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Aquest catàleg és una proposta d’exposicions, espectacles, videofòrums, tallers 
i altres activitats relacionades amb el comerç just, la banca ètica, l’economia 
solidària i el consum responsable, per realitzar durant el dia Mundial del Comerç 
Just que celebrareu al vostre municipi al maig, però que podeu programar durant 
tot l’any 2020.

A cada proposta s’inclou una petita descripció de la mateixa, així com el contacte 
directe per sol·licitar l’activitat i el cost de l’activitat (desplaçaments no inclosos 
en el preu).

Interpel·lem al públic general a canviar el món a través dels seus actes quotidians 
de consum. Per aconseguir-ho, en primer lloc volem sensibilitzar sobre la 
vulneració dels drets humans i laborals implícit en el sistema de producció i de 
comerç internacional, a través d’exemples concrets de grans multinacionals, per 
després informar de les alternatives existents que operen des dels criteris de 
l’economia solidària, com són el comerç just i la banca ètica. 

Aquest any, arrel de la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, 
possiblement no es podran realitzar moltes activitats de forma presencial. Per 
aquest motiu, hem adaptat alguns dels materials en format digital per facilitar-ne 
la difusió virtual.

 www.lacoordi.cat
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1  EXPOSICIONS P.06
1.1  Exposició ‘Cafè Ciutat’
1.2  El Comerç Just i la Banca Ètica 
1.3  Cuir i Calçat a Bangla Desh: el cost real de la seva producció
1.4  Exposició Comerç Just, Finances Ètiques i Economia Social i Solidària 

2 ESPECTACLES P.08
2.1  Karibu! Cançons i danses per un món més just
2.2  Amb gust de cafè: Contes musicals sobre el cafè i el comerç just
2.3  La botigueta
2.4  Teatre itinerant sobre finances ètiques
2.5  Quina cara de la moneda vols?
2.6  Espectacle de circ «Exploradors d’aigua»
2.7  Simplicitats

3 TALLERS P.12
3.1  Taller de cuina: Tapes i Platets amb sabor de Cafè del Comerç Just
3.2  Taller de cafè  
3.3  Taller de cacau i comerç just
3.4  Taller de comerç just
3.5  Mòbils high tech, vides low cost
3.6  “A la recerca del desenvolupament”, jugant per comprendre el món
3.7  Aloja, una dona del futur, visita l’escola
3.8  Quin gust té el cafè/cacau just?
3.9  Fotocall i taller de manualitats: Fes-te el teu Filtre Lila! Tria Comerç Just!
3.10  Aprèn Comerç Just amb la música
3.11  Conferència de Comerç Just 



3.12  Quines injustícies hi ha al món?
3.13  El consum responsable
3.14  Negociem la dignitat
3.15  La traçabilitat impossible
3.16  Què hi ha al darrere dels mòbils?
3.17  Els bancs i els diners
3.18 Eines per practicar una economia que ens enriqueix a totes
3.19  L’estenedor de les injustícies
3.20  Taller sobre consum responsable en l’àmbit tèxtil
3.21  Tot allò que l’etiqueta no diu
3.22  El Comerç Just i la Dona - Cicle superior de primària o secundària
3.23  El Comerç Just i la Dona – El cas de Nicaragua

 4  VIDEOFORUMS P.21
4.1  Ace Bank
4.2  Capital Humà
4.3  Con tu dinero
4.4  Oro Negro
4.5  Perdre el fil
4.6  El Ultimátum Evolutivo
4.7  Fabricando mujeres ¿Consumimos violencia?
4.8  The voice of workers
4.9  Càpsula Comerç Just
4.10 Càpsula Finances Ètiques
4.11 Documental “Veus per una economia transformadora”

5  JOCS DIDÀCTICS P.26
5.1  Jocs infantils de SETEM Catalunya
5.1.1 Les set diferències
5.1.2  Enreda’t pel Comerç Just
5.1.3  Sopa de lletres
5.1.4  El joc de l’oca
5.1.5  Sudoku Comerç Just

6  ALTRES IDEES I RECURSOS P.28
6.1  El Cistell Pedagògic d’ESS
6.2  Venda de productes de comerç just
6.3  Xarxa Cafè Ciutat
6.4   Propostes didàctiques
6.5  Xarxa d’escoles pel Comerç Just
6.6 Biblioteques sense fronteres

Darrera actualització: juny 2020
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1. Exposicions

1.1 Exposició ‘Cafè Ciutat’
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, Barcelona, 50 Mataró 
Tel. 93 796 00 87 botigagtm@gmail.com 

1.2 El Comerç Just i la Banca Ètica?
És una exposició molt visual que a partir d’unes 
preguntes vinculades amb les injustícies i les 
desigualtats que provoca el comerç convencional, 
ens exposa un seguit de propostes que ens i la 
Banca Ètica ajudaran a construir un món en el qual 
el comerç just sigui una realitat.

Descripció: 4 lones a tot color de 120 cm 
d’amplada per 90 cm d’alçada.
Cost: 20€ + IVA

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

http://www.alternativa3.com/cafeciutat/
mailto:botigagtm@gmail.com
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1.3 Cuir i Calçat a Bangla Desh: el cost real de la 
seva producció
L’exposició recull imatges i testimonis sobre les 
condicions de treball i de vida dels treballadors i les 
treballadores del districte de Hazaribagh a Bangla 
Desh, on es processa cuir i es produeix calçat. 
L’exposició ‘Cuir i Calçat a Bangla Desh: el cost real 
de la seva producció’ és fruit del treball del fotògraf 
GMB Akash i pretén donar a conèixer a la ciutadania 
la realitat de les condicions laborals de les dones, 

homes i nens que treballen a aquesta indústria a 
través dels seus relats de vida. Així mateix pretén 
informar i fomentar la reflexió crítica sobre el consum 
del calçat i exigir una indústria del calçat justa, 
transparent i sostenible.

Descripció: 10 roll-ups.
Cost: 30€ + IVA

Com demanar-la? SETEM Catalunya / 93 441 53 35 catalunya@setem.org 
http://robaneta.org/estrenem-exposicio-sobre-la-industria-del-cuir-i-el-calcat-a-bangla-desh/

1.4 Exposició Comerç Just, Finances Ètiques i 
Economia Social i Solidària

Descripció: Exposició gràfica que mostra les dif-
erències entre el model capitalista i les alternatives 
des del Comerç Just, les Finances Ètiques i l’Econo-
mia Social i Solidària, com un cercle que tanca el 
mercat social. Alhora, convida a plantejar el “Què 
pots fer tu?”, promovent el consum responsable del 
conjunt de productes i serveis que utilitzem en la 
nostra vida quotidiana.

Durada: A consultar
Espai: 2 Exposicions de 5 roll-ups cadascuna 
(85cm d’amplada i 2m d’alçada) 
Cost: 30€ + IVA (descompte per a entitats que no 
puguin assumir-ho)

Disposem també d’una versió digital.

