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CATÀLEG D’ACTIVITATS  
I RECURSOS  |  2023

Aquest catàleg és una proposta d’activitats i 
recursos que inclou exposicions, espectacles, 
tallers, material audiovisual, jocs, guies i 
publicacions relacionades amb el comerç just, 
la banca ètica, l’economia solidària i el consum 
responsable. Concretament, les activitats estan 
plantejades per a ser realitzades durant el dia 
Mundial del Comerç Just que se celebra el mes 
de maig, però que podeu programar durant tot 
l’any 2023. Els recursos educatius els podeu fer 
servir en qualsevol moment per treballar els temes 
mencionats al vostre municipi, centre educatiu o 
entitat.
A cada proposta s’inclou una petita descripció, així 
com el cost (desplaçaments no inclosos en el preu) 
i el contacte per sol·licitar l’activitat. Pel que fa al 

material audiovisual i als recursos, tots inclouen 
una descripció i un enllaç per consultar-los i/o 
descarregar-los.
Interpel·lem el 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 
implícita 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.

www.lacoordi.cat
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1. EXPOSICIONS
1.1 Comerç Just, Finances Ètiques i Economia Social i Solidària
1.2 Jo Trio
1.3 Les vides que vestim
1.4 Cuir i calçat a Bangladesh
1.5 Electrònica Justa
1.6 Canvia de sabates
1.7 Exposició Cafè Ciutat
1.8 Saps de què està fet el teu mòbil?

2. ESPECTACLES I ACTES
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 Espectacle de circ «Els exploradors de l’aigua»
2.5 Simplicitats
2.6 La Johana i el Sud
2.7 L’apagada
2.8 I es va fer la llum 
2.9 Rigoberta i el Windigo

1.1 Comerç Just, Finances Ètiques i Economia Social i Solidària

2.4 Espectacle de circ «Els exploradors de l’aigua»

2.8 I es va fer la llum 

2.2 Amb gust de cafè: Contes musicals sobre el cafè i el comerç just

2.4 Espectacle de circ «Els exploradors de l’aigua»

2.2 Amb gust de cafè: Contes musicals sobre el cafè i el comerç just

2.10 Be Water
2.11 Harambee
2.12  Amunt i avall, pageses, cucs i alls
2.13 HAKI

3. TALLERS
3.1 Tast virtual de cafè de comerç just
3.2 Quin gust té el cafè/cacau just?
3.3 Conferència de Comerç Just
3.4 Quines injustícies hi ha al món?
3.5 Consum responsable
3.6 Tèxtil: La traçabilitat impossible
3.7 Consum responsable d’aliments
3.8 Transició Ecosocial
3.9  Gènere: qui fa què?
3.10 Què hi ha darrere el teu mòbil?
3.11 Banca armada vs Banca ètica
3.12 L’economia social i solidària
3.13 Monogràfi c d’electrònica justa3.14 Monogràfi c de roba neta
3.15 Monogràfi c de banca armada
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3.16 Monogràfi c de sobirania alimentària
3.17 Quina cara de la moneda vols?
3.18 Diners a qualsevol preu?
3.19 Diners amb valors: vídeo-fòrum
3.20 Taller de cuina: Tapes i Platets amb sabor de Cafè de Comerç Just
3.21 Taller de cafè
3.22 Taller de cacau i comerç just
3.23 Taller de Comerç Just
3.24 Mòbils high tech, vides low cost
3.25 Aprèn Comerç Just amb la música
3.26 No perdis passada…Recicla’t la samarreta!
3.27 Esclaus del mòbil. Vides en joc
3.28 Globalització econòmica, desigualtats i destrucció ambiental
3.29 Per un consum responsable
3.30 ODS: Com fer del món un lloc més sostenible i just per viure-hi!
3.31 Com treballar el canvi de model agroalimentari en l’àmbit educatiu
3.32 Rols educatius i aliances per a garantia del dret a l’alimentació a 

través de l’ApS 
3.33 Resistències al sistema agroalimentari actual
3.34 Video-fòrum: Electrònica justa
3.35 Video-fòrum: Tèxtil: els drets humans descosits
3.36 Video-fòrum: Ocupar, Resistir, Produzir
3.37 Video-fòrum: Sobirania Alimentària
3.38 Catàleg de tallers de Solidança
3.39 Club de Lectura sobre Economies Transformadores
3.40 Taller teatral: el cercle trencat

3.41 Taller joc de rol: el rol de les fi nances ètiques
3.42 Construcció participativa d’escenaris de futur per la Transició Eco-

social

4. MATERIAL AUDIOVISUAL
4.1 Les consumidores tenim poder: Passa’t al Comerç Just
4.2 Benvinguda a Vila Banca Ètica
4.3 Veus per una economia transformadora
4.4 Perdre el fi l
4.5 La Banca Armada, com les entitats fi nanceres participen al negoci 

de la guerra
4.6 #STOP Acaparamiento Tierras
4.7 Sense cobertura
4.8 Connecta’t sense confl ictes
4.9 Què hi ha al darrere de l’imperi del tèxtil?
4.10 La veu de MST Brasil: Ocupar, Resistir, Produzir
4.11 Mujeres y fi nanzas alzamos la voz
4.12 Repositori d’activitats de la FESC 2020 
4.13 Drets humans i comerç just
4.14 Suma’t al comerç just
4.15 El ultimátum evolutivo
4.16 Tres años justos
4.17 Fabricando Mujeres ¿Consumimos violencia?
4.18 Fabricando mujeres 2.0
4.19 Ace Bank
4.20 Capital humà
4.21 Con tu dinero
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5.8  Coffee Traders
5.9  Cronologia “Els #Confl ictMinerals al llarg de la història”
5.10  Horitzó 2080: amb el clima ens la juguem!
5.11  El joc de l’oca
5.12  Les 7 diferències
5.13  Sudoku
5.14  Sopa de lletres
5.15  El joc de les serps i les escales

6. ALTRES RECURSOS EDUCATIUS
6.1 Apropem el comerç just a joves (12-16 anys). Manual per a educa-

dors/es
6.2  Xarxa d’Escoles pel Comerç Just
6.3  Kaidara, experiències i recursos educatius per a una ciutadania 

global
6.4  Sí que hi ha alternatives. Experiències de Comercialització Justa a 

Catalunya
6.5  Catàleg de serveis de SETEM Catalunya
6.6  Que els teus diners pensin com tu. Guia didàctica per impulsar les 

fi nances ètiques a l’aula 
6.7  RedEFES. Xarxa d’Educació en les Finances Ètiques i Solidàries
6.8  Conèixer el Comerç Just: 10 mites, realitats i preguntes freqüents 
6.9  Comerç just. Catàleg de recursos
6.10  Cacau Morvedre: Guies didàctiques per a centres educatius
6.11  Guía didáctica. Centros Educativos por el Comercio Justo
6.12  Som part del canvi. Guia pràctica de consum conscient i economia 

solidària per a associacions

4.22 Oro negro
4.23 The voice of workers
4.24 El temps que resta
4.25 La ruta del tomàquet
4.26 DIOM
4.27 Después de las ocho
4.28 The True Cost
4.29 A l’altra banda del fi l
4.30 Confl ictos y emergencia climàtica
4.31 Kichwa Tembo, el somni d’un tresor
4.32 Viatge al punt zero de la tecnologia
4.33 Nugkui, el espíritu del cacao
4.34 Neix una ceba
4.35 Les vides que vestim
4.36 Aigua tèrbola: el negoci d’Agbar a Mèxic
4.37 Finances que transformen. Finances ètiques i cooperatives a Bar-

celona

5. JOCS I ACTIVITATS LÚDIQUES
5.1 I tu, què tries? 
5.2 El preu dels diners 
5.3 VILAESSCOOP, l’escape room virtual i coŀ laboratiu
5.4 TransformESS. Maleta de jocs cooperatius
5.5 Risc energètic
5.6 Jugajust.org
5.7 El Chocolate Mágico
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6.13  COOPiTAL: Guia de consum conscient
6.14  Guia pedagògica. Com vivim? Convivint: Per una escola i un món 

sostenible i de pau
6.15  Espiral Solidària
6.16  99 preguntes i 99 experiències per a aprendre a viure en un món 

just i sostenible
6.17  EduAlter
6.18  Wikipàgina d’Educació per a la Justícia Global
6.19 Mapa Educa Justícia Global: Experiències que transformen el món
6.20  Amb dret a transformar. Guia per impulsar projectes educatius per 

la justícia global
6.21  Educar per a futurs alternatius. Guia d’Educació per a la Justícia 

Global
6.22  Càpsules per la justícia global
6.23  ApS i justícia global: Justícia de gènere, Econòmica i ambiental, 

Drets humans i dret a migrar
6.24  Guia per crear una xarxa d’aprofitament alimentari comunitària
6.25  Guia repensa el que menges
6.26  ApS pel dret a l’alimentació
6.27  ApS en l’Economia Social i Solidària
6.28  Maleta pedagògica per l’emergència climàtica
6.29  Tresoreria Transformadora: les finances ètiques en l’associacio-

nisme juvenil
6.30  Formació per a professorat
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1.1
Comerç Just, 
Finances Ètiques i Economia 
Social i Solidària
Exposició gràfi ca que mostra les diferències 
entre el model capitalista i les alternatives 
des del Comerç Just, les Finances Ètiques i 
l’Economia 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.
______

Espai: exposició de 5 roll-ups cadascuna (85cm

d’amplada i 2m d’alçada). Disposem de 4 exemplars

de l’exposició física i també d’una versió digital

Cost: 30€ + IVA (descompte per a entitats que no

puguin assumir-ho)

Com demanar-la?

LaCoordi – Coordinadora pel Comerç Just i les 
Finances Ètiques

722 82 21 77 

campanyes@lacoordi.cat

1.2
Jo Trio
Exposició gràfi ca que té per objectiu transmetre 
el poder transformador del consum responsable. 
A través de 7 roll ups es repassen i donen a 
conèixer les opcions de consum alternatives al 
comerç internacional, com el comerç just i les 
fi nances ètiques.
______

Espai: exposició de 7 roll ups (85x205cm). Disposem 
de 4 exemplars de l’exposició física i també d’una 
versió digital

Cost: 30€ + IVA (descompte per a entitats que no 
puguin assumir-ho)

Com demanar-la?

LaCoordi – Coordinadora pel Comerç Just i les 
Finances Ètiques

722 82 21 77

campanyes@lacoordi.cat

1.3
Les vides que vestim
Exposició gràfi ca que visibilitza les injustícies 
socials i ambientals del Fast Fashion i a la 
vegada ens mostra l’impacte positiu d’apostar 
per la roba sostenible i de comerç just. 
______

Espai: 3 roll ups (85x205cm). Disposem d’1 exemplar 
físic i d’una versió digital

Cost: 15€ + IVA (descompte per a entitats que no 
puguin assumir-ho)

Com demanar-la?

LaCoordi – Coordinadora pel Comerç Just i les 
Finances Ètiques

722 82 21 77

campanyes@lacoordi.cat

1. EXPOSICIONS
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1. EXPOSICIONS

1.4 
Cuir i calçat a Bangladesh
Una exposició amb 12 desplegables que analitza 
la indústria del tèxtil de Bangladesh i les 
vulneracions de Drets Humans que s’hi donen.
______

Espai: exposició de 12 roll-ups de 2,10m d’alt per 
85cm d’ample

Cost: 7 dies (120€), 15 dies (200€). Es pot recollir i 
tornar sense cost. Per contractar servei de trans-
port, escriure. També es pot contractar una xerra-
da associada a l’exposició

Com demanar-la?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org 

93 441 53 35

1.5 
Electrònica Justa
A través de 7 desplegables s’exposen les dife-
rents fases de la vida dels aparells electrònics: 
extracció, fabricació, ús, fi  de vida i alternatives 
de consum de les TIC.
______

Cost: 7 dies (120€), 15 dies (200€). Es pot recollir i 
tornar sense cost. Per contractar servei de trans-
port, escriure. També es pot contractar una xerra-
da associada a l’exposició

Espai: exposició de 7 roll-ups de 2,10m d’alt per 
85cm d’ample.

Com demanar-la?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org 

93 441 53 35

1.6 
Canvia de sabates
Una exposició fotogràfi ca sobre els impactes 
humans i ambientals de la producció de calçat 
(4 desplegables).
______

Cost: 7 dies (120€), 15 dies (200€). Es pot recollir i 
tornar sense cost. Per contractar servei de trans-
port, escriure. També es pot contractar una xerra-
da associada a l’exposició

Espai: exposició de 4 roll-ups de 2,10m d’alt per 
85cm d’ample

Com demanar-la?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org 

93 441 53 35
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1. EXPOSICIONS

1.7 
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.
______

Cost: consultar Espai: 6 panells roll up de 2m d’alt 
per 80cm d’ample 

Com demanar-la?

Fundació Grup Tercer Món

botigagtm@gmail.com

93 796 00 87

1.8 
Saps de què està fet 
el teu mòbil?
Es donen a conèixer els minerals dels quals està 
fet un telèfon mòbil. L’origen d’aquests minerals 
és molt ampli i repartit per tot el globus, tot i 
que, centralitzat en països del Sud, i la seva ex-
tracció massa cops va associada a la generació 
de greus impactes tant en la població com en el 
medi. L’exposició “Què hi ha darrere del teu mò-
bil?” mostra de forma molt visual i amena l’ori-
gen d’aquests minerals que avui s’entenen com 
a imprescindibles i el context en el qual s’ob-
tenen. A més a més ofereix alternatives, tant a 
nivell individual com coŀ lectiu, per capgirar la 
situació. L’exposició, si es vol, va acompanyada 
per una xerrada explicativa.
______

Cost: 300€ sense xerrada explicativa, 400€ amb 
xerrada explicativa

Espai: Interior. 3 panells roll up explicatius de 2m 
d’alt i 1m d’ample i 1 mòbil gegant de 2m d’alt i 1m 
d’ample

Com demanar-la?

Enginyeria Sense Fronteres

energia@esf-cat.org 

93 302 27 53
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2.1 
Karibu! Cançons i danses per un món més just
Karibu és una paraula swahili que signifi ca 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 vestir, pensar o viure. Es tracta d’un espectacle musical 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 coo-
peració, la solidaritat, la interculturalitat 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.
______

Públic: familiar, infants a partir de 3 anys

Durada: 1h

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

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

Cost: 785€ + IVA

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

Com demanar-la?

animacio@carlescuberes.com 

659 08 82 65

2.2 
Amb gust de cafè: Contes musicals sobre el cafè
i el comerç just
Espectacle familiar de contes teatralitzats amb un element comú: el cafè. 
Aquest nexe serveix per parlar de coses tan importants i properes als infants 
com la valentia, l’autoestima o la justícia. També aborda els conceptes de co-
merç just i solidaritat. Tot plegat acompanyat amb música, cançons i dinàmi-
ques participatives que faciliten l’escolta activa i que fan que l’espectacle esde-
vingui molt amè per a tots els públics.
______

Públic: familiar, infants a partir de 3 anys

Durada: 1h. Muntatge i proves 1h, desmuntatge 30min

Espai: interior o exterior. Butaques o cadires opcionals; possibilitat de seure a terra 
amb estores 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, fi ns a 2.000w; equip de llums propi, només si cal

Cost: format duet (dos components) 590€ + IVA; format individual 395€ + IVA

Com demanar-lo?

animacio@carlescuberes.com 

659 08 82 65

Més informació aquí: http://www.carlescuberes.com/

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/campanyes/biblioteques/amb-
gust-de-cafe/

2. ESPECTACLES I ACTES
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2.3 
La Botigueta
Espectacle de teatre i titelles sobre consum responsable i sostenibilitat, 
per conscienciar la infància 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 estrafolaris que necessitaran l’ajuda del públic per descobrir 
allò que s’amaga rere de cada producte i el que cal saber per fer una bona 
compra. I és que aquesta no és una botigueta qualsevol; 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, amb 
productes de proximitat i més respectuosos amb el medi ambient.
______

Públic: familiar

Durada: 1h. Muntatge 2h, desmuntatge 1h 30min

Espai: interior o exterior; escenari de 8x6x3m

Necessitats: presa de corrent de 220v a peu d’escenari. Equip de so propi. En tea-
tres la companyia disposa de plànol de llums. Fàcil accés amb vehicle i aparcament

Cost: 1.200€ + IVA. Espectacle dins de PROGRAMA.CAT

Dossier: http://tanakateatre.com/espectacle/la-botigueta/

Vídeo: https://youtu.be/cGayVT1V85A

Com demanar-lo?

tanaka@tanakateatre.com

618 64 24 76

2.4 
Espectacle de circ «Els exploradors de l’aigua»
Espectacle de circ que pretén sensibilitzar 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 explo-
radors arriben a una terra nova i desconeguda on descobreixen que hi ha un 
confl icte obert al voltant de l’aigua que, amb l’ajuda del públic, treballaran per 
resoldre’l. A la resolució del confl icte de l’aigua apareixeran diferents temàti-
ques 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 confl ictes. L’espectacle es desenvolupa amb gags i arts circenses, 
tècniques de clown, màgia, equilibrisme, perxa xinesa i malabars, entre d’altres.
______

Públic: general

Durada: 1h

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 9 metres de 
diàmetre

Cost: (en territori amb menys de 100 mil habitants i dins la província de Barcelona): 
452€ (a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona). Per altres situa-
cions contactar amb l’entitat

Com demanar-lo?

Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres

aigua@esf-cat.org / contacta@esf-cat.org

93 302 27 53 

2. ESPECTACLES I ACTES

Públic: familiar.

Durada: 1 h. Muntatge 2 h; desmuntatge 1h 30 min.

Espai: Interior o exterior; escenari de 8x6x3m

Necessitats:
presa de corrent de 220v a peu d’escenari. Equip de so propi. En tea-
tres la companyia disposa de plànol de llums. Fàcil accés amb vehicle 
i aparcament.

Cost: 1.200€ + IVA. Espectacle dins de PROGRAMA.CAT

Com demanar-lo?

tanaka@tanakateatre.com

618 64 24 76

Més informació aquí:
http://tanakateatre.com/espectacle/la-botigueta/
Vídeo: https://youtu.be/cGayVT1V85A



12
   |

   C
AT

ÀL
EG

 D
’A

CT
IV

IT
AT

S 
I R

EC
U

RS
OS

    
20

23

2.5 
Simplicitats
El consum està present de manera visible i invisible a les nostres vides, en 
el nostre quotidià. Des de Xucrut Teatre volem posar la mirada en la relació 
amb els més petits: omplir-los de més coses de les que necessiten pot pri-
var-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 compar-
tides... 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 qual-
sevol. “Simplicitats” converteix la reutilització de residus en una aventura 
apassionant i molt divertida.
______

Públic: familiar a partir de 5 anys

Durada: 45min d’espectacle. Muntatge 50min, desmuntatge 10min

Espai: espai escènic de 6x4m 

Cost: Barcelona: 1.150€ + IVA (amb tècnic) o 960€ + IVA(sense tècnic). Resta de Cata-
lunya: 1.300€ + IVA (amb tècnic) o 1.100€ + IVA (sense tècnic)

Tràiler de l’espectacle: http://www.xucrutteatre.org/espectacles/simplicitats 

Com demanar-lo?

Albert Requena 

info@xucrutteatre.org

637 81 08 23

2.6
La Johana i el Sud
Seguint amb la mirada un estol d’orenetes que migren cap al Sud, a la Johana 
se li desperten les ganes de descobrir què hi ha més enllà de les muntanyes del 
seu poble. Decidida i aventurera, s’embarca en un viatge per anar a conèixer 
aquests indrets desconeguts. Té la certesa que allà hi trobarà boscos frondo-
sos, rius d’aigua cristaŀ lina i cels estrellats plens d’ocells. Ara bé, aquest idiŀ li 
es troba molt més lluny del que la Johana creia; per arribar al paradís del Sud, 
abans haurà de travessar ciutats grises, mars plens de deixalles i boscos secs. 
En efecte, la contaminació fa temps que guanya terreny a la natura i el Sud és 
cada any més petit i més llunyà. Vista l’amenaça en la qual es troba el planeta, 
la Johana decideix tornar a la seves terres i explicar la realitat que s’ha trobat. 
És així com la Johana arriba per conscienciar de la crisi climàtica a partir del 
seu viatge cap al Sud. Mitjançant un desplegament de recursos audiovisuals, 
diorames, teatre d’objectes i una intèrpret davant d’una escenografi a virtual 
(croma), l’espectador/a viatjarà al costat de la protagonista per veure, amb els 
seus propis ulls, cadascuna de les escenes que s’expliquen a Johana i el Sud. 
______

Públic: familiar

Durada: 55min

Espai: amb condicions de Teatre o Auditori. També espais grans on la llum es pugui 
controlar (ha de ser fosc) i diferents endolls

Cost: 1.200€ + IVA

Tràiler de l’espectacle: https://www.youtube.com/86YS7dmOeJY 

Com demanar-lo?

trifusio@trifusio.cat 

93 384 61 67

2. ESPECTACLES I ACTES
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2.7 
L’apagada
Espectacle creat conjuntament amb la companyia Xucrut Teatre en coŀ labora-
ció amb l’APE (Aliança contra la Pobresa Energètica) i s’emmarca dins la cam-
panya “El preu de l’abundància, drets humans a les fosques”. 
L’obra tracta, des d’una perspectiva ecofeminista, el fet que un 10% de la po-
blació catalana pateix pobresa energètica i com, d’aquestes, les dones són les 
més perjudicades. L’espectacle, creat a través de l’art i amb una metodologia 
innovadora, té una durada de 40 minuts aproximadament que donen pas a un 
debat obert amb el públic per tal de compartir i refl exionar sobre la temàtica.  
______

Públic: general

Durada: 40min + debat

Espai: espai escènic de 6x4m

Cost: Barcelona ciutat: 1.858€. Resta de Catalunya: 2.015€

Tràiler de l’espectacle: https://www.youtube.com/-JLq3Ivj7Mg

Com demanar-lo? Enginyeria Sense Fronteres

energia@esf-cat.org

93 302 27 53

2.8 
I es va fer la llum
Conta contes i espai d’intercanvi sobre la pobresa energètica i com afecta du-
rant la infància, des de les emocions i la perspectiva del dret a l’energia. 
“I es va fer la llum” és un conte inspirat en les famílies de l’Aliança contra la Po-
bresa Energètica i el testimoniatge de la infància de la Cañada Real, que fa més 
d’un any que viuen sense llum. És un conte iŀ lustrat per Ivonne Navarro Varas 
que pretén aportar un petit gra de sorra per superar aquesta injustícia de ma-
nera coŀ lectiva. 
Amb un llenguatge senzill alhora que contundent, és el conte ideal per a que en 
àmbits educatius es puguin acompanyar aquestes situacions i, alhora, enfortir 
les xarxes de suport que volen revertir aquesta situació.
______

Públic: infància de 5 a 9 anys

Durada: 45min

Espai: adaptable a interior o exterior

Cost: 250€

Enllaç al conte: https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2021/10/I-es-va-fer-la-
llum_online.pdf

Com demanar-lo? Enginyeria Sense Fronteres

energia@esf-cat.org

93 302 27 53

2. ESPECTACLES I ACTES
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2.9 
Rigoberta i el Windigo
“Iaia, on són els arbres? Qui ha trencat la muntanya? Què és aquest camp tan 
gran? I els peixos, perquè suren? És el Windigo, sempre té gana i s’ho està 
emportant tot. Aquesta és la història d’una comunitat indígena que perd el seu 
territori per la fam insaciable d’un monstre que no sap qui és i que només pen-
sa en ell mateix: el Windigo. Però una nena i la seva àvia confrontaran la bèstia 
per descobrir-ne l’origen i recuperar la terra i els seus drets”.
Rigoberta i el Windigo parla de com la nostra acció de consum repercuteix 
en altres països. El nostre dia a dia, incideix en la devastació del planeta, en la 
desforestació, contaminació i extracció de recursos, i també afecta a les co-
munitats humanes on es produeix allò que comprem. Cal posar-hi una mirada 
perquè des d’on som, en cada petita acció, tenim molt poder per transformar el 
món. L’espectacle és un clam al despertar de la consciència, l’amor per la Terra 
i un apoderament femení a través de la seva protagonista, la Rigoberta. 
______

Públic: infància de 3 a 9 anys

Durada: 40min

Espai: espai escènic de 5x4m, adaptable a interior i exterior

Cost: 1.500€

Com demanar-lo? Enginyeria Sense Fronteres

energia@esf-cat.org

93 302 27 53

2.10 
Be Water
Be Water és una obra de teatre en format paròdia televisiva que posa en relleu 
la problemàtica de la mercantilització de l’aigua. Assistirem al concurs anual 
organitzat per l’Aliança Constitucional de l’Aigua Catalana (A.C.A.C.) i viatjarem 
a un futur distòpic en el que l’aigua és la moneda de canvi.
L’espectacle explica el problema que suposa la privatització del servei de 
l’aigua al món i a casa nostra i la relació que aquesta té amb l’emergència 
climàtica i els seus efectes (sequeres, escassetat, contaminació de mas-
ses d’aigua, …).
______

Públic: general

Durada: 1h

Espai: escenari de mínim 4x6m amb escales centrals accés al públic. 2 micros in-
alàmbrics de diadema

Cost: consultar

Com demanar-lo? 

Enginyeria Sense Fronteres

aigua@esf-cat.org

93 302 27 53

2. ESPECTACLES I ACTES
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2.11 
Harambee
Harambee és una invitació a submergir-nos en el més profund dels boscos. 
A conèixer la nostra íntima relació amb ells i a refl exionar sobre les nostres 
semblances. No és un viatge que emprenguis en solitud... La Dona/arbre serà 
la teva guia. Ella et mostrarà el que els nostres ulls, a vegades, no veuen. 
Un espectacle per a tot públic de Live cinema i teatre d’objectes, sense 
paraules, que et transportarà mitjançant les imatges i el so, al meravellós 
món dels arbres i boscos per refl exionar sobre la  seva importància com a 
organismes fonamentals per a un desenvolupament sustentable del planeta; i 
de la lluita contra el canvi climàtic. 
______

Públic: recomanat per majors de 8 anys

Durada: 45min

Espai: teatre equipat amb projector i cambra negra. Consultar condicions tècniques 
amb la companyia 

Cost: 1.200€ + IVA

Vídeo i àudios: https://www.youtube.com/DMMwSdYYb0M&t=9s

Com demanar-lo? Hand Made Theatre

handmadetheatre@gmail.com 

686 25 41 21

2.12 
Amunt i avall, pageses, cucs i alls
Es tracta d’un contacontes basat en un apropament comprensiu als nostres 
sòls com a part essencial de la vida al Planeta, del camí cap a la sobirania 
alimentària i d’un futur més sostenible. La representació és una proposta de 
sensibilització i contacte emocional amb la temàtica per mitjà del contacon-
tes amb iŀ lustracions projectades que amb la narració de la contacontes 
permeten explicar la història de la jove pagesa Jacinta que ha treballat per 
convertir el camp dels seus avis a l’agricultura ecològica. Però cada vegada 
la ciutat creix més, els sòls s’estan contaminant. Mentrestant, per baix... hi 
ha els seus amics del subsol: un sorprenent grup de cucs, cebes, alls i pas-
tanagues que emprenen un increïble viatge ple de sorpreses a través dels 
meravellosos misteris del sòl, en el qual descobrirem com la seva salut és 
també la nostra, cap a la recerca de les respostes que la Jacinta necessita 
per a poder continuar conreant la terra.
______

Públic: alumnat de cicle inicial i mitjà de primària

Durada: 1h

Espai: espai amb projector, una taula. En cas de ser un espai molt gran, es necessita 
amplifi cació de so amb micròfon

Cost: 380€ + IVA

Vídeo i àudios: https://youtu.be/kVmo2tvbMb0

Com demanar-lo? Hand Made Theatre

info.lacuentistateatro@gmail.com 

686 25 41 21

2. ESPECTACLES I ACTES
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2.13 
Conta contes HAKI
Gisela Llimona arribarà ben carregada, acaba de fer la compra de la setmana. 
Ha portat moltes coses, però d’on venen? Gràcies als contes podrem investigar 
i descobrir que a vegades paguem un preu que no és just per allò que 
comprem. Segur que la propera compra serà ben diferent!
______

Públic: a partir de 4 anys

Durada: 50min

Espai: interior o exterior (en cas d’exterior s’ha de demanar microfonia)

Cost: 200€ + IVA, desplaçament a part i amplifi cació (micròfon i altaveu 50€)

Vídeos: https://www.youtube.com/user/GiselaLlimona

Com demanar-lo? 

Gisela Llimona

contes@giselallimona.com

659 56 59 20

2. ESPECTACLES I ACTES
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3.1 
Tast virtual de cafè de comerç just
Conversa i tast virtual amb productores de cafè responsable. Aquesta ac-
tivitat es planteja com una conversa virtual amb intercanvi d’experiències 
entre productores de cafè de comerç just del sud global i consumidores del 
nord. Hi intervenen membres de les cooperatives COMULACS (Nicaragua) 
i ACPCU (Uganda), que treballen respectivament amb Alternativa3 i Oxfam 
Intermón. Els seus testimonis permeten conèixer de primera mà la realitat 
de les cooperatives productores de cafè de comerç just, a més de les ca-
racterístiques úniques d’aquest producte. LaCoordi ofereix l’organització 
d’aquest esdeveniment virtual a ajuntaments i tota mena d’entitats.
______

Públic: general

Durada: 1h 30min

Format: virtual

Cost: 500€ (inclou traducció simultània)

Vídeo del tast virtual (maig 2021): https://youtu.be/VFOuwRkz5ho

Com demanar-la?

LaCoordi – Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques

722 26 42 36 / 722 49 72 01

projectes@lacoordi.cat

3.2 
Quin gust té el cafè/cacau just?

El tast de cacau/cafè/sucre de comerç just vol donar a conèixer les dife-
rències entre el comerç just i el comerç tradicional, a partir d’una activitat 
innovadora i atraient. S’explica el procés d’elaboració del cacau/cafè/sucre 
de comerç just des de l’arbre fi ns el producte fi nal, donant informació a 
cada part del procés de les diferències entre el comerç just i el convencio-
nal. En cada un d’aquests passos es va passant informació gràfi ca, 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 activitat ens mostra la seva gran acceptació.
______

Públic: adult, a partir de 16 anys

Durada: 1h 30min

Espai: Sala iŀ luminada amb connexió elèctrica. Taula i cadires, projector i pantalla. 
*Adaptable i personalitzable a demanda

Cost: 175€ dia laborable, 225€ cap de setmana

Com demanar-lo?

AlterNativa3

alternativa3ong@gmail.com

93 786 93 79 / 619 17 87 79

3. TALLERS
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3.3 
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 perfi ls molt dife-
rents. Adaptem la temàtica a la necessitat que 
se’ns demana. Utilitzem metodologies dinàmi-
ques i participatives.
______

Públic:  adult,a partir de 12 anys

Espai: *Adaptable i personalitzable a demanda

Cost: Demanar cotització

Com demanar-la?

AlterNativa3

alternativa3ong@gmail.com

93 786 93 79 / 619 17 87 79

3.4 
Quines injustícies hi ha al món?
Aquesta proposta didàctica s’inicia amb la refl e-
xió sobre algunes situacions d’injustícia i vulne-
rabilitat que passen al món, amb preguntes per 
donar peu a debats i refl exions. A continuació 
plantegem una activitat vivencial per compren-
dre els intercanvis entre països i les desigual-
tats existents. Acabem amb una refl exió con-
junta sobre les injustícies i les vulneracions de 
drets humans entre països.
Objectius: 

•  Contextualitzar algunes situacions d’injustí-
cia i vulnerabilitat que passen al món, facili-
tant dades sobre les causes generadores de 
pobresa i desigualtat. 

•  Comprendre el sistema d’intercanvis co-
mercials injustos entre països del Sud i del 
Nord Global. 

•  Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de 
l’alumnat.

______
Públic: adult, a partir de 10 anys

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable; 200 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3.5 
Consum responsable
En aquesta proposta didàctica de refl exió sobre 
el consum es planteja l’elaboració d’una taula 
amb les activitats quotidianes que realitzem 
sense qüestionar-nos, els recursos que utilitzem 
per fer-les i què en sabem d’aquests recursos. 
D’aquesta manera, es refl exiona sobre l’electròni-
ca, la indústria tèxtil, l’alimentació, el comerç de 
proximitat, els estalvis i la contaminació, entre 
altres. Aquesta activitat també inclou el visionat 
d’alguns vídeos per dinamitzar l’explicació. La 
refl exió fi nal gira al voltant del consum responsa-
ble i el seu poder de transformació social.
Objectius: 

•  Analitzar què consumim i què sabem sobre 
el que consumim.

•  Donar a conèixer el consum responsable 
com a eina de transformació social.

•  Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de 
l’alumnat.

______
Públic: adult, a partir de 10 anys

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable; 200 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3. TALLERS
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3.6 
Tèxtil: La traçabilitat impossible
En aquesta proposta didàctica es condueix 
l’alumnat a la refl exió sobre la complexitat  de 
les cadenes de producció de diferents pro-
ductes a través d’una dinàmica on s’analitzen 
una varietat de fotogrames realitzats durant 
les diferents fases de producció d’una peça de 
roba. També es disposa de vídeos per tal de 
dinamitzar l’explicació i altres recursos online 
com per exemple un aplicatiu d’on podem treure 
informació sobre les marques de roba que por-
tem i si estan relacionades amb vulneracions de 
drets arreu del món.
______

Públic: adult, a partir de 12 anys

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable; 200 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3.7  
Consum responsable d’aliments
En aquesta proposta didàctica es planteja la 
realització d’una dinàmica per comparar el con-
sum de diferents aliments, organitzats en grups 
alimentaris, enfocant-nos en els impactes so-
cials i ambientals que comporten: 1) fruita, 2) 
verdura, 3) productes carnis i làctics 4) peix i 5) 
dolços i cafè. 
Al llarg de la dinàmica es van introduint in-
formacions que poden fer que es modifi qui 
la percepció dels impactes de cadascun dels 
aliments. Aquesta activitat també inclou una 
refl exió fi nal sobre el consum d’aliments i el seu 
poder de transformació social.
Objectius: 

• Analitzar quins aliments consumim i què en 
sabem.

