció: 
 
Espectacle per a 
transmetre els valors 
d’“un altre món es 
possible” de manera 
amena, participativa i 
lúdica. Dirigit a un públic 
familiar on petits joves i 
grans podrán participar. 
Mitjançant una actuació al 
carrer acompanyada de 
música es transmeten 

coneixements i sentiments sobre els valors del Comerç Just, la Cooperació 
International els Drets Humans i el Gènere. 
 

Durada: 1 hora 

 
Com demanar-la? Fundació Grup Tercer Món Mataró (Glòria San José) 

botiga@gruptercermon-mataro.org / 937960087- 616291302

mailto:botiga@gruptercermon-mataro.org


4. TALLERS 
 
4.1Tastets musicals de Cafè i Comerç Just 
 

Descripció: Espectacle musical i d’animació familiar on el personatge central 

– Don José – versa sobre el Comerç Just, la retribució digne pel treball i 
cooperativisme. Es un espectacle molt dinàmic que fa arribar aquests valors  en 
cada una de les cançons de manera vivencial i alegre.  
 

Durada: 1 hora 

 

Espai: Espai obert sense cadires, accés amb vehicle al peu de l’escenari, tarima 

de 1 m d’alçada i faldó, presa de corrent de 220V, 90 min muntatge i 30 min 
desmuntatge 
 

Com demanar-la? animacio@carlescuberes.com / 93 8317406 - 659088265 

 



4.2 Taller de cuina: Tapes i Platets amb sabor de 
Cafè del Comerç Just** 
 
Descripció: Taller que de manera agradable i popular dóna a conèixer la varietat i 

qualitat dels productes del Comerç Just. Amb el cafè del comerç just com a ingredient 
central es proporciona un sabor diferent a la cuina tradicional i una actualització d’un dels 
plats més tradicionals i innovadors, com són les tapes. Al final de la demostració es fa una 
degustació de les propostes elaborades per estimular els participants del Taller a fer-se 
consumidors d’aquests productes.  

Durada: 2 hores.  

 
Espai: Sala il·luminada amb connexió d’electricitat i aigua. Taula i cadires, projector i 

pantalla.  

 

Cost per a l'ens local: 172,4 € 

Com demanar-la? Fundació Grup Tercer Món Mataró (Glòria San José) 

botiga@gruptercermon-mataro.org / 937960087- 616291302 

mailto:botiga@gruptercermon-mataro.org


4.3 Mòbils high tech, vides low cost** 

Descripció: Taller adreçat a joves perquè prenguin consciència de com 

l'explotació dels recursos naturals per a productes consumits preferentment 
en països del Nord afecta negativament al medi ambient i són causa de 
conflictes armats i empobriment generalitzat. El taller consta de la 
visualització d'un documental, “Blood in the Mobile”, i un debat posterior en 
el qual es tracta de la responsabilitat de les empreses, de les nostres pautes 
de consum (especialment per la compra de mòbils i ordinadors) i es 
proposen solucions. L’objectiu del taller és donar a conèixer la situació de la 
RDC com exemple de molts països del sud que, disposant d’una gran riquesa 
en recursos naturals tenen a la major part de la població en situació 
d’extrema pobresa i vulneració dels seus drets.  

Durada: 2 sessions de 2 hores cadascuna als centres educatius. Als tallers 

oberts al públic en general la durada és d’1 sessió de 3 hores. 

 

Espai: Aula àmplia amb ordinador amb connexió a Internet, pantalla i 

projector d’audiovisual.  

 

Públic: Infants/joves i població general. 

 

Cost per a l'ens local: 76 € 

Com demanar-la? Solidaritat Castelldefels Kasando Tel. 93 664 42 26 /Mòb. 

686 241 872 /sckasando@sckasando.org 

   

mailto:sckasando@sckasando.org


4.4 “A la recerca del desenvolupament”, jugant 
per comprendre el món** 
 

Descripció: Joc de rols i estratègia on els participants assumeixen el rol de 

sis països o regions del món, EUA, UE, Àfrica subsahariana, Magrib-Orient 
Mitjà, Amèrica llatina i Àsia, amb l’objectiu de conscienciar a la comunitat 
educativa, a través del joc, del model de relacions internacionals i les 
injustícies existents, i el que aquest fet comporta pel desenvolupament 
equitatiu dels pobles.  

Durada: 2 hores 

 

Espai: Aula de mides estàndards d’un centre educatiu.  