Com demanar-la?  suport@lacoordi.cat

mailto:catalunya@setem.org
http://robaneta.org/estrenem-exposicio-sobre-la-industria-del-cuir-i-el-calcat-a-bangla-desh/
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2. Espectacles
2.1 Karibu! Cançons i danses per un món més just
Karibu és una paraula swahili que significa benvingut. 
Aquesta paraula convida a tothom a participar de la 
festa. Perquè aquest espectacle pretén ser això: un 
espai de benvinguda, trobada i comunicació entre 
persones que canten, juguen i dansen plegades, amb 
independència de la seva edat, la seva forma de ves-
tir, de pensar o de viure. Es tracta d’un espectacle mu-
sical d’animació, adreçat a un públic familiar, de caire 
participatiu i festiu, que parteix del potencial que tenen 
les dinàmiques d’animació per a experimentar i viure 
valors com la cooperació, la solidaritat, la intercultu-
ralitat i la justícia social. I és per això que les cançons 
del repertori estan farcides de pinzellades constants a 
aquests valors però alhora permeten experimentar en 
primera persona i de forma vivencial, dinàmica i lúdica 
els valors proposats.

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. 
Vídeo i àudios: les cançons de l’espectacle es 
poden escoltar i descarregar aquí. Podeu veure el 
vídeo de promoció a 

https://youtu.be/RmFLyVU9DWw 
Cost: 760€ + IVA

Com demanar-la? 
animacio@carlescuberes.com  
/ 93 8317406 - 659088265
Públic: familiar, infants a partir de 3 anys.

2.2 Amb gust de cafè: Contes musicals sobre el 
cafè i el comerç just
Aquest és un espectacle familiar de contes teatra-
litzats amb un element comú: el cafè. Aquest nexe, 
però, ens serveix per parlar de coses tan importants 
i properes als infants com la valentia, l’autoestima o 
la justícia. També abordarem el concepte de comerç 
just i solidaritat. Tot plegat acompanyat amb músi-
ca, cançons i dinàmiques participatives que faciliten 
l’escolta activa i que fan que l’espectacle esdevingui 
molt amè per a tots els públics.

Durada: 1 hora. Muntatge i proves 1h; desmuntatge 
30 minuts.
Espai: interior o exterior. Butaques o cadires opci-
onals; possibilitat de seure a terra, amb opció d’es-
tores o coixins. Fàcil accés amb vehicle i espai per 
aparcar.
Necessitats: entarimat de 3x4 metres (mínim); 
Presa de corrent de 3,3kw, 220v; equip de so propi, 
fins a 2.000w; equip de llums propi, només si cal.
Públic: familiar, infants a partir de 3 anys.
Cost: format complet (dos components) 570€ + 
IVA; format individual 380€ + IVA.

Com demanar-la? 
animacio@carlescuberes.com
93 8317406 – 659088265 
Més informació aquí:
http://www.carlescuberes.com

https://www.jamendo.com/es/list/a137700/karibu-cancons-i-danses-per-un-mon-mes-just
https://youtu.be/RmFLyVU9DWw
https://carlescuberes.weebly.com/uploads/4/2/6/6/42660385/ambgustdecafe_fitxa.pdf
http://www.carlescuberes.com
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2.3 La Botigueta
Espectacle de teatre i titelles sobre consum respon-
sable i sostenibilitat, per a conscienciar els nens i les 
nenes sobre el valor d’allò que comprem i l’impacte 
que causa al medi ambient i a la societat.
A la botiga de l’Amàlia hi entren tot de clients estra-
folaris que necessitaran l’ajuda del públic per des-
cobrir allò que s’amaga rere de cada producte i el 
que cal saber per fer una bona compra i quedar-ne 
satisfet. I és que aquesta no és una botigueta qual-
sevol, perquè entre les caixes i pots del magatzem 
s’amaguen sorpreses i un munt de personatges que 
semblaven adormits. 
En aquest espectacle interactiu el públic vota per 
ajudar a la protagonista a adaptar el seu negoci a un 
comerç més just i amb productes de proximitat i més 
respectuosos amb el medi ambient.

Durada: 1 hora. Muntatge: 2h i 1h30min desmuntat-
ge.
Espai: Interior o exterior; escenari de 8x6x3m. Pú-
blic: familiar.
Necessitats: presa de corrent de 220v a peu d’es-
cenari. Equip de so propi. En teatres la companyia 
disposa de plànol de llums. Fàcil accés amb el ve-
hicle i lloc per aparcar.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cGayVT-
1V85A
Dossier: http://tanakateatre.com/espectacle/la-bo-
tigueta/ 
Cost: 1.100€ + IVA (IVA cultural). Espectacle dins 
de PROGRAMA.CAT

Com demanar-la? tanaka@tanakateatre.com
618 642 476 / 608 228 909

2.4 Teatre itinerant sobre finances ètiques
A càrrec de Forn de teatre Pa’tothom amb la col·la-
boració de FETS i FIARE.
Performances de 15 minuts en un espai públic i en 
el marc de fires, jornades, mercats, congressos, etc. 
El grup de teatre va caminant i s’atura en diferents 
punts i la representa. Després continua el recorregut 
i repeteix la mateixa acció de manera que és repre-
sentada en diversos punts i per a diversos assistents 
a l’esdeveniment on es vulgui inserir l’activitat. L’ac-
ció teatral vol abordar el tema de les finances ètiques 
amb els assistents a l’acte, informant i sensibilitzant 
d’una forma amena i distesa.

Durada: 6 representacions (2 hores. Mínim 1.30 
hores)
Espai: Interior o exterior, es tracta d’un espectacle 
itinerant.
Necessitats: plànol de l’espai per a la planificació 
de l’itinerari a fer. L’organització ha de posar el nom 
de l’entitat a tota la publicitat.
S’haurà de disposar d’un espai on arreglar-se i dei-
xar les coses.
L’entitat no redactarà cap informe de les accions.
Muntatge: 2h30minuts i desmuntatge 1h30min.
Públic: familiar.
Web: www.patothom.org 
Cost: 950€ 
Condicions: 6 actors com a mínim, dins de la pro-

víncia de Barcelona. Transport inclòs.

Com demanar-la? 
Associació Forn de teatre Pa’tothom 
info@patothom.org 934429282

https://www.youtube.com/watch?v=cGayVT1V85A
https://www.youtube.com/watch?v=cGayVT1V85A
mailto:tanaka@tanakateatre.com
http://www.patothom.org/
mailto:info@patothom.org
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2.5 Quina cara de la moneda vols?
A càrrec de La Nave Va teatre amb la col·laboració 
de FETS.
Taller teatral participatiu que combina el teatre amb 
la participació activa dels assistents. Aquest taller 
promou el debat i la reflexió sobre la responsabilitat 
de cadascú de nosaltres envers el destí dels nostres 
diners, buscant la coherència entre els nostres va-
lors i la nostra forma d’estalvi i inversió.
La història comença amb un jove banquer que viu a 
Seatle els EUA als anys 60, just en plena guerra del 
Vietnam i que finalitza a Catalunya. Els participants 
viatjaran per les diferents situacions i dilemes en què 
s’anirà trobant el personatge participant en la crea-
ció d’escenes i adoptant rols de personatges amb 
l’objectiu d’aprendre sobre la banca ètica, els seus 
principis i com funciona.