•  Donar a conèixer el consum responsable d’ali-
ments com a eina de transformació social.

•  Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de 
l’alumnat.

______
Públic: adult, a partir de 12 anys

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable, 200 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3.8 
Transició Ecosocial
En aquest taller es refl exiona sobre l’impacte que 
té el model econòmic i de consum en la crisi am-
biental global. A través de recursos audiovisuals 
i d’un joc de rol, es fomenta la refl exió crítica de 
l’alumnat en relació amb el paper que cada actor 
social juga, i quines responsabilitats ha d’assumir 
cadascú. Així mateix, es plantegen les alternatives 
viables per transitar cap a un model que tingui en 
compte els drets de les persones treballadores, la 
seguretat humana i la sostenibilitat ambiental. 
Objectius: 

• Visibilitzar i aportar dades al voltant de la 
situació de crisi ambiental. 

•  Refl exionar sobre la responsabilitat dels 
diferents actors socials en l’empitjorament i 
la transformació d’aquesta crisi: empreses, 
governs i societat, a través del model eco-
nòmic i de consum que reproduïm. 

•  Refl exionar sobre les alternatives viables 
per dur a terme una transició ecosocial cap 
a un model sostenible. 

•  Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de 
l’alumnat.

______
Públic: adult, a partir de 12 anys

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable, 200 € cap de setmana

Com demanar-lo? SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3. TALLERS
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3.9 
Gènere: qui fa què?
Aquesta proposta didàctica consisteix en generar debat i refl exió crítica 
a través d’una dinàmica on es treballaran els prejudicis relacionats amb el 
gènere, la procedència geogràfi ca i l’edat. S’analitzarà de manera crítica i 
específi ca el paper que juguen les desigualtats de gènere a nivell mundial, 
relacionat amb els diferents àmbits d’actuació i expertesa de SETEM (sobi-
rania alimentària, condicions laborals al llarg de la cadena de subministra-
ment, ecologisme...). La idea és que, a partir de les situacions concretes 
que vagin sortint a través de la dinàmica, es pugui extrapolar a diferents 
nivells, aportant exemples del que passa a nivell global i generant refl exi-
ons per part al voltant dels prejudicis i els rols de gènere.
Objectius: 

• Visibilitzar discriminacions per raó de sexe.
• Posar de manifest la divisió sexual del treball. 
• Identifi car les desigualtats de gènere en un context de desigualtats 

nord-sud en les campanyes en que SETEM està implicada. 
• Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de l’alumnat.

______
Públic: adult, a partir de 12 anys

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable, 200 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3.10 
Què hi ha darrere el teu mòbil?
Es condueix a la refl exió 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, vulneració de drets a les fàbriques, tècniques de con-
sum massiu, etc. Treballem mitjançant targetes amb països, imatges i des-
cripcions de cada fase i l’alumnat ha d’ordenar-los i ubicarlos a la fase que 
consideri adequada. També es visualitzen alguns vídeos curts que ajuden a 
dinamitzar l’explicació i es disposa d’una presentació.
______

Públic: adult, a partir de 14 anys

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable, 200 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3. TALLERS
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3.11 
Banca armada vs Banca ètica
Aquesta proposta didàctica consisteix en aportar a l’alumnat tota la infor-
mació necessària per poder refl exionar sobre els objectius plantejats. Es 
treballa a partir d’una presentació i s’inclou preguntes per a l’alumnat, per 
tal de generar debat i refl exió crítica. Així mateix, es plantegen dos exer-
cicis de caràcter interactiu: la reproducció d’un vídeo sobre la relació dels 
bancs amb la indústria de la guerra i la realització d’un joc de rol.
Objectius: 

•  Refl exionar sobre l’origen dels diners i dels bancs, i el seu objectiu de 
ser. 

•  Donar a conèixer les males pràctiques dels bancs convencionals, es-
pecialment en el cas de les inversions en empreses d’armament, i pre-
sentar la banca ètica com alternativa. 

•  Refl exionar sobre la relació entre els bancs, la indústria de la guerra i 
els confl ictes armats. 

•  Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de l’alumnat.
______

Públic: adult, a partir de 14 anys

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable, 200 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3.12 
L’economia social i solidària
En aquest taller ens endinsarem en els principis i criteris de l’Economia 
Social i Solidària (ESS), 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 Social 
i 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’ESS. 
Es treballarà a través de dinàmiques de grups i exposicions al grup classe, 
centrant-se en els següents àmbits de consum: alimentació, roba, gestió 
econòmica i estalvi, comunicació i tecnologia, turisme i energia.
Objectius: 

•  Refl exionar individual i coŀ lectivament sobre el nostre consum quotidià 
i els seus impactes socials i ambientals negatius, en relació al nostre 
sistema de valors.

•  Analitzar els impactes socials i ambientals negatius de l’economia ca-
pitalista globalitzada i els impactes positius de l’Economia Social i Soli-
dària -ESS-.

•  Compartir eines i idees pràctiques per incorporar l’ESS a la vida quoti-
diana.

•  Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de l’alumnat.
______

Públic: adult, a partir de 14 anys

Durada: 1h 30min

Cost: 230€ dia laborable, 280 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org  

93 441 53 35

3. TALLERS
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3.13 
Monogràfi c d’electrònica justa
Monogràfi c de 8 sessions que pretén donar a conèixer a l’alumnat les ca-
racterístiques de la indústria electrònica actual i les cadenes de subminis-
trament que li són pròpies, així com aprofundir en les vulneracions laborals 
i ambientals que es produeixen en les diferents fases. El monogràfi c fo-
menta l’esperit crític i la responsabilitat personal i coŀ lectiva de l’alumnat 
per tal que es mobilitzi per un model electrònic just. Les sessions són les 
següents:
• Sessió 1. Què hi ha darrere el teu 

mòbil?
• Sessió 2. Impactes socials i 

laborals en la fase d’extracció 
• Sessió 3. Joc de rol: Judici a Apple 

per males pràctiques 
• Sessió 4. Joc de rol: Defensa i 

negocia els teus drets 
• Sessió 5. Desmuntem les 

transnacionals 
• Sessió 6. Consum, addició i 

seguretat digital

• Sessió 7. Fi de vida i alternatives 
de consum

• Sessió 8. Cinefòrum (60min)
ITINERARIS: 
• Els impactes de la mineria: 

sessions 1, 2 i 3
• Els drets laborals a les fàbriques: 

sessions 1, 4 i 5
• Impactes socials i ambientals: 

sessions 2, 4 i 7
• Consum i fi  de vida: sessions 1, 6 i 7

______
Públic: adult, a partir de 14 anys

Durada: 7 sessions d’1h 30min cadascuna i una sessió d’1h. L’exposició i el punt de 
recollida d’aparells electrònics es quedaran al centre 15 dies. 

*Possibilitat d’agafar les sessions per separat

Cost: 1.250€

Com demanar-lo? SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org  / 93 441 53 35. 

3.14 
Monogràfi c Roba Neta
3 sessions que pretén donar a conèixer els impactes socials i ambientals 
de la producció i consum de roba. El monogràfi c persegueix contribuir al 
coneixement respecte del sector tèxtil i el model de negoci i la cadena de 
producció resultants dels processos de deslocalització i subcontractació 
que faciliten la generació de desigualtats entre el nord i el sud global, així 
com facilitar eines i dades per a la refl exió al voltant de les causes de vul-
neració de drets laborals i feminització de la pobresa i desigualtat que ge-
nera el sector tèxtil global. Les sessions són les següents:
Sessió 1. Tèxtil: la traçabilitat impossible
Sessió 2. Joc de rol: #RanaPlazaNeverAgain
Sessió 3. L’estenedor de les injustícies
______

Públic: adult, a partir de 14 anys

Durada: 3 sessions de 90min

Cost: 1.250€

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org 

93 441 53 35

3. TALLERS
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3.15 
Monogràfi c Banca Armada
3 sessions per entendre la relació entre militarisme, els bancs i els confl ic-
tes armats, i conèixer l’alternativa de les fi nances ètiques. El monogràfi c 
persegueix refl exionar sobre l’origen dels diners i dels bancs, i el seu objec-
tiu de ser, així com donar a conèixer les males pràctiques dels bancs con-
vencionals, especialment en el cas de les inversions en empreses d’arma-
ment, i presentar la banca ètica com alternativa. Alhora, pretén refl exionar 
sobre la relació entre els bancs, la indústria de la guerra i els confl ictes 
armats. Les sessions són les següents:
Sessió 1. Relació entre els bancs i les empreses d’armament (cicle econò-
mic militar)
Sessió 2. Finances ètiques, confl ictes armats i cultura de pau
Sessió 3. Joc de rol: el funcionament dels bancs
______

Públic: adult, a partir de 14 anys

Durada: 3 sessions de 90min

Cost: 1.250€

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org 

93 441 53 35

3.16 
Monogràfi c Sobirania Alimentària
3 sessions per refl exionar sobre els impactes socials i ambientals del con-
sum d’aliments. El monogràfi c persegueix analitzar quins aliments consu-
mim i què en sabem; donar a conèixer el consum responsable d’aliments 
com a eina de transformació social; i desenvolupar la capacitat d’anàlisi 
crítica de l’alumnat en relació al consum d’aliments, així com refl exionar 
sobre les alternatives de consum que tenim i quines són les seves caracte-
rístiques i conseqüències. Les sessions són les següents:
Sessió 1. Publicitat alimentària enganyosa
Sessió 2. Acaparament de terres
Sessió 3. Dinàmica: consum responsable d’aliments
______

Públic: adult, a partir de 14 anys

Durada: 3 sessions de 90min

Cost: 1.250€

3. TALLERS
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3.17 
Quina cara de la moneda vols?
A càrrec de La Nave Va teatre amb la coŀ labo-
ració de FETS. Taller teatral participatiu que 
combina el teatre amb la participació activa 
dels assistents. Aquest taller promou el debat i 
la refl exió sobre la responsabilitat de cadascú 
de nosaltres envers el destí dels nostres diners, 
buscant la coherència entre els nostres valors 
i la nostra forma d’estalvi i inversió. La història 
comença amb un jove banquer que viu a Seattle 
els EUA als anys 60, just en plena guerra del Viet-
nam, i que fi nalitza a Catalunya. Els participants 
viatjaran per les diferents situacions i dilemes 
en què s’anirà trobant el personatge participant 
en la creació d’escenes i adoptant rols de perso-
natges amb l’objectiu d’aprendre sobre la banca 
ètica, els seus principis i com funciona. 
______

Públic: entre 12 i 30 alumnes a partir de 15-16 anys 
(4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) o per un 
grup d’adultes

Durada: 2h

Espai: ampli i preferiblement sense mobiliari; for-
mat creat per ser realitzat dins de l’aula

Necessitats: un equip de música amb cd

Cost: 170€

Com demanar-lo? 
FETS – Finançament Ètic i Solidari

fets@fets.org / educacio@fets.org   93 368 84 81

3.18 
Diners a qualsevol preu?
Es tracta d’una xerrada teòric-pràctic on s’ex-
plica com funciona la lògica fi nancera i el paper 
de les entitats fi nanceres dins de l’economia, 
de forma senzilla, dinàmica i participativa. Es 
presenta el marc teòric de les fi nances ètiques, 
perquè existeixen, els principis que les guien, 
quina funció social desenvolupen i quins objec-
tius persegueixen. Es presenten les principals 
iniciatives fi nanceres ètiques al territori (bancs 
ètics, cooperatives de serveis fi nancers, inici-
atives de l’economia informal, etc.), i els seus 
projectes fi nançats per debatre i arrelar les 
principals diferències entre els models fi nan-
cers. 
______

Públic: alumnat de Secundària, Batxillerat, Cicles 
Formatius i Universitats

Durada: 1h

Cost: 100€

Com demanar-lo?

FETS – Finançament Ètic i Solidari

fets@fets.org / educacio@fets.org

93 368 84 81

3.19 
Diners amb valors: vídeo-fòrum
Taller de debat participatiu iniciat per un curt-
metratge de 15 minuts, on s’interpeŀ la l’alumnat 
respecte el paper de les fi nances a l’economia. 
S’inclou una explicació sobre les fi nances èti-
ques, perquè existeixen, els principis que les 
conformen, quina funció social desenvolupen i 
quins objectius persegueixen. A la segona part, 
s’inicia el fòrum, l’espai per a la creació i la ima-
ginació de l’alumnat sobre quin hauria de ser l’ús 
dels diners i el model fi nancer per a ells i elles. 
S’obre així el debat i la refl exió sobre quin ús es 
fa dels diners a la vida real i quin model de món 
implica aquest ús. 
______

Públic: alumnat des de 4t d’ESO fi ns a Batxillerat i 
Cicles Formatius

Durada: 1h 30min

Necessitats: vídeo-projector i reproductor de DVD. 
Pissarra i guix o retolador

Cost: 100€

Com demanar-lo?

FETS – Finançament Ètic i Solidari

fets@fets.org / educacio@fets.org

93 368 84 81

3. TALLERS



25
   |

   C
AT

ÀL
EG

 D
’A

CT
IV

IT
AT

S 
I R

EC
U

RS
OS

    
20

23

3.20
Taller de cuina: Tapes i Platets 
amb sabor de Cafè del Comerç 
Just
Taller que, de manera agradable i popular, dona 
a conèixer la varietat i qualitat dels productes 
de comerç just. Amb el cafè del comerç just 
com a ingredient central es proporciona un 
sabor diferent a la cuina tradicional i una actu-
alització d’un dels plats més tradicionals i inno-
vadors, com són les tapes. Al fi nal de la demos-
tració es fa una degustació de les propostes 
elaborades per estimular els participants del ta-
ller a fer-se consumidors d’aquests productes.
______

Durada: 2h

Espai: sala iŀ luminada amb connexió elèctrica i 
aigua. Taula i cadires, projector i pantalla. 

Cost: a convenir

Com demanar-lo?

Fundació Grup Tercer Món Mataró

botigagtm@gmail.com

93 796 00 87

3.21 
Taller de cafè
Aquest taller vol apropar els assistents al món 
del cafè de comerç just. El cafè és el tercer pro-
ducte que mundialment més comerç mou. El 
taller permet conèixer la repercussió que té als 
països productors del Sud la compra responsa-
ble d’aquest producte. S’introdueix el tema amb 
un vídeo seguit d’una interacció sobre el cafè de 
comerç just, i acaba amb un berenar/esmorzar 
amb productes de comerç just.
______

Públic: joves, preferentment a partir d’ESO. També 
públic general

Durada: 1h

Espai: sala o aula iŀ luminada, taules i cadires, con-
nexió elèctrica, aigua, projector i pantalla

Cost: per a 35 persones aprox, 175€

Com demanar-lo?

Fundació Grup Tercer Món Mataró

botigagtm@gmail.com

93 796 00 87

3.22 
Taller de cacau i comerç just
Aquest taller pretén apropar als i les joves la 
varietat i qualitat dels productes de comerç 
just i les possibilitats que ofereix l’esmorzar per 
incorporar-los a la vida quotidiana. És la mane-
ra 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 as-
pectes i productes aptes per l’esmorzar diari, es 
fa un esmorzar/berenar.
______

Públic: grups escolars (preferentment a partir 
d’ESO), esplais, agrupaments escoltes i d’altres 
entitats educatives

Durada: 1h

Espai: sala o aula iŀ luminada taules i cadires, con-
nexió elèctrica, aigua, projector i pantalla

Cost: Per a 35 persones aprox, 175€

Com demanar-lo?

Fundació Grup Tercer Món Mataró

botigagtm@gmail.com

93 796 00 87

3. TALLERS
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233.23 
Taller de Comerç Just
En aquest taller s’explica com treballa el comerç just per aconseguir els 
seus objectius. S’acaba amb un esmorzar/ berenar amb diferents produc-
tes: cacau, xocolata, melmelades, cafè, galetes...
______

Públic: general (escoles, entitats educatives, casals d’avis, centres cívics)

Durada: 1h

Espai: sala o aula iŀ luminada taules i cadires, connexió elèctrica, aigua, projector i 
pantalla

Cost del Taller: 175€

Com demanar-lo?

Fundació Grup Tercer Món Mataró

botigagtm@gmail.com

93 796 00 87.

3.24 
Mòbils high tech, vides low cost 
Taller adreçat a joves perquè prenguin consciència de com l’explotació 
dels recursos naturals per a productes consumits sobretot en països del 
Nord afecta negativament al medi ambient i són causa de confl ictes ar-
mats i empobriment generalitzat. El taller consta de la visualització d’un 
documental, i un debat posterior, amb el suport d’un dossier i de la persona 
facilitadora, en el qual es tracta de la responsabilitat de les empreses, de 
les nostres pautes de consum (especialment per la compra de mòbils i or-
dinadors) i es proposen alternatives. L’objectiu del taller és conscienciar 
sobre la vulneració de drets humans lligada a la tecnologia que es pateix 
en molts països del mon, a partir de donar a conèixer el cas concret de la 
República Democràtica del Congo, un país que viu des de fa més de 25 anys 
un confl icte armat vinculat a l’explotació dels seus recursos naturals, espe-
cialment els minerals.
______

Públic: ciutadania general i especialment jovent (si es fa en un marc educatiu, la 
metodologia s’adapta al perfi l dels participants)

Durada: 2h aproximadament

Espai: aula àmplia amb ordinador amb connexió a Internet, pantalla i projector d’au-
diovisual

Cost: 200€

Com demanar-la?