 

Públic: Infants/joves/professorat 

 

Cost per a l’ens local: 132,30 € 

Com demanar-la? Assemblea de Cooperació per la Pau. Tel. 93 268 14 96/ 

catalunya@acpp.com  
  

  

mailto:catalunya@acpp.com


4.5 Espectacle de circ “Exploradors de l’aigua”** 

Descripció: Espectacle de circ que pretén sensibilitzar a la població en 

relació a la situació de l’aigua al món i la nostra relació amb l’aigua i el seu 
paper com a agent clau de desenvolupament. A través d’una història amena i 
teatralitzada, dos exploradors arriben a una terra nova i desconeguda on 
descobreixen que hi ha un conflicte obert al voltant de l’aigua que, amb 
l’ajuda del púbic, treballaran per resoldre’l. A la resolució del conflicte de 
l’aigua apareixeran diferents temàtiques associades a la situació hídrica, tals 
com la dimensió ambiental de l’aigua, la Governança mundial, la pugna pels 
recursos, el consum responsable o la resolució de conflictes. L’espectacle es 
desenvolupa a través de diversos gags i arts circenses, amb tècniques de 
clown, màgia, equilibrisme, perxa xinesa i malabars, entre d’altres.  

Durada: 1 hora  

Espai: Espai obert a peu de carrer, sense tarima o escenari. Terra pavimentat i 

horitzontal, amb una superfície circular mínima per fer l’actuació de 180 m2 
(circumferència de 15 metres de diàmetre) 

 

Públic: Població general.  

 

Cost per a l'ens local: 404,25 € 

 

Com demanar-la? Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres 

Tel. 93 302 27 53/ aigua@esf-cat.org  

  
 

mailto:aigua@esf-cat.org


4.6 Aloja, una dona del futur, visita l’escola** 

Descripció: Aloja és una dona arribada del futur que a través d’activitats, 

jocs i cançons per la sobirania alimentària, potenciarà a la comunitat 
educativa una reflexió sobre els nostres hàbits alimentaris envers la resta 
d’habitants i elements del planeta, arribant a la conclusió que un altre 
sistema alimentari, just socialment i sostenible, és possible. L’Aloja viu a un 
poble rural a l’any 2033. La preocupació dels habitants del seu poble per la 
naturalesa, l’alimentació i la dignitat de les persones que treballen per i per a 
la terra, no deixa de créixer. L’estat del planeta és tant alarmant al 2033 que 
el seu poble li assigna la missió de fer de mitjancera amb la gent del passat i 
canviar el destí del seu poble. Alguns dels seus reptes són mostrar quin és 
l’estat del planeta en el futur, donar eines per al canvi, denunciar algunes de 
les pràctiques que maltracten el planeta, analitzar la causa dels problemes 
que produeix la cadena alimentària i construir solucions.  

Durada: 4 hores, dividides en tallers de 60 minuts cadascun.  

Espai: Aula escolar amb ordinador i projector.  

Públic: Infants/joves 

 
Cost per a l'ens local: 137,75 € 

Com demanar-la? Veterinaris Sense Fronteres: Tel. 93 423 70 31/Mòb. 692 

93 14 39/ catalunya@vsf.org.es  

   
 

mailto:catalunya@vsf.org.es


5. VIDEOFÒRUMS 

5.1 Ace Bank 
 

Any: 2006 
 
País: Bèlgica 
 
Duració: 19 minuts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis: 
 
Un banc del que ningú a sentit a parlar obre una oficina a un dels principals 
carrers de Brussel·les. Es defineix com transparent i políticament incorrecte, 
declarant-se orgullós de les seves inversions en negocis controvertits, i afirma 
cercar sempre els beneficis més alts pels seus clients. L’opinió pública s’agita 
amb l’aparició d’aquest nou banc, però què hi ha al darrere? 
 
Com demanar-la? SETEM Catalunya/ bplanas@setem.org/ 93 441 53 35 
Ext.111 
 
 



5.2 Capital humà 
 

Any: 2011 
 
País: Bèlgica 
 
Duració: 6 vídeos de 5 minuts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sinopsis: 
 

Sèrie de 6 capítols amb l’objectiu d’il·lustrar projectes finançats per la banca 
ètica. Els diferents projectes il·lustren les prioritats d’inversió de la banca ètica: 
inclusió social, alimentació ecològica, cooperativisme, comerç just, cultura… 
 
Com demanar-la? SETEM Catalunya/ bplanas@setem.org/ 93 441 53 35 
Ext.111 
 



5.3 Con tu dinero 
 

Any: 2013 
 
Duració: 67 minuts 
 
País: Espanya 
 
Guió i Direcció: SETEM Hego 
Haizea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sinopsis: 
 
Aquest documental dóna veu a diferents representats d’entitats de banca 
ètica, així com diversos projectes que impulsen les finances ètiques i 
l’economia alternativa a Euskadi, i moviments socials de denúncia a les 
pràctiques bancàries. Tot plegat amb la voluntat de mostrar que es fa i que es 
pot fer amb els teus diners. 
 