Durada: 2 hores. 
Espai: ampli i preferiblement sense mobiliari; format 
creat per ser realitzat dins de l’aula
Necessitats: un equip de música amb cd
Públic: un mínim de 12 i màxim de 30 alumnes a 
partir de 15-16 anys (4r d’ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius) o per un grup d’adults.
Web: www.fets.org
Cost: 200€ + 21% IVA

Com demanar-la? 
FETS-Finançament Ètic i Solidari
933688481 fets@fets.org

2.6 Espectacle de circ «Exploradors de l’aigua»
Espectacle de circ que pretén sensibilitzar a la po-
blació 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 públic, treballaran per resoldre’l. A la re-
solució 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 respon-
sable o la resolució de conflictes. L’espectacle es 
desenvolupa amb gags i arts circenses, tècniques 
de clown, màgia, equilibrisme, perxa xinesa i mala-
bars, 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 (en territori amb menys de 
100 mil hab i dins la província de Barcelona): 462 € 
(a través de la Diputació de Barcelona)

Com demanar-la? Associació Catalana 
d’Enginyeria Sense Fronteres, 
Tel. 93 302 27 53 aigua@esf-cat.org 

http://www.fets.org/
mailto:aigua@esf-cat.org
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2.7 Simplicitats
El consum està present de manera visible i invisible 
a les nostres vides, en el nostre quotidià. Des de Xu-
crut Teatre volem posar la mirada en la relació amb 
els més petits: omplir-los de més coses de les que 
necessiten pot privar-los d’altres descobertes en el 
seu aprenentatge. La nostra relació amb el consum 
transcendeix als diners, i és capaç d’omplir tots els 
buits, tots els silencis.... nosaltres creiem que és, 
precisament en el buit, on l’imaginari simbòlic de 
cadascú pot créixer i desenvolupar-se. Simplicitats 
omple aquest buit, i ho fa des del joc, des de l’humor, 
des de les històries compartides,... és una cita amb 
la senzillesa: un reclam per compartir una estona de 
joc a l’abast de qualsevol. 
A través del joc allarguem la vida d’objectes que 
haurien d’anar a les escombraries . Oferint recursos 
a l’abast de qualsevol.. 
“Simplicitats” converteix la reutilització de residus en 
una aventura apassionant i molt divertida. 

Trailer de l’espectale: www.xucrutteatre.org/espec-
tacles/simplicitats
Durada:  45 minuts d’espectacle  (Muntatge: 50 mi-
nuts / Desmuntatge: 10 minuts)
Espai:  Mides de l’espai escènic: 6 metres d’ample 
i 4-5 de fondo
Públic: Públic Familiar a partir de 5 anys.
Cost: Barcelona 865€ + IVA (amb tècnic) o 715+ 
IVA (sense tècnic). Catalunya  1200 + IVA (amb tèc-
nic) o 1000 + IVA (sense tècnic)

Com demanar-la? Albert Requena 637810823 
info@xucrutteatre.org

http://www.xucrutteatre.org/espectacles/simplicitats
http://www.xucrutteatre.org/espectacles/simplicitats
mailto:info@xucrutteatre.org
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3. Tallers
3.1 Taller de cuina: Tapes i Platets amb sabor 
de Cafè del Comerç Just
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: a convenir

Com demanar-lo?  Fundació Grup Tercer 
Món Mataró, Barcelona, 50 Mataró 
Tel. 93 796 00 87 botigagtm@gmail.com 

3.2 Taller de cafè
Aquest Taller vol apropar els assistents al món del 
Cafè i al del Cafè del Comerç Just. El Cafè és el tercer 
producte que mundialment més comerç mou. És la 
manera de conèixer la repercussió que té als països 
productors del Sud la compra responsable d’aquest 
producte. S’introdueix el tema amb un DVD seguit 
d’interacció sobre el tema del Cafè del Comerç Just i 
acaba amb un berenar/esmorzar amb productes del 
Comerç Just.

Durada: 1 hora. 
Espai: Sala o aula il·luminada, taules i cadires, 
connexió elèctrica, aigua, projector i pantalla.
Públic: Joves, preferentment a partir d’ESO, públic 
en general
Cost: per 35 persones, 175€.

Com demanar-lo?  Fundació Grup Tercer Món Mataró, 
Barcelona, 50 Mataró. Tel. 93 796 00 87 botigagtm@gmail.com 

mailto:botigagtm@gmail.com
mailto:botigagtm@gmail.com
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3.5 Mòbils high tech, vides low cost
Taller adreçat a joves perquè prenguin consciència 
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: Als tallers oberts al públic en general la 
durada és d’una sessió de 2 o 3h 
Espai: Aula àmplia amb ordinador amb connexió a 
Internet, pantalla i projector d’audiovisual. 
Públic: Infants/joves i població general.

Cost: en funció de la durada, necessitats i l’ens que 
ho demani.

Com demanar-la? Solidaritat
Castelldefels Kasando.
Tel. 93 664 42 26/ Mòb.
686 241 872 sckasando@sckasando.org

3.3 Taller de cacau i comerç just
Aquest taller pretén apropar als joves la varietat 
i qualitat dels productes del Comerç Just i les 
possibilitats que ofereix l’esmorzar per incorporar-
los a la vida quotidiana. Es la manera de conèixer la 
repercussió que té als països productors del Sud la 
compra responsable d’aquests productes. Després 
de la introducció amb un audiovisual i l’estudi dels 
diferents aspectes i productes aptes per l’esmorzar 
diari, es fa un esmorzar/berenar.

Durada: 1 hora 
Espai: Sala o aula il·luminada taules i cadires, 
connexió elèctrica, aigua, projector i pantalla. 
Públic: Grups escolars – preferentment a partir 
d’ESO, Esplais, Associacions Juvenils 
Cost del Taller: 35 persones aproximadament, 175€

Com demanar-lo? Fundació Grup Tercer Món Mataró, Barcelona, 50 Mataró. 
Tel. 93 796 00 87 botigagtm@gmail.com 

3.4 Taller de Comerç Just
En el taller expliquem com treballa el Comerç Just 
per aconseguir-ho i acabem amb un esmorzar/
berenar amb diferents productes de cacau, xocolata, 
melmelades, cafè, galetes...

Durada: 1 hora 
Espai: Sala o aula il·luminada taules i cadires, 
connexió elèctrica, aigua, projector i pantalla. 

Públic: Públic general: escoles, casals d’avis, 
centres cívics, etc.
Cost del Taller: 175€

Com demanar-lo?  Fundació Grup Tercer 
Món Mataró, Barcelona, 50 Mataró. 
Tel. 93 796 00 87 botigagtm@gmail.com  

#_15._M%F2bils_high
mailto:sckasando@sckasando.org
mailto:botigagtm@gmail.com
mailto:botigagtm@gmail.com


CATÀLEG D’ACTIVITATS
Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques  PÀG 14 - 3 TALLERS

3.6 “A la recerca del desenvolupament”, jugant 
per comprendre el món
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€ (a través de la 
Diputació de Barcelona)

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

3.7 Aloja, una dona del futur, visita l’escola
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’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: 260€ (IVA inclòs + transport)

Com demanar-la? Justicia Alimentaria VSF 
Tel. 93 423 70 31 / 
catalunya@justiciaalimentaria.org

3.8 Quin gust té el cafè/cacau just?
El tast de cacau/café o sucre de comerç just vol 
donar a conèixer les diferències entre el comerç 
just i el comerç tradicional, a partir d’una activitat 
innovadora i atraient. 
S’explica el procés d’elaboració del cacau/café/
sucre de Comerç Just des de l’arbre fins el producte 
final, donant informació a cada part del procés de les 
diferències entre el comerç just i el convencional. En 
cada un d’aquests passos es va passant informació 
gràfica, així com material tàctil i visual i per degustar.
Aportem materials per donar un toc dinàmic i actiu 
a aquesta activitat. L’experiència que tenim d’haver 
realitzat aquesta acció ens mostra gran acceptació 
d’aquesta activitat.