Solidaritat Castelldefels Kasando

sckasando@sckasando.org   

625 93 69 79 / 686 24 18 72

3. TALLERS
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233.25 
Aprèn Comerç Just amb la música

Taller musical on, a través de les cançons del disc “Karibu! – cançons i dan-
ses per un món més just”, coneixerem els principis bàsics del comerç just 
i l’educació pel desenvolupament, la importància dels drets de la infància 
i els valors humans que els fonamenten. Condueix el taller Carles Cuberes 
(www.carlescuberes.com): músic i animador, creador i compositor de les 
cançons.
El taller es divideix en tres parts:
Primera part: Introducció del concepte de comerç just i de la música com 
una eina de sensibilització i conscienciació.
Segona part: treball, aprenentatge i assaig de la cançó.
Tercera part: Gravació de la cançó amb la infància. Se’ls proporcionarà un 
arxiu d’àudio amb la seva gravació. 
______

Públic: cicle Mitjà i Superior de Primària. Taller per un màxim de 30 infants

Durada: 3h

Espai i necessitats: pissarra o projector digital (opcional) i espai sense gaire interfe-
rències sonores per a la gravació

Cost: 230€ + IVA

Com demanar-lo?

Carles Cuberes

animacio@carlescuberes.com

659088265

3.26 
No perdis passada…Recicla’t la samarreta!
Els teixits són productes d’ús quotidià i necessari però la seva fabricació 
és molt contaminant. Els alumnes aprenen quin són els impactes negatius 
d’aquesta indústria per al planeta i com podem fer-la més sostenible. En una 
primera part, els nens i les nenes veuen una presentació i escolten una ex-
plicació sobre els principals impactes negatius de la indústria tèxtil sobre el 
medi ambient. Amb les qüestions que l’educador/a planteja, s’obre un diàleg 
entorn de què podem fer com a consumidors per minimitzar aquests efectes 
negatius. En la segona part del taller, més llarga, els alumnes tenen l’oportu-
nitat de reciclar una samarreta vella i transformar-la en un teixit decoratiu. 
Alhora aprenen la tècnica de teixir manualment en petits telers de fusta. Així 
comencen a ser consumidors més responsables a partir d’una pràctica de 
reutilització de teixits.
______

Públic: cicles mitjà i superior de primària

Durada: 2h

Espai: al Museu Tèxtil o a l’escola (Terrassa)

Cost: 4,5€ al Museu Tèxtil i 6€ a l’escola (Terrassa). Preu mínim/grup: 112,50/150 €

Enllaç al dossier del taller: https://cdmt.cat/wp-content/uploads/documents/mes-
tres/DOSSIER_MESTRE_NO_%20PERDIS_PASSADA.pdf 

Com demanar-lo?

Centre de Documentació i Museu Tèxtil (Terrassa)

auladidactica@cdmt.cat 

93 731 52 02

3. TALLERS



28
   |

   C
AT

ÀL
EG

 D
’A

CT
IV

IT
AT

S 
I R

EC
U

RS
OS

    
20

233.27 
Esclaus del mòbil. Vides en joc 

Mòbils, tauletes, ordinadors, etc. Aquests dispositius electrònics requerei-
xen uns components fabricats amb els denominats “minerals de confl icte”. 
S’anomenen així perquè durant dècades, el comerç d’aquests minerals 
ha jugat un paper central en el fi nançament d’alguns dels confl ictes més 
brutals del món. L’objectiu del taller és sensibilitzar i conscienciar sobre 
aquesta temàtica, centrant-nos en la realitat de la República Democràtica 
del Congo i l’extracció del coltan, necessari per a la fabricació dels produc-
tes electrònics que utilitzem en la nostra vida diària. Aquesta primera part 
es treballa amb un joc de rol interactiu i la segona part és més dialogada i 
fomenta la refl exió sobre el nostre model de consum i l’ús que fem de les 
noves tecnologies.
______

Públic: joves, a partir de 3r d’ESO

Durada: 2h aproximadament

Espai: aula amb cadires mòbils, pissarra, ordinador, connexió a internet i projector

Cost: 120 € (més desplaçaments)

Com demanar-lo?

Justícia i Pau Barcelona 

justiciaipau@justiciaipau.org  

93 317 61 77

3.28 
Globalització econòmica, desigual-
tats i destrucció ambiental

Amb aquesta xerrada volem ajudar a entendre què és la globalització i quines 
conseqüències econòmiques, socials i polítiques té aquest fenomen a escala 
global. Refl exionar sobre la pobresa i les desigualtats en la perspectiva dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Promoure el debat en 
grup sobre les alternatives per un desenvolupament mundial just. I afavorir 
actituds personals per promoure un comportament econòmic responsable 
com a consumidors, treballadors, contribuents o estalviadors.
La xerrada analitza les desigualtats a escala global fruit d’aquest model 
de desenvolupament econòmic dominant i proposa els valors i les inicia-
tives que caldria promoure per avançar cap a una economia favorable al 
bé comú i al desenvolupament humà integral: l’economia social i solidària, 
la cultura del treball digne, les fi nances ètiques, el consum responsable, 
l’economia del bé comú, l’economia circular, l’agricultura ecològica, la pro-
posta del decreixement..., amb una aproximació també a les polítiques de 
cooperació, el paper dels governs i de les ONG. 
______

Públic: joves, a partir de 3r d’ESO i també públic adult

Durada: 1h aproximadament

Espai: aula amb cadires mòbils, pissarra, ordinador, connexió a internet i projector

Cost: 80€ (més desplaçaments)

Com demanar-lo? Justícia i Pau Barcelona 

justiciaipau@justiciaipau.org  

93 317 61 77

3. TALLERS
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233.29 
Per un consum responsable

El consumisme és un fenomen propi de les societats contemporànies que 
ens porta a consumir béns i serveis de forma massiva i creixent i que fa 
del consum la capacitat socialment més valorada. Aquest fenomen té uns 
impactes socials i ambientals profundament negatius, en termes de salut 
dels consumidors, devastació mediambiental, violació de drets humans, 
confl ictes armats i intensifi cació de les desigualtats socioeconòmiques. 
Aquesta xerrada pretén fer una refl exió crítica sobre aquesta realitat i 
contribuir a promoure hàbits i criteris per un consum més responsable. 
La dinàmica es basa en un diàleg amb els i les participants a fi  de detectar 
les actituds bàsiques del consumisme en els seus comportaments més 
quotidians, i ofereix criteris generals i propostes concretes que ajudin a 
transformar els hàbits personals. S’analitza què és el consumisme, tenint 
en compte les seves causes i les seves conseqüències personals, socials i 
ambientals. També es refl exiona sobre quina manera participem i contri-
buïm a aquest consumisme, de manera individual i coŀ lectiva. I per últim, es 
realitzen propostes conjuntes per a un consum responsable en diferents 
àmbits de la vida quotidiana: alimentació, roba, tecnologia, residus, turis-
me, esport...
______

Públic: joves, a partir de 3r d’ESO i també públic adult

Durada: 1h aproximadament

Espai: aula amb cadires mòbils, pissarra, ordinador, connexió a internet i projector

Cost: 80€ (més desplaçaments)

Com demanar-lo? Justícia i Pau Barcelona 

justiciaipau@justiciaipau.org  

93 317 61 77

3.30 
ODS: com fer del món un lloc més 
sostenible
i just per viure-hi!

Taller per donar a conèixer a l’alumnat els ODS i tractar concretament l’ODS 
12 sobre producció i consum responsables. Pensarem quins problemes té 
el món i com podem solucionar-los entre tots i totes. El taller es basarà en 
l’aprenentatge vivencial, lúdic, grupal i empàtic, fomentant un clima de res-
pecte i comprensió.
______

Públic: cicles mitjà i superior de primària i ESO

Durada: 1h30 / 2h

Espai: espai diàfan

Cost: 250€ + IVA

Com demanar-lo?

DESOS Opció Solidària 

serveiseducatius@desosong.org  

93 681 89 22

3. TALLERS
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3.31 
Com treballar el canvi de model agroalimentari en 
l’àmbit educatiu
Taller en el qual refl exionarem sobre la importància d’un canvi de model 
agroalimentari i
s’exploraran eines per a treballar en aquest canvi des de l’àmbit educatiu. 
S’exploraran els rols socioeducatius a adoptar per a promoure i garantir el 
dret a l’alimentació.
______

Públic: professionals de centres o espais educatius

Durada: 2h

Espai: sala o aula

Cost: 250€ + IVA

Com demanar-lo?

DESOS Opció Solidària 

serveiseducatius@desosong.org 

93 681 89 22

3.32 
Rols educatius i aliances per a la garantia del dret 
a l’alimentació a través de l‘ApS
Debat en el qual repensarem el futur del sistema agroalimentari i educatiu, 
explorant els rols socioeducatius a adoptar i les aliances que podem crear 
per a promoure i garantir el dret a l’alimentació a través de l’Aprenentatge 
Servei.
______

Públic: professionals de l’àmbit educatiu, administracions i públic general

Durada: 1h30-2h

Espai: a convenir

Cost: 350€ + IVA

Com demanar-lo?

DESOS Opció Solidària 

serveiseducatius@desosong.org  

93 681 89 22

3. TALLERS
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3.33 
Resistències al sistema 
agroalimentari actual
Debat en el qual es refl exionarà sobre el dret a 
l’alimentació, les cadenes de subministrament 
del sistema agroalimentari, les vulneracions 
de drets humans i les relacions de poder entre 
països del Nord i Sud global en el comerç inter-
nacional.
______

Públic: professionals de l’àmbit educatiu, adminis-
tracions i públic general

Durada: 1h30-2h

Espai: a convenir

Cost:  350€ + IVA

Com demanar-lo?

DESOS Opció Solidària 

serveiseducatius@desosong.org  

93 681 89 22

3.34 
Videofòrum Ocupar, Resistir, 
Produzir
Refl exionarem al voltant dels impactes de la 
cadena de subministrament dels productes 
electrònics. 
______

Públic: general

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable, 200 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3.35 
Videofòrum Tèxtil: els drets 
humans descosits
Ens endinsarem al món de les condicions laborals 
de les treballadores del tèxtil, amb l’estudi de cas del 
Marroc.

______
Públic: general

Durada: 1h 30min

Cost: 230€ dia laborable; 280€ cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3. TALLERS
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3.36 
Videofòrum Ocupar, Resistir, 
Produzir
Donarem veu al Movimento dos trabalhadores 
rurais Sem Terra del Brasil, a través de 
l’experiència d’antigues campistes de SETEM.
______

Públic: general

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable, 200 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3.37 
Videofòrum Sobirania 
Alimentària
Veurem els impactes de l’acaparament de ter-
res, amb l’estudi de cas del monocultiu del plà-
tan i la palma a Guatemala, a través de vídeos 
realitzats per antigues campistes de SETEM. 
______

Públic: general

Durada: 1h

Cost: 150€ dia laborable, 200 € cap de setmana

Com demanar-lo?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

3.38 
Catàleg de tallers de Solidança
Àmplia oferta de tallers relacionats amb el con-
sum conscient i la prevenció de residus, amb 
un èmfasi en la reparació d’aparells elèctrics 
i electrònics, però també en l’àmbit del tèxtil, 
la cuina, les bicicletes, els mobles, el brico-
latge, l’aprofi tament alimentari... Els tallers 
s’ofereixen tant a la ciutadania en general com 
a entitats, empreses i ajuntaments. Solidança 
també ofereix dos serveis mòbils específi cs: el 
Repartruck, un camió d’autoreparació d’aparells 
elèctrics i electrònics i bicis (https://solidan-
ca.cat/reparatruck/); i el Didaltruck, un camió 
d’arranjaments de tèxtil (https://solidanca.cat/
didaltruck/).
______

Com demanar-los?

Solidança – Economia Social i Solidària

reparat@solidanca.cat 

93 685 44 34

3. TALLERS
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3.39 
Club de Lectura sobre Economies Transformadores
Dinamització d’un club de lectura amb opció de coŀ loqui amb la autora i/o 
experta en la temàtica. Es proposa escollir una o diverses lectures del 
recull bibliogràfi c de LaCoordi sobre economies transformadores: econo-
mies feministes; agroecologia i sobirania alimentària; economia social i 
solidària, incloses fi nances ètiques i comerç just; i economia dels comuns. 
Club de lectura pensat per despertar l’esperit crític, combinant la lectura 
més teòrica i autodidacta amb la refl exió coŀ lectiva. 
El taller s’estructura de la següent manera:
1. Jornada de presentació de la lectura 
2. Dinamització d’un club de lectura virtual
3. Tancament amb coŀ loqui amb la autora/experta i la dinamitzadora
LaCoordi ofereix l’organització d’aquest esdeveniment virtual a ajunta-
ments i tota mena d’entitats. 
______

Públic: adult

Durada: 1h 30min

Format: virtual (opció de sessions presencials)

Cost: 200€ + IVA per llibre (preguntar per presencial)

Com demanar-la?

LaCoordi – Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques

projectes@lacoordi.cat   722 26 42 36 / 722 49 72 01

3.40 
Taller teatral: El cercle trencat
El Cercle Trencat és un taller teatral participatiu que combina el teatre amb 
la participació activa dels assistents. El taller planteja una història que 
mostra els perills i les conseqü ències de no respectar el concepte d’eco-
nomia circular i de trencar el cercle d’harmonia. On està la qualitat ètica en 
les fi nances? La història obre preguntes sobre l’equilibri entre el benestar 
individual i coŀ lectiu on les persones participants s’hauran de posicionar, 
argumentar i passar a l’acció des de la fi cció. 
______

Públic: 4t ESO i batxillerat (màxim 30 participants)

Durada: 1h 30min

Cost: 170€

*En coŀ laboració amb La Nave Va   

Com demanar-lo?

FETS – Finançament Ètic i Solidari

fets@fets.org / educacio@fets.org 

93 368 84 81

3. TALLERS
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3. TALLERS

3.41 
Taller joc de rol: El rol de les fi nances ètiques
Aquest taller és una dinàmica on els i les estudiants faran una simulació 
de relacions fi nanceres que es donen entre les persones estalviadores, 
emprenedores i els bancs convencionals i la banca ètica. Es divideix als 
estudiants en quatre grups i se’ls facilita a cadascun la descripció del seu 
rol i els seus objectius. Les persones estalviadores i emprenedores hauran 
d’apropar-se als dos bancs per aconseguir el seu objectiu, per després 
debatre col·lectivament les diferències i compartir les conclusions que es 
donen a partir de les interaccions que s’han donat.
______

Públic: 3r i 4t ESO (màxim 30 participants)

Durada: 1h

Cost: 125€

*En col·laboració amb Setem Catalunya  

Com demanar-lo?

FETS – Finançament Ètic i Solidari

fets@fets.org / educacio@fets.org 

93 368 84 81

3.42 
Construcció participativa d’escenaris de futur per 
la Transició Ecosocial
El taller consisteix en l'exploració i adaptació, al context català, de quatre 
possibles escenaris de futur davant la crisi ecosocial: l'Ecofeixisme, el 
Green New Deal corporatiu, el Green New Deal transformador i el Decrei-
xement. Aquests escenaris es caracteritzen i diferencien entre ells per di-
ferents graus de confl ictivitat social, així com per si el rumb de la societat 
es determina des dels interessos populars o des dels de les elits. Al taller 
treballarem en 4 grups, un per cada escenari, construint una narrativa, que 
comença en com és la vida al 2040, i segueix descrivint com hem arribat 
aquí des del present (identifi cant fi tes importants en el camí). El treball de 
cada grup es pot centrar en alguns eixos temàtics específi cs (en funció de 
qui participarà), com per exemple, com han evolucionat els marcs multi-
laterals de governança internacional, o la relació entre Catalunya i alguns 
països o regions del Sud Global, o quin paper juguen les fi nances ètiques en 
cada escenari.
______

Públic: especialment rellevant per administracions públiques, actors socials, movi-
ments socials, entitats d’economia social i solidària... Es recomana un màxim de 35 
participants i un mínim de 20

Durada: depenent del grau d’aprofundiment. 3 fases d’entre 2h i 2h 30min que es 
poden fer en moments diferents

Cost: 400€ x2 hores x4 facilitadores

Espai: sala amb capacitat per a 40 persones, 4 taules grans, paper continu, retola-
dors i projector (opcional)

Com demanar-lo?

Xarxa d’Economia Solidària

ecologia@xes.cat
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4.1 
Les consumidores tenim poder: 
Passa’t al Comerç Just

Any:  2019

País:  Espanya

Durada:  02:37 minuts

Guió i realització: LaCoordi i Bruna 

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, bij uteria…infor-
ma’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 ambi-
ent!

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/tyB9z3RjE7s

4.2 
Benvinguda a Vila Banca Ètica

Any:  2019

País:  Espanya

Durada: 02:02 minuts

Guió i realització: LaCoordi i Bruna

A Vila #BancaÈtica tenim molins de vent, elec-
tricitat verda, cooperatives...un munt de pro-
jectes amb benefi cis socials i mediambientals. 
Suma’t a la nostra comunitat i celebrem que 
avancem cap a la #JustíciaSocial plegades! 
#FinancesÈtiques

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/xlkb4_Ui-s4

4.3 
Veus per una economia 
transformadora

Any: 2019

País: Espanya

Durada: 11:36 minuts

Guió i direcció: LaCoordi i Jordi Sans, Marta Pérez, 
Marta López i Núria Gebellí. 

