
Campanya Mes del Comerç
Just 2022

14 de Maig



I tu, que tries?

Seguim amb la campanya I tu, que tries?. Ens centrem en el missatge bàsic de comerç just, visibilitzant les alternatives, i també 
donant protagonisme a les Veus de les productores del SUD. La proposta de repetir lema i imatge és per facilitar que el missatge i la 
campanya en general arribi a la ciutadania, sigui més fàcil de reconèixer. A part, ens van felicitar d’organisme de comerç just 
d’Europa.



PROPOSTA ACCIÓ AL CARRER

• BATUKADA

• MANIFEST

Formació en format tast de xocolata el 3 de Maig
en línia

Us proposem fer una acció al carrer. Volem fer-nos sentir, i les entitats de Batukades o timbalers han patit molt les conseqüències del 
COVID, és un col·lectiu jove, alegre i que atrau a gent. Pot ser una acció única i concreta en un dia senyalat, com pot ser el 14 de 
Maig, o estar inclòs dins alguna altre Fira o acció que feu durant aquest més. Una proposta podria ser que també puguin llegir el 
manifest. Per a que les persones de la batukada estiguin formades, la proposta és fer una formació online en format Tast de xocolata. 
Les persones participants s’inscriuran en un formulari. Farem arribar els productes a degustar a les participants, per a que puguin 
seguir l’activitat online. Es tracta d’explicar el procés d’elaboració de la xocolata des del camps fins que ens arriba a nosaltres, 
diferenciant el que fa el comerç just i convencional. 



LES VEUS DE LES PRODUCTORES DEL SUD

• INTALIVES:

 Dimecres, 11 de maig a les 18h30. Cafè, amb entitat de 
Catalunya i Exolina (Comulac).

➢ Dimecres, 18 de maig a les 18h30. Sucre, amb una 
cooperativa de consum i Laura López (Manduvira).
➢ Dimecres, 25 de maig a les 18h30. Tèxtil, amb Welli
welli i Justa Trama.
➢ Dimecres, 1 de juny a les 18h30. Finances ètiques, 
amb Oikocredit i alguna coope de cacau finançada per 
FE.

Com comentàvem a l’inici, la proposta és donar veu a les productores. Unes de les accions seran Instalive, els dimecres a les 18,30h 
durant 4 setmanes, on tractarem un producte a través de la persona productora i una entitat del Nord.



LES VEUS DE LES PRODUCTORES DEL SUD

• Taula rodona (converses actives):

 26 de Maig . Qui fa la meva roba?. Converses amb
productores de comerç just. Activitat online. Visibilitzar
les veus de les persones que produeixen la roba de
comerç just.

 Taula rodona amb productores del SUD, sobre gènere i
comerç just. En línia. Organitzada per la Coordinadora
Estatal de Comerç Just. Data pendent

 5 de Juny. Dia del Medi ambient. Trobada en línia amb
organitzacions productores de la CLAC que treballin per
la lluita contra el canvi climàtic. Organitzat per la CECJ

També farem una taula rodona, o converses actives amb productores de la Índia. En anglès amb traducció simultània. I la 
Coordinadora Estatal de Comerç Just organitza dos, una centrada en gènere i l’altre en medi ambient. Al ser activitats en línia podeu 
afegir-les, si us sembla interessant, dins la vostra pròpia agenda d’activitats locals. A finals de Març us farem arribar la proposta de 
dates, entitats participants i horari definitiu.



MATERIALS

• JOTRIO.CAT

Seguim amb el videojoc Jotrio. Us animem a que el feu arribar a escoles, instituts i escola del lleure. També podeu fer difusió a la 
vostra programació.



• NOU WEB CENTRAL

Afegim una nova web, on penjarem més contingut i anirà vinculada al Jo trio.



• EXPOSICIÓ: I tu, que tries? Descobreix les
alternatives de consum al teu abast.

Cost: enviaments

• EXPOSICIÓ: Comerç just, finances ètiques i
economia social i solidària

Cost: 30€ + enviaments (pel manteniment)

MATERIALS QUE PODEU DEMANAR-NOS

Email per reservar: projectes@lacoordi.cat

Oferim dos exposicions. La nova d’aquest any seran 6 o 7 roll ups amb contingut vinculat al Jo trio. Estarà també en format digital per 
tal de que es pugui posar a pantalles que tingueu d’ús públic, per exemple. I us proposem també que, qui estigui interessada, pugui 
imprimir la exposició. No sabem quantes tindrem. Seran mínim dos unitats. Però com que el format roll up és bastant econòmic,
podeu pensar si es vol imprimir i que es faci rodar pel municipi.
L’exposició “Comerç just, finances ètiques i economia social i solidària” ja la teniu disponible. Són 4 roll ups, i també està en format 
digital. El cobrament dels 30€ per aquesta és per poder tenir pressupost per reparar o reposar alguna en cas de fer-se malbé. 
En cas de no tenir pressupost, contacteu amb nosaltres. Que aquest fet no sigui un fre per tenir la exposició al vostre municipi.