Durada: 1h.30
Destinatàries: A partir de 16 anys
Espai: Sala il·luminada amb connexió d’electricitat. 
Taula i cadires, projector i pantalla. 
Cost: 175€ dia laborable, 225€ cap de setmana

Com demanar-lo? AlterNativa3 
Telf: 937869379 // 619178779 
alternativa3ong@gmail.com  

#_8._Taller_de
mailto:catalunya@acpp.com
mailto:alternativa3ong@gmail.com
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Destinatàries: A partir de 7 anys
Activitat autogestionada, no té cap cost.

Per a qualsevol dubte contactar: 
suport@lacoordi.cat 

Descripció: Un taller adreçat a promoure la 
participació ciutadana en una acció de sensibilització 
sobre el comerç just, en el marc de la campanya, 
Posa’t el Filtre Lila, per la igualtat, tria Comerç Just! 

Crea un Fotocall del Comerç Just amb un conjunt 
de missatges de com el Comerç Just i les Finances 
Ètiques transformen les desigualtats globals. Alhora, 
s’ofereixen les plantilles per crear les ulleres amb 
filtre lila per fer-te la fotografia i pujar-ho a les xarxes 
socials amb el #Posa’telFiltreLila!TriaComerçJust

Material: 

- Ulleres amb Filtre lila: Un senzill  kit de cartolines 
DINA4 + diferents models d’ulleres + pals per 
aguantar les ulleres + rotuladors + celofàn lila + 
tisores.   
- Fotocall Comerç Just i Finances Ètiques: 1 
peça de foam de color blanc de 90cm*100cm de 
3mm de grossor i retallar amb un cuter un rectàngle 
al mig de 70x75cm. Decora el fotocall i escriu la   
frase «Tria Comerç Just i Finances Ètiques!» i ja 
tens el teu fotocall preparat.

3.9 Fotocall i taller de manualitats: Fes-te el 
teu Filtre Lila! Tria Comerç Just!

https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/2Zz4E3M4CmaSpLj
https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/LHBiQ4MwkrTnrgD#pdfviewer
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3.10 Aprèn Comerç Just amb la música
Aquesta activitat consisteix en un taller musical on, 
a través de les cançons del disc Karibu! - cançons 
i danses per un món més just, coneixerem els 
principis bàsics del Comerç Just i l’educació pel 
desenvolupament, la importància dels drets dels 
infants i els valors humans que els fonamenten. 
La dinamització del taller anirà a càrrec d’en 
Carles Cuberes (www.carlescuberes.com), músic i 
animador, creador i compositor de les cançons.
El taller es divideix en tres parts:

Segona part: treball, aprenentatge i assaig de la 
cançó (contingut, melodia, estructura...).
Tercera part: Gravació de la cançó amb els infants. 
Se’ls entregarà un CD amb la seva gravació.
Durada: Opció 2,5h: Es fan les tres parts de taller 
en una sola sessió.
Opció 5h: Es fan les dos primeres parts en una 
sessió, i la tercera en un altra sessió (cadascuna de 
2,5h)
Públic: Adreçat als infants de cicle mitjà i superior 
de primària. Taller per un màxim de 30 infants.
Cost: 225€ dia laborable, 395€ cap de setmana
Requeriments d’espai i material: 
- Pissarra o projector digital (opcional)
- Espai sense gaire interferències sonores per a la 

gravació. 

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

3.11 Conferència de Comerç Just
Oferim tallers, seminaris, conferències sobre comerç 
just. Portem des de 1992 dins el món del Comerç 
Just, realitzant formacions sobre aquesta temàtica 
a grups de perfils molt diferents. Adaptem la 
temàtica a la necessitat que se’ns demana. Utilitzem 
metodologies dinàmiques i participatives.

Destinatàries: Tots els públics a partir de 12 anys
Cost: Demanar cotització

Com demanar-la?  AlterNativa3 
Telf: 937869379 // 619178779 
alternativa3ong@gmail.com
 

http://www.carlescuberes.com/
mailto:alternativa3ong@gmail.com
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3.12 Quines injustícies hi ha al món?
Aquesta proposta didàctica s’inicia amb la 
presentació d’algunes situacions d’injustícia i 
vulnerabilitat que passen al món, mitjançant imatges 
impactants i preguntes per donar peu a debats i 
reflexions. A continuació plantegem una activitat 
vivencial per comprendre els intercanvis entre països 
i les desigualtats existents. Acabem amb una reflexió 
conjunta sobre el tema

Durada: 1h a 1.30h. 

Públic: es pot adaptar a participants de totes les edats
Cost: 100€ entitats, 150€ administració pública; 
+50€ caps de setmana.

Com demanar-lo?  SETEM Catalunya 
 catalunya@setem.org    93 441 53 35 

3.13 El consum responsable
En aquesta proposta didàctica de reflexió sobre 
el consum es planteja la realització d’una taula 
de les activitats quotidianes que realitzem sense 
qüestionar-nos, i els recursos que utilitzem per 
fer-les i què en sabem sobre aquests productes. 
Aquesta activitat també inclou el visionat del vídeo El 
ultimátum evolutivo i un reflexió final sobre el consum 
i el seu poder de transformació social

Durada: 1h. 
Públic: es pot adaptar a participants de totes les 
edats
Cost: 100€ entitats, 150€ administració pública; 
+50€ caps de setmana.

Com demanar-lo?  SETEM Catalunya  
catalunya@setem.org    93 441 53 35 

mailto:jguell@setem.org
mailto:jguell@setem.org
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3.14 Negociem la dignitat
En aquesta proposta didàctica es planteja una 
presentació inicial on es mostren exemples de 
Comerç Just i de comerç injust per introduir la 
temàtica i un joc de rol per conèixer, des d’una 
perspectiva vivencial, la realitat de les treballadores 
del Sud i els principis del Comerç Just. 

Durada: 1h a 1.30h. 
Públic: es pot adaptar a participants de totes les edats
Cost: 100€ entitats, 150€ administració pública; 
+50€ caps de setmana.