La bretxa salarial entre homes i dones al món és 
del 23%; només el 37% de dones al Sud global 
tenen accés a un compte corrent; la xifra de 
dones que viuen en extrema pobresa supera els 
quatre milions respecte la dels homes. El do-
cumental “Veus per una economia transforma-
dora” pretén mostrar com el Comerç Just i les 
Finances Ètiques són una via d’empoderament 
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

4. MATERIAL AUDIOVISUAL
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4.4 
Perdre el fi l

Any: 2012

País: Marroc, Espanya

Durada:  27 minuts

Guió i direcció: SETEM Catalunya – NetWorkWear. 

Documental sobre la producció de roba de tre-
ball al Marroc. El reportatge explica les difi cul-
tats de traçar l’origen de la roba dels policies, 
bombers, jardiners, etc. de les administracions 
públiques europees i les condicions laborals de 
les persones que la confeccionen.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/tpRmZVbEs3w

4.5 
La Banca Armada, com les 
entitats fi nanceres participen 
al negoci de la guerra

Any: 2018

País: Espanya

Durada: 5 minuts

Producció i realització: SETEM i Centre Delàs 

d’Estudis per la Pau

Breu vídeo d’animació que denuncia com les 
entitats fi nanceres (bancs, asseguradores, fons 
de pensions, institucions públiques, etc.) fi nan-
cen la indústria d’armament i contribueixen als 
confl ictes armats i les greus vulneracions de 
drets humans arreu. 

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/L2YcicjYc44

4.6 
#STOP Acaparamiento Tierras

Any: 2020

País: Espanya i Guatemala

Durada: 14 minuts (5 capítols independents de 2-3 
minuts)

Producció i realització: SETEM

Cinc càpsules amb testimonis de dones afec-
tades pels monocultius extensius de banano i 
de palma al municipi de La Blanca (Guatemala), 
i protagonistes de l’estudi de SETEM “Acapa-
rament de Terres a Guatemala: una mirada 
des dels drets humans i els feminismes crítics 
d’Amèrica Llatina”. Material registrat per les 
participants dels Camps de Solidaritat de SE-
TEM a Guatemala l’estiu de 2019.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/0uTzL-LkT-g?list=PLSKbR-
8Pi8uV_MT39mp3e8EwPtjQTfNXoD

4. MATERIAL AUDIOVISUAL
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4.7 
Sense cobertura

Any: 2021

País: Espanya i Índia

Durada: 4-5 minuts cadascun dels 3 vídeos

Producció i realització: SETEM

Vídeo trilogia sobre l’afectació de la Covid19 en 
els/les treballadors/res del sector de l’electrònica 
global a l’Índia. La pandèmia ha agreujat la pre-
carietat i la sobre explotació de les plantilles, en 
especial per a les persones migrants, i encara més 
per les dones, protagonistes del primer vídeo. Des 
de la campanya Electrònica Justa hem constatat 
com en la indústria de l’electrònica global (radica-
da en bona part al sud-est asiàtic i amb plantilles 
altament feminitzades), moltes dones s’han vist 
obligades a treballar, tot i els riscos per a la seva 
salut i sota l’amenaça de no cobrar el salari. S’han 
detectat mancances de seguretat a les fàbriques, 
pressió per part dels empresaris per tal d’augmen-
tar la producció en un moment de retallades a les 
plantilles, impossibilitat de conciliar la feina amb 
el treball domèstic i la cura dels infants (tasques 
que també recauen sota la seva responsabilitat) i 
manca de representativitat sindical i per tant, de 
defensa dels drets laborals. 

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/4XCIueYeerE

4.8 
Connecta’t sense confl ictes

Any: 2021

País: Espanya i RDC

Durada: 3 minuts

Producció i realització: SETEM, ISF i Alboan

Pràcticament tots els dispositius electrònics d’úl-
tima generació inclouen components fabricats 
amb tàntal, wolframi, estany i or, a més de moltes 
altres matèries primeres d’origen mineral. Parlem 
d’objectes de consum com els telèfons mòbils, 
els ordinadors, tauletes, bombetes i joieria. Però 
també de la gran majoria de components elec-
trònics. L’extracció d’aquests minerals fa que 
cada dia connectem amb centenars de confl ictes 
armats. En llocs com la República Democràtica 
del Congo (RDC), a l’extracció s’hi suma un context 
de confl icte armat i la violació sistemàtica dels 
drets humans. Per aquest motiu, és important que 
ens informem per poder actuar. A través d’aquest 
vídeo, SETEM, ISF i Alboan exigeixen una electrò-
nica justa, denunciant els greus impactes socials 
i mediambientals que es produeixen al llarg de 
totes les fases del cicle de vida d’un producte 
electrònic.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/c2fUxlHIj0g

4.9 
Què hi ha al darrere de l’imperi 
del tèxtil?

Any:  2018

País: Espanya

Durada: 3 minuts

Producció: SETEM

Aquesta és la història de la consolidació de l’im-
peri de la indústria del tèxtil i l’efecte sobre la 
vulneració dels drets humans de milions de per-
sones.  La deslocalització, la subcontractació 
i la pressió per aconseguir preus més baixos i 
terminis d’entrega més curts es troben a la base 
de l’explotació que afecta milions de dones als 
països productors de roba.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/U11qeu8eRoc

4. MATERIAL AUDIOVISUAL
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4.10 
La veu de MST Brasil: Ocupar, 
Resistir, Produzir

Any: 2021

País: Espanya

Durada: 6 minuts cada càpsula

Producció: SETEM i MST

Conjunt de tres càpsules que donen veu al movi-
ment de l’MST de Brasil. L’origen del projecte es 
remunta a l’agost de 2019, quan un grup de qua-
tre campistes de SETEM Catalunya van fer cap 
a Brasil per conèixer la lluita que hi duu a terme 
el moviment. L’MST — Movimento dos trabalha-
dores rurais Sem Terra — treballa pels drets de 
les treballadores rurals sense terra, promovent 
una reforma agrària popular que doni resposta 
a les seves necessitats, i també en l’explotació 
sostenible del territori i la preservació del medi 
ambient del país. Les càpsules mostren diferents 
fases d’implementació de la seva forma de tre-
ballar, i s’organitzen a partir d’un dels seus lemes 
més famosos: ocupar, resistir e produzir.

Baixa-te’l de:

Ocupar: https://youtu.be/gOceDRdcfIs

Resistir: https://youtu.be/wSqPJ-b2D90

Produzir:https://youtu.be/Hc63Qi71zdM

4.11 
Mujeres y fi nanzas alzamos la voz

Any: 2021

País: Espanya

Producció: Fiare Banca Ètica

Moderació: Brenda Chávez

Cicle de podcasts  moderat per Brenda Chávez 
que té com a objectiu parlar dels diners i de les 
fi nances des del punt de vista de les dones. El 
projecte “Mujeres y fi nanzas alzamos la voz” neix 
per posar de relleu la història de les dones de 
Banca Ètica i promoure el seu relat com a col.
lectiu dins del grup, en el passat, el present i 
sobretot el futur.

Baixa-te’l de:

https://www.fi arebancaetica.coop/mujeresyfi -
nanzas 

4.12 
Repositori d’activitats 
de la FESC 2021

Any: 2020

País: Espanya

Coordinació: Xarxa d’Economia Solidària

Repositori d’emissions de les diferents activi-
tats de la 10a FESC, celebrada de manera semi 
presencial l’octubre de 2021. S’hi poden trobar 
xerrades, diàlegs, taules rodones i concerts 
sobre temes tan diversos com el consum res-
ponsable, les infraestructures tecnològiques 
del comú, la sostenibilitat de les cures, l’ecofe-
minisme i la intercooperació.

Baixa-te’l de:

https://fesc.xes.cat/repositori/

4. MATERIAL AUDIOVISUAL
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4.13 
Drets humans i comerç just

Any: 2020

País: Espanya

Durada: 3 minuts

Guió i Realització: La Tenda de Tot el Món

Una producció audiovisual realitzada per la ba-
llarina Ana Lola Cosín Torada, Freepaella i l’equip 
de La Tenda que connecta els drets humans i el 
comerç just a partir de la dansa contemporània 
a diferents localitzacions de la ciutat de Sagunt, 
amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels 
Drets Humans el 10 de desembre.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/59jy04Aqw5M

4.14 
Suma’t al comerç just

Any: 2021

País: Espanya

Durada: 3:50 minuts

Guió i Realització: Coordinadora Estatal de Comer-
cio Justo

Coneix en 3 minuts què és el Comerç Just i per 
què és l’alternativa que necessitem per a fer 
d’aquest un món més humà i sostenible. El vídeo 
mostra alguns dels impactes més destacats del 
model de producció i consum mundials i explica 
el comerç just com a alternativa.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/KT8ewHtobWg 

4.15 
El 45idàctica evolutivo

Any: 2009

País: Espanya

Durada: 11 minuts

Guió i Realització: SETEM Comunitat Valenciana i 
Pablo Llorens

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 res-
ponsabilus. 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 consu-
meix de manera responsable i respectuosa amb 
el planeta.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/c5SEHz3Y6q8
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4.16 
Tres años justos

Any: 2019

País: Espanya

Durada: 15 minuts

Guió i Realització: Fundació Adsis(Marc Juan i Pere
Llibre)

Aquest documental mostra l’abans i el després 
de dues famílies cultivadores de cacau al cap de 
tres anys de participar al projecte de producció 
i comercialització sostenible que la Funda-
ció Adsis duu a terme a Manabí i Esmeraldas 
(Equador), de la mà de la Fundación Maquita. El 
projecte ha generat un impuls i un estímul per a 
les associacions camperoles equatorianes, mi-
llorant el seu dia a dia a través del treball comu-
nitari i adaptant els seus negocis familiars als 
estàndards de l’economia social i solidària.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/cT3M2hSBxTo

4.17 
Fabricando Mujeres 
¿Consumimos violencia?

Any: 2018

País: Espanya

Durada: 75 minuts

Guió i Realització: SETEM Hego Haizea i Al Borde
Films

Aquest documental dirigit per Al Borde Films i 
rodat a Euskadi, Madrid, Xile i Medellín es basa 
en l’estudi realitzat per SETEM Hego Haizea 
“¿Consumimos idàctica??”, que refl exiona sobre 
la relació entre el consum convencional i les 
violències masclistes. Maite, (Itziar Aizpuru), la 
protagonista, continua recollint les deixalles de 
La Fàbrica de Dones per construir invents i pro-
postes transformadores que generin un consum 
lliure de violències masclistes. Més informació 
a: https://fabricandomujeres.org/es/ 
______

Disponible a: https://vimeo.com/475793208 

Com demanar-la?

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

4.18 
Fabricando mujeres 2.0

Any: 2020

País: Espanya

Durada: 55 minuts

Guió i realització: SETEM Hego Haizea i Al Borde
Films

Fabricando Mujeres 2.0 es la segona part del 
documental dirigit per Al Borde Films, basat 
en la investigació “¿Consumimos violencia?”, 
realitzada per SETEM Hego Haizea, que aborda 
les violències masclistes presents al consum 
capitalista. Al 2019 es va ampliar aquest estudi 
a les violències masclistes que tenen lloc als 
àmbits del consum d’energia a les llars, de sèries 
de fi cció i de l’ús de tecnologia mòbil. A aquesta 
segona part, la protagonista continua refl exio-
nant i buscant alternatives davant la reproducció 
d’estereotips que la Fábrica de Mujeres difon, en 
aquesta ocasió, a través dels mòbils, les sèries i 
l’energia Més informació: https://fabricandomu-
jeres.org/es/
______

Disponible a: https://vimeo.com/486346726

Com demanar-la? SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35
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4.19 
Ace Bank

Any: 2006

País: Bèlgica

Durada: 19 minuts

Un banc del qual ningú ha sentit a parlar obre una 
ofi cina a un dels principals carrers de Brussel.
les. Es defi neix com transparent i políticament 
incorrecte, declarant-se orgullós de les seves 
inversions en negocis controvertits, i afi rma 
cercar sempre els benefi cis 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 de:

https://youtu.be/h-Rnt-lX6iU

4.20 
Capital humà

Any: 2011

País: Bèlgica

Durada: 6 vídeos de 5 minuts

Sèrie de 6 capítols que té l’objectiu d’il.lustrar pro-
jectes fi nançats per la banca ètica. Els diferents 
projectes il.lustren les prioritats d’inversió de la 
banca ètica: inclusió social, alimentació ecològi-
ca, cooperativisme, comerç just, cultura… 

Baixa-te’ls del canal de YouTube de FETS:

https://www.youtube.com/channel/UCNRWkkusR-
ZyS60ff6rYkYAA

4.21 
Con tu dinero

Any: 2013

País: Espanya

Durada: 67 minuts

Guió i Direcció: SETEM Hego Haizea

Aquest documental dona veu a diferents repre-
sentats d’entitats de banca ètica, així com diver-
sos projectes que impulsen les fi nances ètiques 
i l’economia alternativa a Euskadi, i moviments 
socials de denúncia a les pràctiques bancàries. 
Tot plegat amb la voluntat de mostrar què es fa i 
què es pot fer amb els teus diners. 

Baixa-te’l de:

Youtube: https://youtu.be/pz3g3LG18m4

Vimeo: https://vimeo.com/59010358
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4.22 
Oro negro

Any: 2007

País: Regne Unit, EUA

Durada: 78 minuts

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 cafi cultors etíops, per una banda, i l’espe-
culació del cafè, per l’altra.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/icuf04O3E7k

4.23 
The voice of workers

Any: 2018

País: Filipines

Durada: 15 minuts

Guió i Realització: bubalus.org

Aquest documental ens porta la veu, en primera 
persona, de les treballadores i els treballadors 
que viuen explotats per les grans multinacio-
nals de la indústria tèxtil i electrònica. “The idàc 
of workers” ens mostra 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 bu-
balus.org, el grup de participants del Camp de 
Solidaritat de SETEM Catalunya de Luzón – Fili-
pines 2016, amb coŀ laboració amb la Campanya 
Roba Neta. Violències masclistes.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/u8evNbRIn6w

4.24 
El temps que resta

Any: 2021

País: Espanya

Durada: 37 minuts

Guió i realització: Observatori del Deute en la 

Globalització (ODG)

Direcció: Cintia Nakatsuka i Aleix Plana

Descripció: El documental explica com, en un 
context d’emergència, el moviment de justícia 
climàtica fa un pas endavant. Molt marcat per 
l’energia de les joves, encarnades per Fridays for 
Future, i per la determinació de passar a l’acció 
a través de la desobediència civil de col.lectius 
com Rebel.lió o Extinció o 2020 Rebelión por 
el Clima, el documental vol posar en valor tot 
el treball fet pel moviment en aquest últim any 
creant xarxa, connectant empaties, aprenent 
dels ecofeminismes i de les companyes del Sud 
Global i, en defi nitiva, eixamplant el marc de la 
justícia climàtica. 

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/GcrznxavLFI
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4.25 
La ruta del tomàquet

Any: 2021

País: Espanya

Durada: 50 minuts

Producció: Observatori del Deute en la Globalització (ODG), 

Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas i GRAIN

Direcció:Jordi Oriola i Anna Soldevila

El tomàquet és una de les hortalisses més importants en l’alimentació ca-
talana. Es cultiva des de fa molt de temps i ha estat un protagonista de pes 
per a la pagesia. Actualment a Catalunya se segueix consumint grans quan-
titats de tomàquet però és paradoxal que només el 14 % de les hortalisses 
que es venen a Mercabarna siguin produïdes a la província de Barcelona. 
De fet, cada vegada es produeix menys tomàquet, perquè a l’estiu, quan la 
producció està en el seu zenit, arriben quantitats importants de tomàquet 
de l’exterior, a un preu amb el qual el tomàquet català no pot competir. En 
concret, en els últims set anys, s’ha perdut el 40 % de la producció local 
d’aquesta hortalissa. El documental “La ruta del tomàquet” analitza la pro-
cedència dels tomàquets que afecten a la producció catalana. Tot viatjant 
als països d’on provenen s’intenta entendre com arriben a produir tan barat 
i quins problemes pot implicar per a les seves societats.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/DyQGwKAcom8

4.26
DIOM

Any: 2019

País: Espanya

Durada: 30 minuts

Producció: Quepo

Direcció: Lucía Andújar

 “Diom” és una paraula wolof que dona nom a l’enteresa, al coratge i la força 
interior. “Diom” és amb el què centenars de persones s’aixequen cada matí i 
defensen la seva dignitat en un context legal migratori que els exclou de la 
societat on viuen. A Barcelona, un grup de manteres i manters s’aventura a 
posar en marxa un negoci de venda ambulant impulsat per l’Ajuntament. La 
cooperativa DIOMCOOP intentarà oferir treball digne i documents legals a 
persones en situació irregular a la ciutat. Aconseguiran tirar endavant? Du-
rant gairebé dos anys, Quepo va fer l’acompanyament audiovisual del pro-
cés de creació de DIOMCOOP amb l’objectiu d’aportar altres relats, d’obrir 
camí a un nou imaginari sobre “l’altre”. El resultat de l’acompanyament 
dona veu a les persones protagonistes d’un projecte pioner que neix dins 
un context global de racisme, violència i negació davant la realitat de les 
migracions. DIOM proposa una mirada que fuig dels estereotips mediàtics i 
ens convida a conèixer les històries d’aquells amb qui convivim per desco-
brir que, darrere de tot plegat, el que trobem són persones empenyent les 
seves vides.