Com demanar-la? SETEM Catalunya/ bplanas@setem.org/ 93 441 53 35 
Ext.111 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 Oro negro 
 

Any: 2007 
 
Duració: 78 minuts 
 
País: Regne Unit, EUA 
 
Guió i Direcció:  
Nick i Marc Francis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sinopsis: 
 
Documental sobre el cafè de Comerç Just rodat a Etiòpia que ens mostra les 
condicions de vida dels caficultors etíops per una banda i l'especulació del cafè 
per una altra. 
 
Com demanar-la? SETEM Catalunya/ bplanas@setem.org/ 93 441 53 35 
Ext.111 
 
 



5.5 Perdre el fil 
 

 
Any: 2012 
 
Durada: 27 minuts. 
 
País: Marroc, Espanya. 
 
Guió i direcció: SETEM 
Catalunya – NetWorkWear. 
 
 
 

 
Sinopsis: 
 
Documental sobre la producció de roba de treball al Marroc. El reportatge 
explica les dificultats de traçar l'orígen de la roba dels policies, bombers, 
jardiners, etc. de les administracions públiques europees i les condicions 
laborals de les persones que la confeccionen. 
 
Com demanar-la? SETEM Catalunya/ bplanas@setem.org/ 93 441 53 35 
Ext.111 
 



5.6 El ultimàtum evolutivo 
 

Any: 2009 
Durada: 11 minuts 
País: Espanya 
Guió i Realització: SETEM 
Comunitat Valenciana i Pablo 
Llorens 
 
 
Sinopsi:  Animació divertida 
que narra la història de dos 
personatges i es desenvolupa 
durant un dia a la vida de 

cadascú: l'Homo consumus i l'Homo responsabilus. El primer, té una actitud 
totalment irresponsable en la seva forma de consumir i amb el medi ambient, 
mentre que el segon representa l'exemple d'una persona que consumeix de 
manera responsable i respectuosa amb el planeta.  
 

Com demanar-la? SETEM Catalunya/ bplanas@setem.org/ 93 441 53 35 
Ext.111 



6. ALTRES IDEES I PROPOSTES 
 

 
En aquest espai trobaràs altres idees per a organitzar 
durant la teva Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 2013! 

 
Batucada 

 
 

 
 
 
 
 

 
Lectura de pregó 

 
 



Mercat d’intercanvi 
 

 

 
Concert 

 
 

Fira d’Entitats 
 



Venta de productes de Comerç Just 
 

 
 

Pot contactar amb:  
 

Alternativa3  
Societat cooperativa que importa, elabora i distribueix productes 
ecològics de Comerç Just que han estat produïts respectant els Drets 
Humans, el medi ambient i la justícia social.  
Web: www.alternativa3.com  
Contacte: ong@alternativa3.com / 937869379 
 

Intermón Oxfam 
ONGD que entén el Comerç Just com una forma més de cooperació, que 
col·labora en la eradicació de la pobresa i ajuda a les poblacions empobrides 
a sortir de la seva explotació. 
Web: www.intermonoxfam.org/ca/que-fem/comerc-just  
Contacte: pcantarell@intermonoxfam.org  
 

Artesanos Trotamundos 
Són una xarxa de comerç just que treballa amb artesans de Madagaascar a 
partir d'un projecte que vol elaborar relacions que prioritzin el 
desenvolupament humà i l'alternativa econòmica restablint el valor del seu 
treball. 
Web: http://www.cestasafricanas.com/es/ 
Contacte: jana.artesanos.trotamundos@gmail.com /650 250 463 

http://www.alternativa3.com/
mailto:ong@alternativa3.com
http://www.intermonoxfam.org/ca/que-fem/comerc-just
mailto:pcantarell@intermonoxfam.org
http://www.cestasafricanas.com/es/
mailto:jana.artesanos.trotamundos@gmail.com


 

Més informació a 
coordinacio@festacj.org 