Com demanar-lo? 
SETEM Catalunya   catalunya@setem.org 
 93 441 53 35 

3.15 La traçabilitat impossible
En aquesta proposta didàctica es condueix 
l’alumnat a la reflexió sobre les cadenes de 
producció de diferents productes i a analitzar la 
complexitat d’algun d’ells a través de l’anàlisi de 
fotogrames realitzats durant les diferents fases de 
producció d’una samarreta. També es proposa 
situar en un mapa del món les etiquetes de la roba 
que portem per visualitzar la problemàtica de les 
deslocalitzacions en la indústria del tèxtil i reflexionar 
sobre les implicacions d’aquest fenomen. L’activitat 
finalitza amb el visionat i posterior reflexió-debat del 
curt Curtmetratge 38.

Durada: 1h a 1.30h. 
Públic: es pot adaptar a participants de totes les 
edats
Cost: 100€ entitats, 150€ administració pública; 
+50€ caps de setmana.

Com demanar-lo? 
SETEM Catalunya    catalunya@setem.org 
 93 441 53 35 

3.16 Què hi ha al darrere dels mòbils?
En aquesta proposta didàctica es condueix l’alumnat 
a la reflexió sobre les diferents fases de producció 
per les quals passa un producte electrònic 
-concretament un telèfon mòbil- abans d’arribar 
a les nostres mans: extracció de la matèria prima 
(coltan) a la República Democràtica del Congo, 
disseny i tècniques de consum massiu, vulneració 
de drets a les fàbriques, etc. Treballem mitjançant 
targetons on es descriuen característiques de cada 
fase i l’alumnat ha d’ordenar-los i ubicar-los a la fase 
que consideri adequada. El taller finalitza amb el 
visionat i posterior reflexió i debat del curtmetratge 
Llamada de atención! Consumismo y obsolescencia 
programada.

Aquest taller es pot completar amb el visionat de dos 
reportatges: Story of stuff (La historia de las cosas) i 
Obsolescencia programada, comprar tirar comprar.

Durada: 1h a 2h. 
Públic: alumnat de secundària i batxillerat
Cost: 100€ entitats, 150€ administració pública; 
+50€ caps de setmana.

Com demanar-lo? 
SETEM Catalunya   catalunya@setem.org 
 93 441 53 35

mailto:jguell@setem.org
mailto:jguell@setem.org
mailto:jguell@setem.org
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3.17  Els bancs i els diners
Aquesta proposta didàctica comença amb la 
presentació i explicació de l’origen dels diners i els 
bancs i una breu explicació del funcionament dels 
darrer. Després d’aquesta introducció es dinamitza 
un joc de rol en què l’alumnat representa diferents 
actors que i ha de discutir i negociar sobre la 
conveniència o no d’invertir en un projecte

Durada: 1h a 2h. 
Públic: alumnat de secundària i batxillerat
Cost: 100€ entitats, 150€ administració pública; 
+50€ caps de setmana.

Com demanar-lo? 
SETEM Catalunya    catalunya@setem.org 
93 441 53 35 

3.18  Eines per practicar una economia que ens 
enriqueix a totes
En aquest taller ens endinsarem en els principis i 
criteris de l’economia solidària, des d’una vessant 
molt vivencial i pràctica que ens permeti qüestionar-
nos quin món estem promovent a través del nostre 
consum, així com dotar-nos d’eines per practicar 
una economia solidària en el nostre dia a dia. El taller 
constarà d’una primera part de presa de consciència 
dels impactes socials i ambientals que generem 
amb el nostre consum quotidià i quina riquesa 
podem generar a través de l’economia solidària. Es 
completarà amb una segona part en què donarem 
eines pràctiques i idees per incorporar l’economia 
solidària a la nostra vida quotidiana. Es treballaran 
els següents àmbits de consum: -  Alimentació.-  
Roba.-  Gestió econòmica i estalvi.-  Comunicació i 
tecnologia. - Turisme i energia

Durada: 2h. 

Públic: alumnat de secundària i batxillerat
Cost: 100€ entitats, 150€ administració pública; 
+50€ caps de setmana.

Com demanar-lo? SETEM Catalunya   
catalunya@setem.org 93 441 53 35 

3.19 L’estenedor de les injustícies
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. 

Disposem d’un kit que consta de 5 draps de tela amb 
missatges + corda de pita + agulles d’estendre.  A 
partir d’aquests missatges, la ciutadania hi afegeix 
els seus a l’espai de corda lliure que hagueu habilitat. 
Els missatges es poden elaborar a partir d’un taller 
de serigrafia bàsic o bé restenedoretalleu papers 
amb forma de roba, draps i retoladors per a roba.

Durada: durada adaptable en funció del context i 
del nombre de persones (1 hora com a estàndard)
Públic: Apte per a tots els públics.
Cost: Dinamització: 100€ entitats, 150 administració 
pública; +50€ caps de setmana. Aquest taller es pot 

complementar amb el de «Tot el que l’etiqueta no 
diu» pel mateix preu.

Com demanar-lo? SETEM Catalunya 
93 441 53 35   catalunya@setem.org 

mailto:jguell@setem.org
mailto:jguell@setem.org
mailto:jguell@setem.org
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3.22 Tot allò que l’etiqueta no diu
Tot allò que l’etiqueta  no diu pretén visibilitzar d’on 
provenen la majoria de peces que vestim. Demanem 
a la gent que es  retalli l’etiqueta de les seves 
peces de roba i l’enganxi al país del mapa on està  
feta  la peça de roba. Ens trobarem amb una gran 
concentració d’etiquetes al continent asiàtic. Aquesta 
activitat es pot realitzar de manera complementària a 
l’estenedor d’injustícies.

Durada: 45 min a 1h. 
Públic: públic jove i adult
Cost:  Dinamització: 100€ entitats, 150 administració 
pública; +50€ caps de setmana. 

Com demanar-lo? SETEM Catalunya 
93 441 53 35   catalunya@setem.org 

3.23 El Comerç Just i la Dona - Cicle superior 
de primària o secundària
L’activitat inicia amb una dinàmica participativa i una 
reflexió col·lectiva sobre l’apoderament del col·lectiu 
femení, i fem una introducció del concepte gènere.
Seguidament fem una dinàmica sobre mites i 
prejudicis, de manera participativa amb debat.
Expliquem el sistema gènere-sexe.

Acabem amb una reflexió de com el Comerç Just 
treballa l’apoderament de la dona i la igualtat de 
gènere i els beneficis i canvis que provoca a nivell 
comunitari.

Durada: Opció 1h – 1.30h
Públic: L’activitat va destinada a infants de cicle 
superior de primària i secundària
Cost: 150€ dia laborable, 200€ cap de setmana
Requeriments d’espai i material: Sala il·luminada 
amb endoll; cadires per les persones assistents; 
projector, pantalla i ordenador. Si és a l’exterior o en 
un recinte molt gran necessitarem micròfon.

Com demanar-la?  AlterNativa3 
Telf: 937869379 // 619178779 
alternativa3ong@gmail.com 

3.24 El Comerç Just i la Dona – El cas de 
Nicaragua
L’activitat inicia amb una dinàmica participativa 
i una reflexió col·lectiva sobre l’apoderament del 
col·lectiu femení. A través de l’exemple d’una petita 
cooperativa nicaragüenca, es contextualitzen 
les relacions de poder desiguals entre generes, 
s’exposen els mecanismes que utilitza la cooperativa 
per a fomentar l’equitat de gènere i s’analitza el 
impacte que tenen en les vides dels productors i 
productores. 
Les dades aportades es basen en una recerca 
etnogràfica realitzada a la comunitat que mostra 
els punts de vista de les dones i reflexiona sobre 
la complexitat de les relacions desiguals de poder 
segons el gènere.