Baixa-te’l de:

 https://vimeo.com/307016655
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4.27 
Después de las ocho

Any: 2020

País: Espanya

Durada: 50 minuts

Producció: Bruna, Observatori DESC

Direcció: Carlos Juan Martínez

Documental arran de l’alçament racista de 
El Ejido a l’any 2000  i les diverses cares d’un 
confl icte que s’ha anat expandint al llarg de 
les darreres dècades a través de la transfor-
mació del sud dels pirineus en un solar per a la 
agroexportació, l’extractivisme, l’explotació, la 
xenofòbia i l’emergència de l’extrema dreta. El 
documental es nodreix d’experiències, retrats i 
confl ictes que hem acabat normalitzant malgrat 
que vulneren sistemàticament drets econòmics 
i socials, discriminen per raó de classe, ètnia o 
gènere i generen impactes ambientals devas-
tadors com a model d’èxit que es reprodueix a 
nivell global.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/Iciv644sgJ8

4.28 
The True Cost

Any: 2015

País: Bangladesh, Estats Units, Cambodja,  
Xina, Dinamarca, França, Haití, Índia, Itàlia, Ugan-
da, Regne Unit

Durada: 90min

Direcció: Andrew Morgan

Documental sobre l’impacte de la moda sobre el 
planeta i les persones. Aquesta és una història 
sobre el tèxtil. Sobre la roba que portem, sobre 
les persones que la fabriquen, sobre l’impacte 
que aquesta indústria té al nostra planeta. El 
preu del tèxtil ha anat baixant durant dècades, 
mentre que els costos humans i mediambien-
tals han crescut de manera dramàtica. Aquest 
documental revela una història mai explicada 
i fa que ens plantegem qui està pagant el preu 
real per la roba que vestim.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/5-0zHqYGnlo

4.29
A l’altra banda del fi l

Any: 2021

País: Espanya

Durada: 20 minuts cada podcast

Producció: Observatori DESC, Crític

Entrevistadores: Sergi Picazo, Laura Aznar

L’Observatori DESC és una plataforma que 
promou i defensa els drets econòmics, socials, 
culturals i ambientals. Crític és un mitjà especi-
alitzat en periodisme d’investigació, entrevistes 
en profunditat i anàlisi crítica. Junts impulsen 
la sèrie de podcasts “A l’altra banda del fi l”, vuit 
converses amb persones rellevants de les es-
querres i els moviments socials que expliquen 
composar al centre els drets econòmics, soci-
als, culturals i ambientals.

Baixa-te’l de:

https://anchor.fm/a-laltra-banda-del-fi l 
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4.30 
Confl ictos y emergencia climática

Any: 2021

País: Espanya

Durada: 43 minuts

Producció: 5W, Escola de Cultura de Pau de la UAB

Podcast de 5W en col.laboració amb l’Escola de Cultura de Pau de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona sobre els confl ictes armats i l’emergència 
climàtica. Al món hi ha 34 confl ictes armats, la majoria dels quals a l’Àfrica, 
l’Àsia i l’Orient Mitjà. A més, gairebé un centenar de regions a tot el planeta 
acumulen escenaris de tensió sociopolítica. La majoria d’aquests confl ic-
tes tendeixen a concentrar-se a les regions més fràgils del món, on més es 
noten els efectes del canvi climàtic. De tot això en parla aquest podcast, 
juntament amb Jordi Urgell (investigador de l’Escola de Cultura de Pau de 
la UAB), María Vilellas (investigadora de l’Escola de Cultura de Pau de la 
UAB), Serigne Mbayé (diputat d’Unidas Podemos a l’Asamblea de Madrid), 
Fernando Valladares (investigador del CSIC i professor associat a la Uni-
versidad Rey Juan Carlos), Milena Flores (defensora dels drets humans i el 
medi ambient a Colòmbia), Oriol Puig (investigador del projecte Cascades 
del CIDOB) i Beatriz Felipe (ambientòloga i doctora especialitzada en mi-
gracions climàtiques). 

Baixa-te’l de:

https://www.revista5w.com/podcast/5w-para-escola-de-pau-confl ictos-y-
emergencia-climatica-34448

4.31 
Kichwa Tembo, el somni d’un tresor amagat

Any: 2019

País: Espanya i RDC

Durada: 18 minuts

Producció i realització: documental elaborat per GADHOP, entitat local de la RDC, 
amb la coŀ laboració de Justícia i Pau Barcelona i La Bretxa.

El documental dona veu a la població local congolesa i mostra el seu punt 
de vista sobre l’extracció i comerç de minerals de confl icte, i l’impacte en la 
població de les regulacions internacionals.
Aquest peça audiovisual, producte de la col.laboració de GADHOP, Justícia 
i Pau i La Bretxa, ha estat possible gràcies al suport de l’ACCD, l’ICIP i els 
donatius particulars de més d’un centenar de persones a través de la cam-
panya de fi nançament col.lectiu que es va dur a terme a través de la plata-
forma Goteo.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/ON6PUJKdj-A

4. MATERIAL AUDIOVISUAL



46
   |

   C
AT

ÀL
EG

 D
’A

CT
IV

IT
AT

S 
I R

EC
U

RS
OS

    
20

23

4.32 
Viatge al punt zero de la tecnologia

Any: 2017

País: Espanya i RDC

Durada: 8 minuts

Producció i realització: Gemma Parellada i Justícia i Pau.

Aquest reportatge, de la periodista Gemma Parellada, és un viatge al cor 
de les mines de Congo, d’on s’extreuen els minerals que alimenten els grans 
protagonistes de la nostra era digital: els aparells electrònics. El vídeo 
mostra la problemàtica dels minerals utilitzats en les noves tecnologies i 
com la seva extracció està vinculada a problemàtiques humanes, socials i 
mediambientals al país. 
El documental es va emetre al programa Món 324 (canal 3/24) i a TV3, i és 
fruit d’una col.laboració entre la periodista i Justícia i Pau.
El reportatge es va realitzar gràcies a la beca DevReporter dins del marc de 
#DevReporterGrant.

Baixa-te’l de:

https://vimeo.com/143363033

4.33 
Nugkui, el espíritu del cacao

Any: 2019

País: Perú i Espanya

Durada: 90 minuts

Producció i realització: Enginyeria Sense Fronteres, GRUFIDES, ALTEKIO.

Per a la realització del documental, hem recorregut els principals afl uents del 
Marañón i els seus huacas, i ens hem endinsat en les plantacions centenàries 
de cacau de l’Almendral i La Muschca, on humils productors es resisteixen a 
convertir les seves fi nques de cacau en cultius d’arròs, cafè, o en zones urba-
nitzables. Ells són els autèntics conservacionistes de les varietats originals del 
cacau nadiu de fi  de sabor i aroma, les quals suposen un llegat genètic d’incal-
culable valor. A l’animada ciutat de Jaén es troben les principals protagonistes 
de la transformació de les llavors de cacau en la beguda dels déus: les dones. 
Més de 150 dones de la zona transformen el cacau, bé sigui de manera artesa-
nal o en petites plantes, a través d’un procés que implicat totes les fases. El 
producte obtingut d’aquest procés, la pasta de cacau, és comercialitzat en 
diferents presentacions i sota diferents marques. Algunes d’aquestes dones, 
s’han associat sota una marca coŀ lectiva anomenada Nuwa, que signifi ca dona 
en llengua awajún, ja que la dona Jaena, és l’hereva dels ancestres amazònics 
que van domesticar el cacau milers d’anys enrere.
______

Cost: 100€

Com demanar-lo?

Enginyeria Sense Fronteres 

sensibilitzacio@esf-cat.org 

93 302 27 53
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4.34 
Neix una ceba

Any: 2021

País: Espanya

Durada: 10 minuts

Producció i realització: DESOS Opció Solidària.

Es tracta d’un recurs audiovisual per treballar el concepte de la petjada 
ecològica dins de la iniciativa Passaport Edunauta, una eina que vol ajudar 
a connectar i enfortir els aprenentatges dins i fora de l’escola i, a la vegada, 
fer conscient d’aquesta relació a tota la comunitat educativa, famílies i 
alumnat.

Baixa-te’l de:

https://youtu.be/S1NqgiwAND0

  

4.35 
Neix una ceba

Any: 2021

País: Espanya

Durada: 9:23 minuts

Guió i realització: LaCoordi i Quepo.

Recurs interactiu sobre la roba que vestim. La web convida a recórrer la 
problemàtica social i mediambiental que amaga el model de consum i pro-
ducció de roba capitalista. També ens convida a conèixer la alternativa a la 
indústria tèxtil convencional: el comerç just, a través de dades clau i testi-
monis. Fes servir la barra de desplaçament per començar a traçar el camí 
del canvi!
Vídeos:
Els drets per davant 

Avantatges de la producció cooperativa de cotó

Una producció altament contaminant

Dones artesanes

L’afectació de la pandèmia entre les treballadores tèxtils

Hi ha alternativa

Visita’l a:

https://lesvidesquevestim.lacoordi.cat/
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4.36 
Aigua tèrbola: el negoci d’Agbar a Mèxic

Any: 2020

País: Mèxic i Espanya

Durada: 38 minuts (90 minuts amb coŀ loqui)

Guió i direcció: Víctor Yustes.

Producció: Enginyeria Sense Fronteres, PODER

Des de l’any 2001, a El Saltillo, capital de l’estat mexicà de Coahulia, l’aigua 
està gestionada per una empresa mixta participada pel govern municipal 
i Aigües de Barcelona. Quins impactes ha suposat aquest model de gestió 
per la seva població local? Quines amenaces pel seu equilibri ambiental? 
Quines complicitats s’han teixit entre els interessos empresarials i polítics? 
Quines aliances i respostes han articulat les comunitats per defensar els 
seus drets? A partir d’aquest cas concret, “Aigua tèrbola” explora el paper 
de les transnacionals com Agbar als països del Sud, com està aprofi tant 
la feblesa normativa del context per maximitzar els seus benefi cis en el 
negoci de l’aigua. Però el documental també ens permetrà conèixer quines 
lluites planten cara a la seva avarícia i com es connecten amb el moviment 
per una aigua pública i democràtica a Catalunya. Inclou debat posterior 
amb el director del documental i membres de la campanya d’aigua d’ESF.
______

Cost: Costos associats al transport de ponents i dret d’exhibició

Com demanar-lo?

Enginyeria Sense Fronteres 

aigua@esf-cat.org

93 302 27 53

4.37 
Finances que transformen. Finances ètiques
i cooperatives a Barcelona

Any: 2021

País: Espanya

Durada: 28:29 minuts

Guió i realització: FETS i Intactes.

Que tenen en comú un edifi ci de fusta al Poblenou, un taller de documental 
feminista al Born, una impressora 3D a la Verneda i una ampolla de vi fet 
amb vinyes cultivades a Collserola? Tots ells són el resultat de projectes 
transformadors que formen part de l’Economia Social i Solidària de Barce-
lona i cap d’ells hauria estat possible sense el suport de les entitats coope-
ratives de fi nances ètiques.
______

Més informació: http://fets.org/wp-content/uploads/2022/11/dosierFQT-copia_
compressed-1.pdf

Tràiler: https://youtu.be/ZN6emTvdykE

Com demanar-lo?

FETS – Finançament Ètic i Solidari

comunicacio@fets.org

4. MATERIAL AUDIOVISUAL
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5.1 
I tu, què tries? 

Creació:  LaCoordi i La Pera Comunicació

Amb aquest joc interactiu podràs refl exionar 
sobre el teu consum a partir de diferents de-
cisions quotidianes: si compres el cafè més 
barat del supermercat o cafè de comerç just; 
si et vesteixen amb fast fashion fabricada en 
condicions d’explotació o amb tèxtil sostenible 
fet en condicions laborals dignes; si apostes per 
la banca convencional especuladora o per una 
banca ètica que respecti les persones i el plane-
ta; si consumeixes en grans cadenes comerci-
als o al comerç de proximitat... Tria les opcions 
de consum del protagonista i descobreix els 
seus impactes en la vida de les persones i el 
planeta. Ens passem a les alternatives? 

Juga-hi a:

https://jotrio.cat/

5.2 
El preu dels diners 

Creació:  FETS – Finançament Ètic i Solidari

Joc educatiu sobre fi nances ètiques i solidàries 
amb suport web (online). És una eina que arriba 
molt fàcilment a tots els centres educatius i 
que els permet treballar les fi nances ètiques en 
el moment que creguin convenient i que millor 
s’adapti a la programació del curs.

Juga-hi a:

http://elpreudelsdiners.fets.org/

5.3 
VILAESSCOOP, l’escape room 
virtual i col.laboratiu 

Creació i dinamització: Ateneus Cooperatius

Nova eina virtual i didàctica que permet apropar 
l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme 
a l’alumnat, d’una manera col.laborativa, diver-
tida, dinàmica i amena. El joc es dissenya pen-
sant en oferir una alternativa a les sessions pre-
sencials, és un recurs que facilita la interacció a 
distància, fomenta el treball en grup i presenta 
una atracció pels joves en ser una proposta 
creativa, innovadora, actual i lúdica. És una 
proposta adreçada a l’alumnat de Secundària, 
Batxillerat i Cicles Formatius que participen en 
grups de 2 o 3 persones. S’ofereix la possibilitat 
de programar una trobada, presencial o virtual, 
i crear un espai de debat refl exiu sobre la di-
nàmica del propi escape room, per valorar-ne 
els coneixements adquirits i la satisfacció dels 
propis alumnes.

Juga-hi a:

https://www.bcn.coop/vilaesscoop/

5. JOCS I ACTIVITATS LÚDIQUES
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5.4 
TransformESS. 
Maleta de jocs cooperatius

Creació: Barcelona Activa (Aj. de Barcelona), amb 
la col.laboració de l’Escola Lliure El Sol

La Maleta de Jocs Cooperatius #TransformESS 
consta de sis jocs dissenyats per diferents 
entitats que tenen l’objectiu de treballar valors 
cooperatius i de l’ESS en espais educatius. Hi 
podreu trobar els següents jocs: Commonspoly; 
El Chocolate Mágico; Coopciutat, la ciutat de 
l’economia social i solidària; Feminismos idàctic; 
Procomuns; Guardianes de la Pachamama. Cada 
joc inclou una breu descripció de les instruc-
cions, el número de jugadors/es, l’edat reco-
manada, la durada aproximada d’una partida i 
informació d’aprofundiment. La Maleta de Jocs 
Cooperatius forma part del programa de Bar-
celona Activa de foment de l’Economia Social i 
Solidària (ESS) i el cooperativisme entre l’alum-
nat, tant en les diferents etapes educatives de 
l’educació formal com en altres espais educa-
tius no formals.

Consulta la maleta a: https://emprenedoria.
barcelonactiva.cat/documents/20124/995036/
Maleta+de+jocs+cooperatius.pdf/dd4e534d-8eca-
c135-7bdf-3425e2a0a4d6?t=1639557397955

5.5 
Risc energètic

Creació: Enginyeria Sense Fronteres

Joc de taula que té per objectiu refl exionar en-
torn les diferències generades per la possessió 
i/o necessitat (dependència) de petroli. Joc 
a mig camí entre el Risk i el monopoli, que vol 
refl ectir la geopolítica mundial que es crea al 
voltant del petroli. En aquest sentit, es divideix 
el món en 6 regions: Orient Mig, Europa i Eurà-
sia, Nord Amèrica, Sud i Centre Amèrica, Àsia 
Pacífi c i Àfrica, que han d’aconseguir no que-
dar-se sense petroli per sobreviure. A les dife-
rents rondes del joc, aquestes regions tenen 
diferents opcions per aconseguir sobreviure: 
comprar i vendre petroli, reduir el seu consum 
energètic o, inclús, declarar guerres. Pensat per 
a persones adultes i joves de 3r d’ESO a 2n de 
Batxillerat.
______

Demana’l a: Enginyeria Sense Fronteres

contacta@esf-cat.org

93 302 27 53

5.6 
Jugajust.org

Creació: Shikamoo

Pàgina web interactiva creada per l’associa-
ció Shikamoo de jocs i contes en línia que et 
permetrà conèixer el comerç just d’una forma 
lúdica i divertida. Forma part del projecte #Re-
acciona amb el comerç just, que subvenciona 
la Direcció General de Cooperació de la Con-
selleria de Serveis Socials i Esports del Govern 
de les Illes Balears. Hi pots trobar jocs de dife-
rències, puzles, el penjat, dibuixos per pintar, a 
més d’una explicació molt amena dels principis 
del comerç just.