• TRÍPTICS INFORMATIUS.

• SAMARRETES PER LES BATUKADES

MATERIALS QUE PODEU DEMANAR-NOS

Omplir formulari peticions abans del 25 d’Abril. Rebreu els
materials entre el 28 i 29 d’Abril.

Farem tríptics amb la informació bàsica del comerç just i les finances ètiques. És un material molt demandat per entitats i municipis. 
En tindrem per enviar i també els podreu imprimir, si ho necessiteu. 
Per visibilitzar la campanya de comerç just amb les batukades, em pensat que portin una samarreta amb el lema de la campanya.

Us farem arribar un formulari on podreu demanar aquests dos materials fins el 25 d’Abril. Ho rebreu el 28-29. No tenen cap cost



• Falca de radio

• Falca de televisió, amb opció per xarxes.

MATERIALS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

Tornem a tenir la falca de ràdio i de televisió, amb una opció per xarxes socials. Us animem a fer-los servir i enviar als mitjans de 
comunicació locals del vostre municipi. És una cançó molt alegre i “pegadiza”.



• Cartell i banner editables

MATERIALS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

Banners i cartells editables, en format estàtic o en moviment, adaptat a xarxes socials i web.



• 3 Infografies del comerç just i les 
finances ètiques.

MATERIALS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

Farem tres infografies amb informació bàsica del comerç just, que es podran imprimir, fer cartells, en format també de xarxes socials, 
fer roll ups..



• Manifest

• Catàleg d’activitats actualitzat

ALTRES MATERIALS DISPONIBLES

Em optat per fer un manifest molt similar a l’any passat, però més curt i senzill. També hem afegit una frase sobre la banca armada, 
degut als esdeveniments que estem tenint aquests dies. Aquest manifest el podeu fer servir de diferents maneres. El podeu gravar, 
enviar a les escoles, als mitjans de comunicació, posar a la web... 
EL catàleg d’activitats ja el teniu a la web i actualitzar. Te informació de tallers, exposicions, activitats... 



• Vídeos

• Materials gràfics

ALTRES MATERIALS DISPONIBLES

Dins la nostra web podreu trobar altres materials que, tot i no estar directament vinculats a la campanya del Dia Mundial de Comerç 
Just, els podeu fer servir. Hi ha tant vídeos, com materials per a xarxes, cartells modificables...



ALTRES MATERIALS DISPONIBLES



• https://lesvidesquevestim.lacoordi.cat/

ALTRES MATERIALS DISPONIBLES

I tenim un nou webdoc molt interessant sobre el tèxtil.



• Subscriu-te al nostre butlletí

• Adhereix el teu municipi o entitat

• Envia'ns les teves activitats

• Hastag #jotriocomerçjust

• Reserva el teu material abans del 25 Abril

IMPORTANT

Important: subscriviu-vos al butlletí. Ens facilita molt l’enviament d’informació, ja que si ho fem des del nostre personal, tenim 
problemes al fer enviaments massius, tot i que siguin de 10 o 20 en 20. 
Adheriu el vostre municipi i feu-nos arribar la informació de les activitats que feu per poder fer difusió.
Feu servir el Hastag #jotriocomerçjust. Tot i que som seguidores de molts municipis que participeu a la campanya, amb aquest hastag
ens assegurem poder fer difusió del que tingueu a les xarxes socials



• Podeu trobar els materials en aquest 
enllaç:

https://lacoordi.cat/campanya-mes-del-
comerc-just-2022/

IMPORTANT



Preguntes?

- Coneixeu alguna entitat que faci xocolatades de comerç just? No ho saben, però investigarem i farem arribar la informacióL
Fundació Tercer Món Mataró arriba a molts municipis.

- Quantes exposicions teniu? De la nova d’aquest any en principi volem fer dos com a mínim. Estem pendents de saber l’espai que
tenim de magatzem per acabar de confirmar. La que ja tenim feta, tenim 4. 

- Les samarretes tenen cost? No
- Com funciona la formació de la batukada? Farem aquesta activitat en format en línia, com a tast de xocolates. Les persones 

participants ens enviaran la informació per poder fer arribar els productes a tasta a casa. S’explica el procés d’elaboració de la 
xocolata, des del camp a la botiga, explicant les diferències entre comerç just i convencional.

Preguntes que m’han fet després de la formació.
- Fareu nota de premsa? Ho consultarem
- Poden participar les persones de les entitats a la formació? Si.



Gràcies

Anna Bardolet i Maria 
Fernandez
T +34 722 82 21 77
C/ Casp 42, Barcelona
campanyes@lacoordi.cat
lacoordi.cat

Abans d’acabar aprofitem per comunicar que també estem duent altres 
campanyes, I que us farem arribar la informació per a que puguin fer-se 
difusió si ho veuen convenient.

Moltes gràcies a tothom per venir.
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