Durada: Opció 1h – 1.30h
Públic: L’activitat va destinada a persones adultes 
interessades en conèixer més sobre el comerç just i 
l’equitat de gènere. 
Cost: 150€ dia laborable, 200€ cap de setmana
Requeriments d’espai i material: Sala il·luminada 
amb endoll; cadires per les persones assistents; 
projector, pantalla i ordenador. Si és a l’exterior o en 
un recinte molt gran necessitarem micròfon.

Com demanar-la?  AlterNativa3 
Telf: 937869379 // 619178779 
alternativa3ong@gmail.com

mailto:jguell@setem.org
mailto:alternativa3ong@gmail.com
mailto:alternativa3ong@gmail.com
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4. Vídeo Fòrum
4.1 Ace Bank
Any: 2006
País: Bèlgica
Duració: 19 minuts

Un banc del qual ningú ha 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?

Baixa-te’l del youtube a  
https://www.youtube.com/watch?v=h-Rnt-lX6iU  

4.2 Capital humà
Any: 2011
País: Bèlgica
Duració: 6 vídeos de 5 minuts

Sèrie de 6 capítols amb l’objectiu d’il·lustrar projectes fi-
nançats per la banca ètica. Els diferents projectes il·lustren 
les prioritats d’inversió de la banca ètica: inclusió social, 
alimentació ecològica, cooperativisme, comerç just, cultu-
ra…

Baixa-te’l del canal de YouTube de FETS

4.3 Con tu dinero
Any: 2013
Duració: 67 minuts
País: Espanya
Guió i Direcció: SETEM Hego Haizea

Aquest documental dóna veu a diferents represen-
tats d’entitats de banca ètica, així com diversos pro-
jectes que impulsen les finances ètiques i l’economia 
alternativa a Euskadi, i moviments socials de denún-
cia a les pràctiques bancàries. Tot plegat amb la vo-
luntat de mostrar que es fa i que es pot fer amb els 
teus diners.

Baixa-te’l de:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pz3g3LG18m4
Vimeo: https://vimeo.com/59010358

https://www.youtube.com/watch?v=h-Rnt-lX6iU
https://www.youtube.com/user/bancaetica/videos?view=0&shelf_id=4&sort=dd
https://www.youtube.com/watch?v=pz3g3LG18m4
https://vimeo.com/59010358
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4.4 Oro negro
Any: 2007
Duració: 78 minuts
País: Regne Unit, EUA
Guió i Direcció: Nick i Marc Francis

Documental sobre el cafè de Comerç Just rodat a Etiòpia 
que ens mostra les condicions de vida dels caficultors etí-
ops per una banda i l’especulació del cafè per una altra.

Baixa-te’l de: 
https://www.youtube.com/watch?v=icuf04O3E7k 

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

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 confec-
cionen.

Baixa-te’l de: https://www.youtube.com/watch?v=tpRmZVbEs3w 

4.6 El ultimátum evolutivo
Any: 2009
Durada: 11 minuts
País: Espanya
Guió i Realització: SETEM Comunitat Valenciana i 
Pablo Llorens
SETEMCV_ultimatum_01

Animació divertida que narra la història de dos per-
sonatges 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, men-
tre que el segon representa l’exemple d’una persona 
que consumeix de manera responsable i respectuo-
sa amb el planeta. 

Baixa-te’l de: https://www.youtube.com/watch?v=c5SEHz3Y6q8  

https://www.youtube.com/watch?v=icuf04O3E7k
https://www.youtube.com/watch?v=tpRmZVbEs3w
https://www.youtube.com/watch?v=c5SEHz3Y6q8
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4.7 Fabricando Mujeres ¿Consumimos 
violencia?
Any: 2018
Durada: 75 minuts
País: Espanya
Guió i Realització: SETEM Hego Haizea i Al Borde 
Films

Aquest documental dirigit per Al Borde Films rodat 
a Euskadi, Madrid, Xile i Medellín es basa en l’estu-
di realitzat per SETEM Hego Haizea “¿Consumimos 
violencia?” Que reflexiona sobre la relació entre el 
consum convencional i les violències masclistes. El 
documental ‘fabricant Dones’ recull els resultats de 
l’estudi. Maite, (Itziar Aizpuru) la protagonista, con-
tinua recollint les deixalles de La Fàbrica de Dones 
per construir invents i propostes transformadores 
que generin un consum lliure de violències masclis-
tes.

Més informació:
https://fabricandomujeres.org/es/  
Com demanar-la? SETEM Catalunya  
93 441 53 35   jguell@setem.org 

4.8 The voice of workers
Any: 2018
Durada: 15 minuts
País: Filipines
Guió i Realització: bubalus.org

Aquest documental ens porta la veu, en primera per-
sona, de les treballadores i els treballadors que viuen 
explotats per les grans multinacionals de la indústria 
tèxtil i electrònica. “The voice of workers” ens mos-
tra l’altra cara de la moneda de la globalització, ens 
porta a la realitat de la producció tèxtil i electrònica. 
Sense censura, les treballadores i els treballadors 
ens expliquen el seu dia a dia dins les fàbriques. 
“The Voice of Workers” és una producció realitzada 
per bubalus.org, el grup de participants del Camp 
de Solidaritat de SETEM Catalunya de Luzón – Fi-
lipines 2016, amb col·laboració amb la Campanya 
Roba Neta.violències masclistes.

Baixa-te’l de: https://www.youtube.com/watch?v=u8evNbRIn6w

http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
https://fabricandomujeres.org/es/
mailto:jguell@setem.org
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4.9 Càpsula Comerç Just
Any: 2019
País: Espanya
Duració: 02:37 minuts.
Guió i realització: LaCoordi i Bruna

Descripció: Si estàs farta de sentir a parlar d’explotació 
laboral, de mars plens de plàstic, de fàbriques que 
ho contaminen tot o de l’esgotament dels recursos 
naturals, passa’t al Comerç Just, com l’Eva! Les 
consumidores tenim poder i podem canviar les coses a 
través del nostre consum quotidià: cafè, xocolata, roba, 
bijuteria…informa’t com s’han fet els productes que 
compres i aposta per aquells que s’han fet amb criteris 
respectuosos amb les persones i el medi ambient!

Baixa-te’l de: 
https://youtu.be/tyB9z3RjE7s

4.10 Càpsula Finances Ètiques
Any: 2019
País: Espanya
Duració: 02:02 minuts.
Guió i realització: LaCoordi i Bruna

Descripció: A Vila #BancaÈtica tenim molins de vent, 
electricitat verda, cooperatives...un munt de projectes 
amb beneficis socials i mediambientals. Suma’t a la 
nostra comunitat i celebrem que avancem cap a la 
#JustíciaSocial plegades! #FinancesÈtiques

Baixa-te’l de: https://bit.ly/3e7yKdC

https://www.youtube.com/watch?v=tyB9z3RjE7s&feature=youtu.be
https://bit.ly/3e7yKdC
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4.11 Documental “Veus per una economia trans-
formadora”
Any: 2019
País: Espanya
Duració: 11:36 minuts.
Guió i direcció: LaCoordi i Jordi Sans, Marta Pérez, 
Marta López i Núria Gebellí.