Juga-hi a:

https://jugajust.org/

5. JOCS I ACTIVITATS LÚDIQUES
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5.7 
El Chocolate Mágico

Creació: Ekilikua Creaciones

El poderós “Senyor del Comerç” està sotmeten als indis de la illa Chocolalt 
perquè fabriquin cacau sense parar. Només una minoria es resisteixen 
a aquests maltractaments i segueixen cultivant en llibertat. Per poder 
restaurar la pau a la illa haureu de treballar en equip amb aquests indis i 
la bruixa per fabricar la xocolata màgica que us alliberarà a totes. Aquest 
joc de taula cooperatiu no només convida a treballar en equip sinó que 
permet conèixer el món de la producció i comercialització del cacau. Està 
fabricat per empreses amb garantia mediambiental.
*No és una activitat dinamitzada, cal comprar el joc.

Aconsegueix-lo a:

https://www.ekilikua.com/juegos/juegos-cooperativos/el-chocolate-magico

5.8 
Coffee Traders

Creació: Capstone Games

Ambientat al 1970 a Amèrica Central i del Sud i a l’Àsia, aquest joc de taula 
convida a explorar el món del cafè de comerç just. Hauràs de treballar 
amb els teus competidors i construir edifi cis per desenvolupar les regi-
ons productores de cafè. Seràs capaç de tirar endavant les teves planta-
cions o acabaràs a la ruïna?
*No és una activitat dinamitzada, cal comprar el joc.

Aconsegueix-lo a:

https://capstone-games.com/board-games/coffee-traders/

5. JOCS I ACTIVITATS LÚDIQUES
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5.9 
Cronologia “Els #Confl ictMinerals 
al llarg de la història”

Creació: Justícia i Pau

Aquesta fi txa és una eina pensada per treballar des del centre educatiu 
la cronologia “Els #Confl ictMinerals al llarg de la història“, una línia del 
temps interactiva de la història recent de l’RDC lligada a esdeveniments 
històrics de la resta del món des del punt de vista dels recursos minerals i 
el boom tecnològic. 
L’objectiu de la cronologia és fer evident que el nostre consum, passat i 
actual, té impactes en altres indrets del món, i que certes fi tes històri-
ques generen conseqüències directes que moltes vegades es desconei-
xen. És una eina molt útil perquè l’alumnat aprofundeixi sobre la realitat 
de l’RDC amb relació a l’extracció de minerals per a la fabricació de pro-
ductes tecnològics i refl exioni sobre el nostre model de consum i els seus 
impactes. Al llarg de l’activitat es fan propostes de millora quant al con-
sum responsable.
______

Edat: s’aconsella a partir dels 12 anys i preferentment d’edats o perfi ls similars

Durada: 120min 

Espai: són necessaris ordinadors/tauletes per a tots els participants o grups de 
participants

Fitxa de treball: http://confl ictminerals.es/ca/fi txa-treball-cronologia/ 

Juga-hi a: http://confl ictminerals.es/ca/cronologia/

5.10 
Horitzó 2080: amb el clima ens la juguem!

Creació: Enginyeria Sense Fronteres

“Horitzó 2080” és un joc cooperatiu, on els jugadors i jugadores assumei-
xen el paper d’un equip especialitzat que ha de dissenyar eines i estratè-
gies claus implementades com a mesures de transició ecosocial davant 
els efectes de la Crisi Climàtica. 
L’objectiu del joc és proposar les diverses mesures d’adaptació i mitiga-
ció per a evitar que el comptador de crisi climàtica augmenti de manera 
descontrolada. El joc permet conèixer les idàcticaies ambientals i huma-
nitàries de la crisi climàtica i les mesures per fer front a aquesta crisi, tal 
com l’ecologisme, els canvis a promoure des de la ciutadana, repensar els 
sistemes productius i els sistemes de governança, des d’una perspectiva 
ecofeminista i de transició ecosocial. D’aquesta manera, s’introduirà, de 
forma lúdica i entretinguda, el debat i la discussió sobre temes ambien-
tals rellevants i actuals en relació a l’emergència climàtica en contextos 
educatius ja siguin formals o no formals.
______

Edat: joves de mínim 12 anys

Durada: 1h 

Cost: 200€

Demana’l a: Enginyeria Sense Fronteres
sensiblitzacio@esf-cat.org

93 302 27 53

5. JOCS I ACTIVITATS LÚDIQUES
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235.11 
El joc de l’oca

Creació: SETEM Catalunya

Les fi txes representen camperoles del Sud que volen arribar al fi nal del 
joc com a símbol d’oportunitat de desenvolupar una vida digna, social-
ment i ambientalment sostenible.
El joc comença amb una casella on es veu un paisatge de cafè mig aban-
donat, sense recursos, i quan s’avança es passa per caselles temàtiques 
que refl ecteixen les característiques del Comerç Just, la banca ètica o 
bé el d’alguna pràctica injusta. A la casella d’arribada es veu un poble amb 
infraestructures, recursos i una cooperativa.
______

Edat: especialment infants de 8 a 12 anys

Durada: 30min 

Cost: consultar

Demana’l a: SETEM Catalunya
mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

5.12 
Les 7 diferències

Creació: SETEM Catalunya

Cal trobar les set diferències entre dos dibuixos aparentment iguals. En el 
primer trobem les injustícies del comerç mundial i, en el segon, l’aplicació 
dels principis del Comerç Just (no explotació infantil, producció orgànica, 
igualtat de gènere, respecte al medi ambient, retribució justa pel treball, 
benefi cis socials per a les comunitats productores i organització demo-
cràtica). 
Cal dinamitzar el joc per orientar i explicar cadascun dels conceptes.
______

Edat: especialment infants de 8 a 12 anys

Durada: 15min per participant 

Cost: consultar

Demana’l a: SETEM Catalunya
mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

5. JOCS I ACTIVITATS LÚDIQUES
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235.13 
Sudoku

Creació: SETEM Catalunya

Cal omplir els espais buits del sudoku amb imatges, per completar el cicle 
de producció de la xocolata. Hi ha dos nivells de difi cultat.
______

Edat: especialment infants de 8 a 12 anys

Durada: 10min per participant 

Cost: consultar

Demana’l a: SETEM Catalunya
mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

5.14 
Sopa de lletres

Creació: SETEM Catalunya

En un mar de lletres s’amaguen alguns dels conceptes claus del Comerç 
Just: s’han de trobar les paraules i encerclar-les lletra per lletra amb uns 
marcadors.
______

Edat: especialment infants de 8 a 12 anys

Durada: 15min per participant 

Cost: consultar

Demana’l a: SETEM Catalunya
mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

5. JOCS I ACTIVITATS LÚDIQUES
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235.15 
El joc de les serps i les escales

Creació: SETEM Catalunya

Mitjançant aquest joc es donen a conèixer les diferents accions que una 
persona consumidora té al seu abast en relació als seus aparells elèctrics 
i electrònics, i les repercussions tant positives com negatives de les se-
ves decisions.
______

Edat: a partir de 14 anys

Durada: 20min per grup 

Cost: consultar

Demana’l a: SETEM Catalunya
mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35

5. JOCS I ACTIVITATS LÚDIQUES
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6.1 
Apropem el comerç just a joves (12-16 anys). 
Manual per a educadors/es

Edició: Coordinadora Estatal de Comercio Justo i LaCoordi

Manual per facilitar la tasca d’educadors i educadores a l’hora d’apropar 
conceptes com el consum responsable i el comerç just a joves d’entre 12 
i 16 anys, i la seva importància com a resposta als problemes i reptes més 
destacats que tenim com a societat global actualment: la pobresa i les de-
sigualtats globals i el deteriorament mediambiental.

Baixa-te’l de:

https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/dnfREWJLYxztP2x

6.2 
Xarxa d’Escoles pel Comerç Just

Coordinació: Alternativa 3

La 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 
currículum 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.
______

Web: http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/projecte

Més informació:

AlterNativa3

alternativa3ong@gmail.com

937869379 / 619178779

6. ALTRES RECURSOS EDUCATIUS
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6.3 
Kaidara, experiències i recursos educatius 
per a una ciutadania global

Edició: Oxfam Intermón

Enllaços a propostes didàctiques per a infants i joves de 12 a 16 anys, així 
com per a educadors/es:

• A fons
• En tela de juicio
• 7+3=1. Les trampes del comerç internacional
• Mou-te. Canviem les regles.
• Subirats, investigadors privats. Gimcana
• Història d’uns texans
• Allò que amaga la nostra nevera
• Consumista jo?
• El consum responsable als centres educatius
• Coneguem el comerç just
• En què gastem els diners?
• Desitjos, necessitats i drets
• La nostra petjada ecològica. No és només qüestió de menjar

Experiències educatives de la xarxa d’educadors i educadores per a una 
ciutadania global. Són experiències d’aula que han realitzat alguns docents 
i 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
• Proyecto crisis alimentaria

Consulta-les a:

https://www.kaidara.org/ 

6.4 
Sí que hi ha alternatives. Experiències 
de Comercialització Justa a Catalunya

Edició: SETEM Catalunya, Festa del Comerç Just i la Banca Ètica

Autoria: Ruben Suriñach (CRIC)

Coordinació: Begoña Planas (SETEM) 

Consell Editorial: Anna Fernàndez, Begoña Planas i Marta Solano

Aquesta publicació és una font d’inspiració i d’enfortiment per a totes les 
experiències comercials que aposten per la justícia, el diàleg, la transfor-
mació social i el benefi ci col.lectiu. Refl ecteix una diversitat de propostes 
de comercialització justa i és una bona mostra del ventall d’alternatives 
comercials que es construeixen en el nostre país. Les seves pàgines nei-
xen de diverses refl exions que han tingut lloc en els últims temps en el sí 
del moviment del comerç just i l’Economia Solidària, fent un pas enllà del 
comerç just i apostant per un concepte més ampli: “comercialització justa”. 
Aquest concepte inclou iniciatives que incorporen els valors de la justícia 
social, l’impacte ambiental, la visió de gènere, etc. en la seva activitat co-
mercial, independentment de si les relacions comercials són de caràcter 
Nord-Sud o locals.

Baixa-te’l de:

https://xarxanet.org/sites/default/fi les/setem_alternatives_comerc_just.pdf

6. ALTRES RECURSOS EDUCATIUS
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6.5 
Catàleg de serveis de SETEM 
Catalunya

Edició: SETEM Catalunya

Catàleg on es recullen tallers i activitats edu-
catives adreçades a diferents públics amb la 
intenció de sensibilitzar sobre diferents temàti-
ques com ara les desigualtats del sistema actu-
al i les alternatives de l’economia solidària.

Baixa-te’l de:

https://www.setem.org/catalunya/wp-content/
uploads/sites/10/2022/11/Cataleg2022.pdf

6.6 
Que els teus diners pensin com 
tu. Guia didàctica per impulsar 
les fi nances ètiques a l’aula 

Edició: FETS – Finançament Ètic i Solidari

Recurs educatiu pel professorat de Secundària, 
Batxillerat i Cicles Formatius amb activitats i 
orientacions per incorporar les fi nances èti-
ques al treball d’aula dels centres educatius i 
també a l’àmbit no formal i informal. Impulsada 
i coordinada per FETS, la guia va ser elaborada 
per Edualter l’any 2010. Durant el curs 2016/2017 
es va iniciar el programa “Portem a l’aula les fi -
nances ètiques”, coordinat per FETS, en agrupació 
amb la Fundació Finances Ètiques, la col.laboració 
d’Oikocredit Catalunya i el suport de la Direcció 
de Cooperació Internacional i Justícia Global de 
l’Ajuntament de Barcelona. En el marc d’aquest 
programa, Edualter va encarregar-se de l’ac-
tualització de la guia, amb les aportacions d’un 
grup de docents de diferents instituts de Bar-
celona.

Baixa’t les diferents activitats de:

https://guia-didactica-fi nances-etiques.cat/

6.7 
RedEFES. Xar-

xa d’Educació en les Finances 
Ètiques i Solidàries

Amb el suport de:  FETS – Finançament Ètic i 
Solidari, Finantzaz Haratago, Fundación Finanzas 
Éticas, Oikocredit

La Xarxa per una Educació en Finances Ètiques 
i solidàries (REDEFES) agrupa a persones, or-
ganitzacions i plataformes que vulguin promou-
re l’educació econòmica crítica i les fi nances 
ètiques i solidàries com l’engranatge per a una 
economia que situa al centre a les persones i el 
planeta. Compta amb un banc de recursos peda-
gògics i amb un recull d’experiències educatives. 
Les persones membres de la xarxa poden publi-
car i valorar els recursos pedagògics que hagin 
treballat, així com les experiències educatives.

Consulta els recursos a:

https://redefes.org/ca/recursos-ca/

6. ALTRES RECURSOS EDUCATIUS
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6.8 
Conèixer el Comerç Just: 
10 mites, realitats 
i preguntes freqüents 

Edició: IDEAS Comercio Justo

Amb aquesta publicació es vol donar a conèixer 
el comerç just, aclarint dubtes i falsos mites 
que existeixen al respecte. A través de deu pre-
guntes i amb un format molt entenedor, s’explo-
ren els fonaments del moviment del comerç just 
i es convida a consumir de manera més consci-
ent i responsable.

Baixa-te’l de:

https://ideas.coop/wp-content/uploads/2019/05/
mitosDEF_digital.pdf

*Sol.licitar la traducció al català a: 

projectes@lacoordi.cat

6.9 
Comerç just. Catàleg de recursos

Edició: Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament

Recull de recursos per contribuir a la creació 
d’una ciutadania conscient, formada, crítica, 
compromesa i mobilitzada. Inclou bibliografi a 
(llibres per a grans i petites sobre comerç just), 
material didàctic (manuals, guies i materials per 
a docents i professionals d’educació no formal), 
audiovisuals (vídeos de sensibilització, repor-
tatges, documentals) i exposicions.

Baixa-te’l de:

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.con-
tent/continguts/que_fem/eixos/economies-trans-
formadores/comerc-just/doc-comerc-just-dossi-
er-recursos-def.pdf

6.10 
Cacau Morvedre: 
Guies didàctiques per 
a centres educatius

Edició: La Tenda de Tot el Món

Amb aquestes unitats didàctiques es vol infor-
mar i sensibilitzar la comunitat educativa sobre 
les injustes relacions comercials Nord-Sud i 
proporcionar les eines necessàries per fomentar 
processos educatius que ajudin l’alumnat a com-
prendre-les. També es pretén enfortir el comerç 
just i el consum responsable entre les entitats 
educatives, centrant-se en el cacau de comerç 
just, i amb especial incidència en l’explotació in-
fantil que existeix als països del sud global.

Baixa-te-les de:

http://www.la-tenda.org/cacau-morve-
dre-guias-didacticas-para-centros-educativos/
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6.11 
Guía didáctica. 
Centros Educativos 
por el Comercio Justo

Edició: IDEAS i PROYDE

Material per a professorat de Secundària per 
treballar el comerç just i el consum responsable 
amb el seu alumnat (especialment dirigit a 1r, 2n 
i 3r d’ESO). Inclou diferents unitats didàctiques 
amb propostes creatives i amenes per realit-
zar a l’aula i que ajudaran en la tasca de formar 
persones crítiques i proactives amb el món que 
ens envolta. Les diferents activitats treballen 
temes com el consum, el cacau, els impactes 
de les tecnologies, el tèxtil, l’alimentació, etc. 
en el marc dels objectius del desenvolupament 
sostenible.

Baixa-te-la de:

https://bit.ly/34zdmyz

*Traducció al català no disponible.

6.12 
Som part del canvi. 
Guia pràctica de consum 
conscient i economia solidària 
per a associacions

Edició: Opcions, Grup Ecos, SCI

Recurs pràctic per enfortir el vincle de les as-
sociacions amb l’economia solidària a partir de 
propostes pràctiques i concretes en l’àmbit del 
consum crític i conscient. Aporta recursos en 
diversos àmbits: alimentació, energia, material 
d’ofi cina, TIC, fi nances ètiques i oci. L’associa-
cionisme, en la seva diversitat, ha estat i és un 
espai de participació col.lectiva i democràtica, de 
cohesió social i arrelament a l’entorn, i de transfor-
mació social i política. Des d’aquesta realitat, l’as-
sociacionisme té vincles històrics amb el coope-
rativisme i les iniciatives d’economia solidària, que 
pretenen satisfer les necessitats humanes des 
de la cooperació, la solidaritat, la responsabilitat 
i amb criteris ambientals, socials i de gènere. Tot 
i estar impulsada i adreçat al món associatiu, és 
una guia útil per a tot tipus d’organitzacions sense 
ànim de lucre, moviments socials i col.lectius.

Baixa-te-la de:

https://crajbcn.cat/wp-content/uploads/2021/06/
GuiaCRAJ_Som_Part_del_Canvi.pdf

6.13 
COOPiTAL: 
Guia de consum conscient

Edició: Casals de Joves de Catalunya

Aquesta guia té l’objectiu de presentar i explicar 
què és l’ESS, i de refl exionar sobre el consum 
als Casals de Joves i apropar pràctiques més 
coherents i sostenibles al seu dia a dia. En defi -
nitiva, de dotar d’eines a les entitats de base per 
refl exionar sobre les contradiccions que tenim en 
el nostre consum i, sobretot, per portar propos-
tes de canvis a la pràctica i esdevenir un projecte 
més coherent individualment i col.lectivament. 
La guia és el resultat d’una ronda de contactes 
amb diferents cooperatives i iniciatives de l’ESS 
amb l’objectiu de conèixer de primera mà molts 
d’aquests projectes i alhora veure què poden 
aportar als espais juvenils de participació.

Baixa-te-la de:

http://casalsdejoves.org/recurs/guia-de-con-
sum-conscient/
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6.14 
Guia pedagògica. Com vivim? 
Convivint: Per una escola i un 
món sostenible i de pau

Edició: Akwaba Fundació

Aquesta guia és el resultat d’una campanya 
d’educació per a la justícia global adreçada 
a l’alumnat, professorat i famílies de centres 
educatius catalans. L’objectiu és formar una 
ciutadania activa i crítica amb les actituds 
discriminatòries vers les persones i les vulne-
racions en el medi social i econòmic, integrant 
l’enfocament de gènere basat en drets humans 
i generant propostes de transformació al cen-
tre educatiu, en els seus projectes de convi-
vència i a l’entorn local i global. Mitjançant la 
metodologia de l’aprenentatge servei (ApS), es 
fomenta que l’alumnat i el professorat refl exioni 
i transformi el centre educatiu i l’entorn amb 
una mirada global. La guia consta de 5 mòduls 
formatius adaptats a Primària i Secundària, i 
també espais de refl exió tant per l’alumnat com 
per al professorat.

Baixa-te-la de:

https://comvivim.fi les.wordpress.com/2020/04/
guia_pedagogica_comvivim_2afase.pdf

6.15 
Espiral Solidària

Edició: Bosco Global, VOLS Voluntariat Solidari

Materials pedagògics que tenen com a objectiu 
la creació d’espais de formació-refl exió i acció 
permanent, on tractar sobre temes de justí-
cia social, ambiental i d’economia global amb 
incidència directa en la vida de les persones. 
L’Espiral vol fer xarxa d’agents transformadors, 
formats i amb arguments que coneixen eines 
pel canvi social. Els materials disponibles trac-
ten quatre grans temes (sobirania alimentària, 
aigua, immigració i consum responsable) i es 
poden adaptar a diferents contextos educatius.

Consulta els materials a:

https://ongvols.org/espiral-solidaria.html

6.16 
99 preguntes i 99 experiències 
per a aprendre a viure en un 
món just i sostenible

Edició: MRP Confederación, Ecologistes en acció

Aquest document parteix del diagnòstic de la pro-
funda crisi socioambiental que afecta les nostres 
vides i a la qual l’educació no pot girar l’esquena. 
Davant de les propostes curriculars que enume-
ren continguts, aquest treball proposa preguntes 
per a desmuntar les “veritats” del pensament únic 
i construir un nou paradigma cultural, un para-
digma que ens permeti sobreviure en el planeta 
i fer-ho amb dignitat i justícia. El document s’es-
tructura en tres blocs (món i sostenibilitat; rela-
cions i comunitat; desenvolupament personal), 
que al seu torn es divideixen en més preguntes i 
experiències. La recerca de respostes a aquestes 
preguntes (amb diferents nivells de complexitat 
i diferents recorreguts d’acord amb l’edat) i la 
pràctica d’aquestes experiències (junt amb moltes 
altres) conformen el recorregut educatiu dels nois 
i les noies en una formació bàsica per a viure en un 
món just i sostenible.

Baixa-te-la de:

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-con-
tent/uploads/adjuntos-spip/pdf/99-preguntas-ca-
talan.pdf
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6.17 
EduAlter

Entitats col.laboradores: Lafede.cat, Fil a l’agulla,
UB, Escola de Cultura de Pau 

Edualter és una associació catalana, sense 
ànim de lucre, laica i independent, fundada l’any 
1999. La seva xarxa online permet compartir i 
consultar tota mena de recursos sobre l’Edu-
cació per al Desenvolupament/Educació per 
a la Justícia Global. Ofereix un cercador que 
permet fi ltrar per àmbit, temàtica, edat del 
públic destinatari, característiques del recurs, 
etc. Els criteris de valoració dels recursos han 
estat elaborats de forma col.laborativa per part 
de professorat i persones tècniques d’entitats 
i ONG que han participat en un procés d’anàlisi 
i refl exió conjunta. Es tracta d’una de les bases 
de recursos educatius crítics i transformadors 
més completes que existeixen.

Consulta-la a:

 http://nova.edualter.org/ca/#

6.18 
Wikipàgina d’Educació per a la 
Justícia Global 

Impulsat per: Lafede.cat

L’educació per a la justícia global (EpJG) és un 
paradigma educatiu que proporciona eines 
per qüestionar i transformar de manera crítica 
el model social, polític i econòmic existent 
(treballar sobre les causes que generen 
desigualtats i confl ictes), un model que genera 
violències estructurals que deriven en greus 
injustícies socials. Aquesta pàgina fa un recull de 
la informació més rellevant de l’EpJG, des de la 
seva història i evolució, fi ns a algunes claus per 
posar-la en pràctica. També s’hi poden trobar 
documents, webs, articles i materials d’interès i 
tota mena d’accions educatives impulsades des 
de Lafede.cat.

Consulta-la a:

 https://www.lafede.cat/recursos-educatius/
www.lafede.cat/recursos-educatius/index.html

6.19 
Mapa Educa Justícia Global: 
Experiències que transformen 
el món

Impulsat per: Lafede.cat, Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament 

El mapa és una eina per a totes aquelles persones 
interessades a conèixer i impulsar experiències 
educatives transformadores. S’hi poden trobar 
experiències educatives de diferents entitats de 
justícia global, centres educatius, entitats de lleure 
o ajuntaments. Ofereix un cercador per consultar 
les experiències en funció del lloc on es realitzen, el 
tema que tracten o l’àmbit educatiu al qual s’adre-
cen. La fi nalitat compartida de totes aquestes 
experiències és promoure una consciència crítica 
cap a les causes que generen desigualtats i confl ic-
tes, i contribuir al canvi d’actituds i de pràctiques 
que fan possible societats corresponsables, res-
pectuoses i compromeses amb l’acció transforma-
dora i la generació d’alternatives. També busquen 
promoure la responsabilitat sobre l’impacte de 
les pròpies accions a escala global, fomentant la 
participació i l’apoderament d’infants, adolescents, 
joves i ciutadania en general.

Consulta-la a:

https://educajusticiaglobal.cat/mapa

6. ALTRES RECURSOS EDUCATIUS



63
   |

   C
AT

ÀL
EG

 D
’A

CT
IV

IT
AT

S 
I R

EC
U

RS
OS

    
20

23

6.20 
Amb dret a transformar. 
Guia per impulsar projectes 
educatius per la justícia global

Edició: Escoltes Catalans

Autoria:  Obliqües i Escoltes Catalans

La guia es planteja com un punt de partida i 
acompanyament per treballar la justícia global 
des de dues vessants: gènere i Drets Humans. El 
seu objectiu és “aprendre a canviar la mirada” a 
través d’un seguit de consells i bones pràctiques 
que les entitats poden aplicar, fent èmfasi en el 
reconeixement del propi context i en el treball 
per projectes. Es proporcionen recursos per a la 
planifi cació, redacció d’objectius, implementació 
i avaluació de projectes, intentant que infants i 
joves s’impliquin per aconseguir un aprenentat-
ge més vivencial i que els posi al centre. La guia, 
publicada dins la col.lecció “Apunts del cau”, està 
pensada per al marc de l’escoltisme i el guiatge, 
però bona part dels seus continguts son extrapo-
lables i aplicables en el conjunt del lleure educatiu.

Baixa-te-la de:

https://www.escoltes.org/wp-content/uplo-
ads/2020/10/GuiaInteractivaEGiBDH.pdf

6.21 
Educar per a futurs alternatius. 
Guia d’Educació per a la Justícia 
Global

Edició: Lafede.cat

La guia té per objectiu plasmar de forma escri-
ta i organitzada, però també propera i directa, 
la visió de Lafede.cat sobre l’Educació per a 
la Justícia Global (EpJG), així com els reptes 
globals que la converteixen en una estratègia 
imprescindible per a la transformació social. 
Dividida en tres apartats, defi neix conceptes i 
crea un marc a partir del qual fer pedagogia so-
bre l’EpGJ, aportant claus per al seu desenvolu-
pament en entorns educatius i també plantejant 
els reptes als que ens enfrontem avui dia. A més 
de la guia, també s’ha elaborat una infografi a i 
un decàleg molt visuals sobre els objectius i les 
claus de l’EpGJ.

Baixa-te-la de:

https://www.lafede.cat/wp-content/uplo-
ads/2020/10/EducarFutursAlternatius_LafedeCat.
pdf

6.22 
Càpsules per la justícia global

Edició i autoria: SCI en col.laboració amb l’Escola 
de Cultura de Pau, l’Etnogràfi ca, Observatori del 
Deute en la Globalització i Fotomovimiento

Recull de 8 recursos formatius que pretenen 
ajudar a entendre el món en relació a les desi-
gualtats globals, els confl ictes, les discrimina-
cions i vulneracions de drets, però també les 
respostes de la societat civil des de la noviolèn-
cia. Concretament, els temes de les càpsules 
són: cultura de pau; desplaçaments forçats, 
gènere i pau; el paper dels joves per la pau; es-
tratègies de pau a Catalunya; justícia climàtica; 
feminismes interseccionals i fotografi a ètica. 
Cada càpsula inclou material audiovisual, un 
marc conceptual molt detallat i algunes dades, 
activitats d’autoaprenentatge i bibliografi a.

Baixa-te-la de:

https://www.scicat.org/capsules-per-la-justi-
cia-global/
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6.23 
ApS i justícia global: Justícia de gènere, 
Econòmica i ambiental, Drets humans 
i dret a migrar

Entitats impulsores: Ajuntament de Barcelona, Centre Promotor d’Aprenentatge  
Servei, Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona

Coordinació: Brenda Bär, Laura Campo i Laura Rubio

Aquesta guia té com a objectiu posar en valor la vinculació entre l’educació 
per a la justícia global (EpJG) i l’aprenentatge servei (ApS) com a proposta 
educativa per contribuir al seu abordatge des dels diferents àmbits i eta-
pes educatives. Es tracta d’un exercici de concreció per posar en marxa 
projectes d’ApS des d’una mirada d’EpJG, aprofundint en les possibilitats 
i reptes de les diferents justícies que la integren. La guia fa un recorregut 
que comença en l’anàlisi de les principals confl uències entre l’educació 
per a la justícia global i l’ApS. Posteriorment, es destaquen els dinamismes 
clau de l’ApS des del punt de vista de les diferents justícies. A continuació, 
s’apunten algunes de les principals clau d’èxit, reptes i elements per a la 
replicabilitat dels projectes. Finalment, el document tanca amb un conjunt 
de recursos, iniciatives, materials i referències per saber-ne més.

Baixa-te-la de:

https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uplo-
ads/guies/Guia-APS-Justicia-global.pdf

6.24 
Guia per crear una xarxa d’aprofi tament alimentari 
comunitària

Edició:Ajuntament de Barcelona

Autoria: Espai Ambiental SCCL, Cuchara Associació d’Emancipació Alimentària

L’aprofi tament alimentari és la solució al problema global generat per les 
pèrdues i el malbaratament, que es produeix a tot el circuit agroalimentari 
i que té unes conseqüències molt severes al planeta pels greus impactes 
socioambientals que provoca. Les pèrdues i el malbaratament són els res-
ponsables del 8% d’emissions de CO2 i d’una petjada hídrica de 250 km3 d’ai-
gua a escala mundial, anualment. Per tant, l’objectiu d’aquesta guia és donar 
recursos sobre com crear una xarxa d’aprofi tament alimentari comunitària 
als barris i actuar per aprofi tar els aliments de manera col.lectiva. Un barri 
sostenible és aquell que promou que les persones i els comerços locals 
treballin per millorar el medi ambient en l’àmbit veïnal.

Baixa-te-la de:

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/js-
pui/bitstream/11703/121746/1/Guia%20per%20
crear%20una%20xarxa%20d’aprofi tament%20
alimentari%20comunit%C3%A0ria.pdf
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6.25 
Guia repensa el que menges 

Edició i autoria: Desos

Posem a disposició de qui ho sol.liciti una guia per fomentar dinàmiques 
educatives que promoguin la sostenibilitat alimentària mitjançant t la me-
todologia de l’Aprenentatge Servei (ApS).
A través d’aquesta guia, t’animem a sumar-te a la xarxa i a repensar el que 
menges, mitjançant els tres processos que s’articulen en cada capítol: La 
conscienciació per explorar les injustícies que genera l’actual model de pro-
ducció i consum, i les necessitats de l’entorn global i local. La responsabilit-
zació per veure com es pot canviar la manera de relacionar-se amb l’entorn 
social i natural per tal de deixar de reproduir injustícies socials, econòmiques 
i ambientals. L’acció per impulsar processos de transformació social des del 
consum, l’acció socioeducativa i l’activitat d’incidència política.
______

Demana-la a:

DESOS Opció Solidària

serveiseducatius@desosong.org  

936 81 89 22

6.26 
ApS pel dret a l’alimentació

Amb aquestes càpsules es busca oferir a l’alumnat una oportunitat d’apre-
nentatge entorn el dret a l’alimentació que donarà pas a un servei a la co-
munitat real. Es tracta d’unitats didàctiques sistematitzades i adaptables 
als contextos i destinataris de l’activitat.
______

Públic: alumnat infantil, primària i/o secundària

Durada: entre 10 i 20h, segons necessitats

Espai: espai on dur a terme les sessions d’aprenentatge

Cost: 3.000€

Com demanar-lo?

DESOS Opció Solidària 

serveiseducatius@desosong.org 

936 81 89 22
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6.27 
ApS de l’economia social i solidària
La primera fase són 10 hores lectives, en què es realitzen els 9 tallers com-
presos en aquest catàleg (8 d’una hora i 1 de dues hores). Mitjançant dinàmi-
ques participatives, es treballen les temàtiques següents: desigualtats, con-
sum responsable, sobirania alimentària, tèxtil, electrònica justa, fi nances 
ètiques, sostenibilitat ambiental, equitat de gènere i democràcia interna. 
Durant la segona fase es prepara i s’implementa un servei comunitari relaci-
onat amb el consum responsable i l’Economia Social i Solidària (per exemple, 
realització d’un mapa d’entitats d’ESS del poble/barri, organitzar una campa-
nya de sensibilització a l’institut, etc.).
Objectius: 

•  Facilitar a l’alumnat dades per a la refl exió sobre les causes de pobresa i 
desigualtat.

•  Donar a conèixer el consum responsable i l’Economia Social i Solidària 
com a eina de transformació i com alternativa al consumisme.

•  Introduir els valors del consum responsable i l’Economia Social i Solidària 
a l’aula.

•  Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica.
______

Públic: adult, a partir de 14 anys
Durada: 10h teòriques i 10h pràctiques
Espai: espai on dur a terme les sessions d’aprenentatge
Cost: 3.000€
Com demanar-lo?
SETEM Catalunya 
mobilitzacio@setem.org
93 441 53 35

6.28 
Maleta pedagògica per l’emergència climàtica
La maleta inclou la dinamització d’un joc de taula, un joc de rol i la visualitza-
ció d’un recurs audiovisual per a tractar amb diferents metodologies la con-
fl ictivitat de emergència climàtica des d’una perspectiva de justícia global.
Concretament, les activitats es dirigeixen a donar a conèixer la insostenibi-
litat del model extractivista de recursos naturals al Sud i al Nord Global tant 
a escala ambiental com social, amb una clara perspectiva de gènere, per po-
der generar propostes alternatives.
______

Públic: alumnat de l’ESO

Durada: 3h (variable segons necessitats)

Espai: aula amb taules i cadires

Cost: 450€ (variable segons durada)

Com demanar-lo?

Enginyeria Sense Fronteres

energia@esf-cat.org

93 302 27 53
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6.29 
Tresoreria Transformadora: les fi nances ètiques 
en l’associacionisme juvenil

Edició: LaCoordi, CRAJ Bcn, Escoltes Catalans i Esplac

Una associació, encara que sigui sense ànim de lucre, en la seva majoria 
genera moviments econòmics i n’ha de fer una gestió adequada. És per això 
que és necessari conèixer quines opcions hi ha a l’abast per poder operar 
amb els diners des d’una vessant més ètica, segura i compromesa amb la 
transformació social.
Aquest recurs web facilita informació per conèixer les fi nances ètiques a 
fons. A més, també inclou recursos pedagògics per poder treballar-ho a la 
vostra entitat, un apartat de resolució de dubtes i un espai per formular con-
sultes.
______

Consulta’l a: https://lacoordi.cat/Tresoreria-Transformadora

Per a més informació: projectes@lacoordi.cat

6.30 
Formació al professorat

Programa de formació i acompanyament al professorat per a implementar 
4 projectes d’Educació per la Justícia Global amb alumnat de secundària, 
cicles formatius i batxillerat. Mitjançant una proposta de sessions teòriques 
per al professorat, mòduls formatius per a l’alumnat i assessorament d’un 
projecte de servei al centre, es proporcionaran eines teòriques i pràctiques 
per desenvolupar projectes de continuïtat.
______

Duració: curs escolar. 1r trimestre: 5 sessions de formació de 2,5h. 2n i 3r trimestre: 
implementació de les activitats a l’alumnat en 6 sessions teòriques d’1h

Cost: consultar

Demana-ho a: 

SETEM Catalunya

mobilitzacio@setem.org

93 441 53 35
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