Descripció: La bretxa salarial entre homes i dones al 
món és del 23%; només el 37% de dones al Sud glo-
bal tenen accés a un compte corrent; la xifra de do-
nes que viuen en extrema pobresa supera els quatre 
milions respecte la dels homes. El documental “Veus 
per una economia transformadora” pretén mostrar 
com el Comerç Just i les Finances Ètiques són una 
via d’apoderament per a les dones d’arreu i els pot 
facilitar l’accés a un treball i una vida digna.

Baixa-te’l de: https://youtu.be/zcc2gk_KuXc

https://youtu.be/zcc2gk_KuXc
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5.1.1 Les set diferències
Lona de plàstic (2x2m) més botons de colors per 
marcar les diferències. Cal trobar les set diferències 
entre dos dibuixos aparentment iguals. En el primer 
trobem les injustícies del comerç mundial; en el se-
gon, l’aplicació dels principis del Comerç Just (no 
explotació infantil, producció orgànica, igualtat de 
gènere, respecte al medi ambient, retribució justa 
pel treball, beneficis socials per a les comunitats pro-
ductores i organització democràtica). Es tracta d’un 
joc ràpid i molt visual, ideal per acompanyar fires i 
festes. Cal dinamitzar el joc per orientar i explicar ca-
dascun dels conceptes.

5. Jocs didàctics

5.1 Jocs infantils de SETEM Catalunya
Posem a disposició dels municipis que ho vulguin 
diferents jocs didàctics. Són pancartes de plàstic 
d’1,5X1,5m i l’únic cost a assumir és l’enviament i el 
compromís de retornar-ho net i en bones condicions. 
Els participants poden jugar-hi de forma autònoma 
però sempre és millor l’acompanyament d’una 
persona dinamitzadora.

Cost: 10€ cadascun més cost de l’enviament. 
Podeu contractar la dinamització: 100€ entitats, 150 
administració pública; +50€ caps de setmana.

Com demanar-los? SETEM Catalunya  
93 441 53 35   jguell@setem.org 

mailto:jguell@setem.org
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5.1.2  Enreda’t pel Comerç Just 

L’enreda’t pel Comerç Just és un joc d’exterior que 
necessita la participació d’unes 3 o 4 persones mí-
nim. Al joc hi apareixen diferents apartats que fan 
referència als principis de comerç just. Requereix 
dinamitzadora Elements: lona de plàstic (2x2m) més 
brugola.

5.1.3 Sopa de Lletres 

En aquest petit mar de lletres s’amaguen alguns 
dels conceptes claus del Comerç Just. La dinàmica 
del joc és ben senzilla, heu de trobar totes aque-
lles lletres que formes paraules relacionades amb el 
Comerç Just i encerclar-les lletra per lletra amb uns 
marcadors que us enviem en un sobre. Amb aques-
ta activitat pretenem aconseguir que els participants 
es familiaritzin amb alguns del conceptes del Co-
merç Just integrant-ne el seu significat. Requereix 
dinamitzadora per a llegir la definició de les paraules 
trobades.

5.1.4 El joc de l’oca 
Les fitxes són camperols del sud, que han d’arribar 
al final del joc que simbolitza el poder desenvolupar 
una vida digne, social i ambientalment sostenible. 
Comença el Joc amb una casella on es veu un 
paisatge de cafè mig abandonat, sense recursos. 
D’aqui, amb l’ajuda dels daus els camperols 
començaran a avançar. El que arribi primer serà el 
guanyador, i la manera d’avançar més ràpidament 
és caient a les caselles on es practica el comerç 
just, la banca ètica o bé caient a les caselles de 
cooperativa.

Elements: Lona de plàstic de 150x150cm, 
dau i fitxes, amb instruccions. Requereix una 
dinamitzadora que vagi llegint la descripció de 
cada casella o bé imprimir les instruccions i donar-
les als jugadors. 

Durada: uns 30 minuts, en funció dels participants. 
Es pot anar repetint el joc per equips

5.1.5 Sudoku del Comerç Just
Sudoku gegant que permet treballar el cicle 
d’elaboració d’una tauleta de xocolata. Els nombres 
del sudoku tradicional es reemplacen per vinyetes 
de còmic sobre la xocolata. 

Elements: Lona de plàstic de 150x150cm i 36 
peces de 15x15cm.
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6. Altres idees i recursos

6.1 El cistell pedagògic de l’Economia Social i 
Solidària
Amb la finalitat d’encabir en un cistell els recursos 
pedagògics que fem servir al projecte d’Aprenentatge 
Servei de l’Economia Solidària i molts dels tallers 
inclosos en aquest catàleg de serveis, hem creat 
el cistell pedagògic de l’ESS!. Es tracta d’un cistell 
de vímet que recull 8 propostes d’activitats per 
treballar el consum responsable i l’ESS i un conjunt 
de materials didàctics per la realització d’aquests 
tallers. El cistell conté, entre d’altres coses, un mapa 
de Peters gegant, el DVD «Projecte Mòbil» sobre la 
fabricació de mòbils, un conte feminista, fitxes per 
realitzar diversos jocs de rol i altres dinàmiques per 
reflexionar sobre les desigualtats Nord-Sud. Aquest 
material està disponible per als i les talleristes que 
realitzin els 8 tallers, inclosos en aquest Catàleg 
de serveis. També es podran agafar els materials 
didàctics de cada taller per separat.  

LES 8 ACTIVITATS DEL CISTELL PEDAGÒGIC
•  DESIGUALTATS NORD SUD: Dinàmica dels 

cubs i Dinàmica de Cooperació (cadires).
•  CONSUM RESPONSABLE: Fitxes d’activitats 

quotidianes.
•  LA TRAÇABILITAT IMPOSSIBLE. PROCESSOS 

DE PRODUCCIÓ TÈXTIL I ALIMENTACIÓ: Lona 
gran cadenes de producció, Mapa de Peters i 30 
imatges plastificades.

•  QUÈ HI HA AL DARRERE ELS MÒBILS? Lona 
gran cadenes de producció, Mòbils antics i 
peces de mòbils, Targetes plastificades, CD.

•  COMERÇ JUST: Joc de rol sobre el Comerç 
Just amb fitxes plastificades.

•  BANCA CONVENCIONAL VS. BANCA ÈTICA: 
Joc de rol sobre Banca Tradicional i Ètica amb 
fitxes plastificades.

•  ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: Targetes 
plastificades.

•  IGUALTAT DE GÈNERE I PERSPECTIVA 
FEMINISTA: 144 fitxes petites de colors, Llibre 
de contes feminista.

MATERIAL GENERAL Petit dossier explicatiu dels 
tallers, USB amb tots els power points dels tallers.

Durada: com hi han moltes activitats es recomana 
agafar-ho un mes per fer-les totes.
Cost: 80€ / mes + costos d’enviament

Com demanar-lo? SETEM Catalunya 93 441 53 35   jguell@setem.org 

mailto:jguell@setem.org
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6.2  Venda de productes de Comerç Just 
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

Oxfam Intermón
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: http://www.oxfamintermon.org/ 
Contacte: Eduard Sagrera 
esagrera@OxfamIntermon.org 

Fundació Grup Tercer Món 
Entitat de Mataró que promociona el Comerç 
Just a través d’activitats de sensibilització i la 
comercialització directa en botigues i punts de 
venda. La Fundació s’ofereix per a desplaçar-se als 
municipis a muntar la seva paradeta de venda de 
productes de Comerç Just en el marc de les activitats 
de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica.

Contacte:  
Tel. 93 796 00 87 botigagtm@gmail.com 

6.3 Campanya ‘Cafè Ciutat’
Cafè Ciutat és una campanya dirigida al ciutadà, al 
teixit associatiu, entitats públiques i establiments per 
tal de fomentar la consciència en el consum de cafè 
d’una manera responsable, coneixent el seu origen i 
les condicions de Comerç Just d’aquest en el marc 
de la nostra ciutat.
La campanya Café Ciutat disposa d’un cafè de 
Comerç Just amb identitat per la nostra ciutat. Un 
cafè de Comerç Just que vincula les ciutats amb un 
cafè d’origen. Donant la possibilitat a cada ciutat 
per agermanar-se amb una cooperativa cafetalera 
productora.
13 ciutats catalanes ja disposen del seu cafè ciutat, 
promou-lo al teu municipi!

Contacte:  
Fundació Grup Tercer Món
Tel. 93 796 00 87 botigagtm@gmail.com 
AlterNativa3 
937869379 rsc@alternativa3.com 

http://www.alternativa3.com/
mailto:ong@alternativa3.com
http://www.oxfamintermon.org/
mailto:esagrera@OxfamIntermon.org
mailto:botigagtm@gmail.com
mailto:botigagtm@gmail.com
mailto:rsc@alternativa3.com
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6.4 Propostes didàctiques
Kaidara
Material pedagògic per l’educació formal que es pot 
baixar des d’aquest web. 

Links a propostes didàctiques
 A fons
 En tela de judici
 7+3=1. Les trampes del comerç internacional
 Subirats, investigadors privats. Gimcana
 Història d’uns texans
 Allò que amaga la nostra nevera
 Consumista jo? 
 El consum responsible als centres educatius
 Coneguem el comerç just
 En què gastem els diners?
 Desitjos, necessitats i drets

Experiències educatives dels docents de la Xarxa 
d’educadors i educadores per a una ciutadania 
global. Són experiències d’aula que han realitzat 
alguns docents que es poden replicar: 

 Spot the difference 
 Tejiendo redes de solidaridad y sostenibilidad: 

cambio climático y Vega de Granada
 Participamos activamente en el cambio de 

nuestro mundo
 Projecte crisis alimentària

Públic destinatari: 12 a 14 anys, 14 a 16 anys, Més 
grans de 16 anys, Educadors i educadores 

Baixa-te’l de la web: http://www.kaidara.org/ 
Més informació: Oxfam Intermón

 

6.5 Xarxa d’escoles pel Comerç Just
Té com a objectiu introduir el Comerç Just i el 
Consum Responsable dins el sector educatiu a 
través del mateix curricular del centre. Vol aconseguir 
transformar la nostra societat cap a un món més just, 
responsable i sostenible.

Un projecte que s’adapta a cada centre, aconseguint 
una continuïtat de treball en xarxa, per fomentar que 
el Comerç Just formi part de la nostra vida diària. 
L’escola decideix com participar, l’ordre i el ritme, 
d’una manera participativa.

Consulta el projecte a http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/projecte 
Més informació: AlterNativa3 Telf: 937869379 // 619178779  alternativa3ong@gmail.com 
www.alternativa3.com

http://www.kaidara.org/ca/a-fondo
http://www.kaidara.org/ca/a-fondo
http://www.kaidara.org/ca/en-tela-de-juicio
http://www.kaidara.org/ca/las-trampas-del-comercio-internacional
http://www.kaidara.org/ca/salgados-investigadores-privados
http://www.kaidara.org/ca/historia-de-unos-vaqueros
http://www.kaidara.org/ca/lo-que-nuestra-nevera-esconde
http://www.kaidara.org/ca/consumista-yo
http://www.kaidara.org/ca/el-consumo-responsable-en-los-centros-educativos
http://www.kaidara.org/ca/conozcamos-el-comercio-justo
http://www.kaidara.org/ca/en-que-gastamos-el-dinero
http://www.kaidara.org/ca/deseos-necesidades-y-derechos
http://www.kaidara.org/ca/Spotthedifference
http://www.kaidara.org/es/TejiendoredesdesolidaridadysostenibilidadcambioclimaticoyVegadeGranada
http://www.kaidara.org/es/TejiendoredesdesolidaridadysostenibilidadcambioclimaticoyVegadeGranada
http://www.kaidara.org/es/participamos-activamente-en-el-cambio-de-nuestro-mundo
http://www.kaidara.org/es/participamos-activamente-en-el-cambio-de-nuestro-mundo
http://www.kaidara.org/ca/ProyectoCrisisAlimentaria
http://www.kaidara.org/
http://www.kaidara.org/ca/lo-que-nuestra-nevera-esconde
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/projecte
mailto:alternativa3ong@gmail.com
http://www.alternativa3.com/


6.6  Les economies transformadores. 
Bibliografia bàsica 
El Servei de Biblioteques del Departament de 
Cultura i l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 
impulsen conjuntament el programa Biblioteques 
Sense Fronteres, compromeses amb un món més 
just. La iniciativa va néixer l’any 2017 amb l’objectiu 
de contribuir a la construcció d’una ciutadania 
global transformadora a través de les biblioteques 
de Catalunya. Les eines i recursos que s’ofereixen a 
les biblioteques s’han treballat conjuntament amb la 
Coordinadora de comerç just i finances ètiques, La 
Coordi.

La temàtica s’ha dedicat a les economies 
transformadores i s’acompanya amb una selecció 
bibliogràfca que té com objectiu fer arribar a la 
ciutadania una mostra signifcativa de bibliografa 
vinculada a aquelles iniciatives socioeconòmiques 
centrades en la persona i la sostenibilitat 
mediambiental, posant l’accent en iniciatives de 
comerç just, de fnances ètiques i d’economia social, 
solidària, feminista...

Es tracta d’un recull dirigit al públic infantil i adult, 
en formats múltiples, per tal d’atendre la diversitat 
de persones “lectores”. Pensant en les persones 
consumidores del futur, el recull posa l’accent en els 
infants per contribuir a despertar, a través de contes 
i propostes lúdiques ja de ben petits, l’esperit crític 
que tota persona duu dins seu.

Què ofereix el programa a les biblioteques?
Bibliografia especialitzada
Sessions de contacontes
Exposicions amb visites guiades
Tallers per aprofundir en la temàtica
Vídeo fòrums

Web: http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/que_fem/Campanyes/
BibliotequesSenseFronteres/lot-bibliografic-economies-transformadores.pdf
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Amb el suport de:




