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 MATERIAL DIDÀCTIC  

Selecció d’activitats sobre comerç just i finances ètiques 

Recull de material didàctic divers que serveix tan de 
consulta con per treballar amb col·lectius diversos 

Llibres per a grans i petites sobre comerç 
just, finances ètiques i els conceptes que 
giren al seu voltant 

A m b m o t i u d e l D i a M u n d i a l d e l C o m e r ç J u s t , p r e s e n t e m a q u e s t r e c u ll 
d e r e c u r s o s p e r c o n t r i b u i r   a l a c r e a c i ó d ’ u n a c i u t a d a n i a c o n s c i e n t ,  
f o r m a d a , c r í t i c a , c o m p r o m e s a i mob i l i t z a d a . 
 01 

02 

03 

04 



 

AUDIOVISUALS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPOSICIONS 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER A SABER-NE MÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTITUCIONS I ENTITATS 

Exposicions virtuals i físiques 
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PRESENTACIÓ 
 

 

 

 

 
 

El comerç just ha evolucionat: ja no es tracta de posar l ’accent en aquelles 
iniciatives de comerç internacional justes, sinó que representa les noves 
alternatives econòmiques amb perspectiva global, i en coherència amb la 
realitat local de cada territori. 
 
El comerç just contribueix a la justícia social, a la reducció de les desigualtats i el 
respecte pels drets humans, especialment els drets laborals i ambientals dels 
països productors. 
 
Treballar pel foment del comerç just implica: 

• Potenciar canals de comercialització i producció alternatius que posin les 
persones i les seves necessitats en el centre.  

• Promoure alternatives de consum i producció més respectuoses, 
basades en la participació de les persones i les comunitats, en 
l'apoderament, la transparència, les qüestions de gènere i la sostenibilitat 
ecològica. 

• Col·laborar a corregir les desigualtats existents en les relacions 
comercials internacionals. 

 
Els productes alimentaris de comerç just que es poden trobar són per exemple el 
cafè, el cacau, el te, el sucre de canya... Productes que es consumeixen cada dia 
però que el seu cultiu es realitza a països llunyans. Però el comerç just també inclou 
altres productes quotidians, com la roba i la tecnologia, on la seva fabricació queda 
molt allunyada i és primordial treballar per garantir que són lliures d’explotació. 
 
Aquest document recull llibres, materials didàctics, documentals, exposicions, 
xarxes i entitats de referència. Recursos sobre el comerç just pensats 
especialment perquè el personal docent de centres educatius, de 
l’associacionisme juvenil i del món del lleure puguin promoure el debat i la reflexió 
dels infants i joves per esdevenir consumidors responsables i conscients. També 
va dirigit a persones o professional en general que vulguin realitzar activitats de 
comerç just (centres cívics, escoles de dansa...). 
 
Els recursos facilitats abasten el comerç just i més enllà, amb un 
enfocament  global  de consum  responsable, de manera  que també s ’hi 
trobaran materials sobre les finances ètiques i l ’economia social i 
solidària. 

 
Aquest recull ha comptat amb la col·laboració de: 
 

• LaCoordi. Coordinadora catalana de Comerç Just i Finances Ètiques 
• Edualter 
• Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
• Centre de Recursos Pedagògic de Les Corts

01 Amb motiu del Dia Mundial del comerç Just, el 13 de maig de 2023, 
l’Agencia Catalana de Cooperació, la Diputació de Barcelona i LaCoordi 
han col·laborat per donar visibilitat al comerç just amb la voluntat de 
contribuir a la creació d’una ciutadania conscient, formada, crítica, 
compromesa i mobilitzada. 



 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
LLIBRES PER A INFANTS 

 

MARIA, Miquel Àngel. - Maria i el món: el comerç just explicat als 

infants / il·lustracions de Yolanda Carretero - Càritas Diocesana de 

Menorca, 2011. - 44 p. - ISBN 9788461472529. 

A través d ’un conte que explica les relacions que hi ha entre dos 

formiguers, el petit lector/a entén com funcionen, en el comerç 

tradicional, els tractes comercials nord-sud i quina alternativa 

presenta el comerç just. A partir de 3 anys.  
Més informació a: menorca.info 

 
 
 

POSTERT, Petra. - No ho llencis! / il·lustracions: Jens Rassmus. - 

Símbol, 2016. - 28 p. - ISBN 9788415315285. 

A través de la itinerància d ’una peça de roba, aquest llibre il ·lustrat 

mostra la injustícia que domina el comerç mundial, amb les complexes 

relacions que hi ha darrera de la globalització. Per despertar l ’esperit 

crític dels futurs compradors i compradores. A partir de 5 anys.  
Més informació a: simboleditors.com 

 
 
 

CUBERES, Carles. - Amb gust de cafè.- Videoconte, 2020.  Durada: 41 

minuts 27 segons 

Conta contes virtual amb diversos contes teatralitzats que tenen un 

element comú: el cafè. A través d ’una ambientació musical, Carles 

Cuberes descobreix els principis del comerç just i ens apropa als 

drets dels infants i la cooperació al desenvolupament. 

Dels 6 als 8 anys, adaptable a partir de 3 anys. Traducció simultània a 

llengua de signes.  

Més informació: cooperaciocatalana.gencat.cat/biblioteques 

 
 
Capdevila, Roser. Capdevila, Carles.- Les tres bessones i la volta al 

mon en 3 pantalons. - ISBN 9788474267662.- 44 p  

A través de les aventures de les tres bessones aquest conte explica el 

comerç just, en concret sobre les vulneracions dels drets humans e n el 

sector tèxtil. De 10 a 12 anys. 
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Vergés, Lourdes.- C de Cacau: de Comerç Just.- Oxfam Intermón ISBN 

9788484525899.- 32p. 

A través de les imatges de la vida quotidiana del Kevin i la seva família, 

aquest llibre vol mostrar com els països en desenvolupament tenen 

recursos propis per sortir de la pobresa. Si tots col•laborem amb el 

comerç just contribuirem a fer-ho possible. De 7 a 9 anys. 

 

Salas, Xesca. Villoslada, Xisca. - Nhu i la revolta de les camisetes 

xerraires. 2022. 18 p  

En aquest conte descobrirem el poder dels gests petits per canviar el 

món. Aprendrem d'on ve el cotó i com podem vestir de forma conscient 

i sostenible, a través d'una història divertida. Mes informació: 

lacoordi.cat 

 

PÉREZ, Melani; LAMOUR, Sandrine - Mi pequeño manual de desarrollo 

sostenible: energías renovables, reciclaje, comercio justo. - Barcelona, 

Zendrera Zariquiey, 2010 - 45 p. – ISBN 9788484184379. 

Classificar els residus domèstics, estalviar electricitat, no desperdiciar 

l’aigua, comprar productes solidaris o protegir la biodiversitat; unes 

accions útils per preservar el nostre planeta.  

 

 
VILLOSLADA, Francesca i SALAS, Xesca. - Haki, la papallona màgica. - 

Shikamoo, 2020. 

Na Duna i n’Usawa tenen 6 anys i viuen separades per milers de quilòmetres. Avui 

les dues celebren el seu aniversari i rebran un regal molt especial: la màgia 

inesperada de la papallona Haki les connectarà per sempre… I aprendrem 

paraules en swahili, descobrirem d’on ve la xocolata,  com es diu l’arbre del cacau, 

què és el comerç just i una multinacional, el per què del canvi climàtic o què vol 

dir explotació infantil. I què és l’efecte  papallona. Més informació a: lacoordi.cat  

 
 

Audiollibres de comerç just realitzats per la Coordinadora Llatinoamericana 

de Petits productors i productores del SUD, la Clac. 

o Chico, el oso que no quería ser hormiguero 

o Todos los colores, todas las formes, todos los sabores. 

o Melita y las màquines del bosque

https://open.spotify.com/episode/1fIMMv4hUJeO5JDxPFR2o8?si=1NZNdoQtR2GyAdbdwL1QBQ&nd=1
https://open.spotify.com/episode/65DsV8BNasIRKpZSBxcEUa
https://open.spotify.com/episode/2TjZDYiGCD3Lcxg1oetcoL


 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
LLIBRES PER A JOVES 

 

KORN, Wolfgang. - La volta al món d ’una armilla polar: una petita 

història sobre la gran globalització / traducció de Carme Gala. - 

Takatuka, 2010. - 169 p. - ISBN 9788492696345. 

 
A través de la itinerància d ’una peça de roba, es mostra la injustícia que 

domina el comerç mundial, amb les complexes relacions que hi ha 

darrere la globalització. Per despertar l ’esperit crític dels futurs 

compradors i compradores. A partir de 12 anys. 
 
 
 

BALLESTERIOS, Amaia. - Oleakorta. Una aventura de economía 

solidaria.- Fundación Alboan i REAS. -2015. 34p. 

Cinc amics a l ’atur, amb ganes de transformar la societat, queden per 

xerrar i posar en comú una idea que fa temps que estan pensant: obrir un 

establiment d ’agroturisme a Mendata (Gernika) amb una petita granja, una 

horta ecològica per l ’autoabastiment i vendre fruites i verdures, i un 

obrador de pastisseria... Un projecte d ’economia solidària.  
Més informació: edualter.org 

 
 
 

SPEDALETTI, Maurizio. - La Clara i l’ús responsable dels diners. 

Finances ètiques i comerç just explicats als més joves. – FETS. – 

2010. -82 pag. 

 
Maurizio Spedaletti ens convida a fer un viatge per la història dels diners i a 

reflexionar sobre l ’ús que en fem, dirigint-se als més joves per relacionar 

els diners amb les finances ètiques i el consum responsable. L ’autor ha fet 

una tria de situacions i comportaments en què intervenen els diners, 

mirant de destacar les conseqüències de les nostres eleccions. Tot 

plegat, amb l ’objectiu de posar al nostre abast una eina perquè joves, 

famílies i mestres puguin parlar sobre l ’ús que fem dels diners. Dirigit a 

joves de secundària.  

Més informació: fets.org
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BIBLIOGRAFIA  
PER ADULTES 

 
 

EN FORMAT DIGITAL: 

Coscione, Marco; El Comercio justo en clave decolonial. – 

Kavilando, 2018- 302p- Descarregable a: https://kavilando.org/52-

editorial-luchas-sociales-y-populares/6512-comercio-justo-en-

clave-decolonial  

El llibre apunta els reptes de fons i de futur de les actuals lògiques i 

practiques del comerç just: els equilibris i desequilibris entre els 

actors del Nord i del Sud, el vincle amb el processos polítics, el rol 

dels governs, l’enfortiment dels mercats del Sud i l’increment de la 

consciència del consum sostenible i responsable en totes les seves 

dimensions.  

Coscione, Marco; El aporte del comercio justo al desarrollo 

sostenible- CEPAL, CLAC 2017- 136p- Descarregable a: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/42404-aporte-comercio-

justo-al-desarrollo-sostenible  

El llibre enfoca les aportacions del moviment del comerç just al 

desenvolupament sostenible. El principal objectiu del comerç just es 

veu reflectit, de manera general, en el canvi dels actuals patrons 

insostenibles de producció i de consum. El comerç just busca un 

desenvolupament més inclusiu, just i sostenible, mitjançant el 

foment de patrons de consum i productius alternatius i solidaris.  

Olmos, Ximena; La superación de brechas de género en el 

comercio justo: el caso de pequeños productores de América 

Latina - CEPAL 2021- 148p- Descarregable a: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47452-la-superacion-

brechas-genero-comercio-justo-caso-pequenos-productores-

america  

En aquest llibre es revisen les accions, els avenços i els reptes en la 

implementació d’estratègies d’igualtat de gènere en el comerç just a 

través de tres experiències d’associacions de petits grups 

productors i productores agrícoles d’Amèrica Llatina.  
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En format paper: 

 

Coscione, Marco; El Comercio justo: una alianza estratégica para 

el desarrollo de América Latina – Los Libros de la Catarata – 187p -

ISBN 9788483193990 

 

Stiglitz, Joseph E.; Comercio justo para todos: cómo el comercio 

puede promover el desarrollo – Taurus, 2007 – 464p - ISBN 

9788430606405 

 

Ramson, David; Comerç Just: Doble comerç. –Intermón Oxfam  

2002- 142p- ISBN 848452129X 

 

Montagut, Xavi, Vivas, Esther; Cap a on va el comerç just?: models 

i experiències – Icaria, 2006 –127p-  ISBN 8474268834 

 

Martinez Orozco, Santiago; Comerç just, consum responsable – 

Intermón, 2000 – 112p - ISBN 8489970645 

 

Almirall Vall, Manuel; Una Altra cuina és possible: cent receptes 

amb ingredients de comerç just – Ecos, Economía Solidària – 212p -

ISBN 8493502340 

 

Navarro- Flores, Olga, Gendron, Corine, Palma, Arturo i Vissaillon, 

Veronique; Comercio justo: hacia nuevas formas de gobierno en el 

intercambio global – Tafalla : Txalaparta, 2013 – 311p - ISBN 

9788415313687 

 

Lillo, Esther.; Deliciosamente Justo – Intermón Oxfam, 2005 – 

160p-  ISBN 8484523594 

 

SETEM; Café amargo: por un comercio Norte-Sur más justo -Más 

madera (Icaria) – 111p - ISBN 8474263468 

 

 



 

 

 

Cantos, Eduard; El porqué del comercio justo: hacia unas 

relaciones norte-sur más equitativas – Icaria – 192p - ISBN 

8474263751 

 

Jose Bove, Dofur, François; El mundo no es una mercancía – Icaria 

– ISBN 9788474264920 

 

Teis, Xavier; Cómo cambiar el mundo con tu dinero: alternativas a 

la banca convencional – Icaria, 2011 – 103p-  ISBN 9788498883879 

 

Diversos autors; Finances ètiques i solidàries – Pol·len edicions, 

2018– Més información aquí: https://pol-len.cat/llibres/finances-

etiques-i-solidaries/  

 

Garcia Jane, Jordi; L’economia solidària en cent paraules – Icaria – 

232p- ISBN 9788498887990 

 

Garcia Jane, Jordi; Adèu, capitalisme – Icaria, 2012 – 184p - ISBN 

9788498884395 

 

Riezu, Marta;; La moda justa: Una invitación a vestir con ética – 

Editorial Anagrama- 128p- ISBN 8433916572 

 

Chavez, Brenda; Tu consumo puede cambiar el mundo: el poder de 

tus elecciones responsables, conscientes y críticas. –Península 

2017- 684p- ISBN 9788499425658 

 

Estivill, Jordi; Invitació a l’economia solidària: una visió des de 

Catalunya. - Xarxa d’Economia Solidària, 2018. - 267 p. - ISBN 

9788416828364 
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Coordinadora Estatal de Comerç Just;  El Receptari del Com erç Just 

- Madrid, CECJ, 2013. - 44 p.   

 

El Comerç just és una qüestió de dignitat- Barcelona :Cooperacció, 

2000 - 70 p.   

 

Navarro-Flores, Olga; Comercio justo : hacia nuevas formas de 

gobierno en el intercambio global  - Tafalla : Txalaparta, 2013– 311p 

- ISBN 9788415313687 

 

Barrat Brown, Michael, Comercio justo, comercio injusto: hacia una 

nueva cooperación internacional, Barcelona,- Icària, 1998– 111p - 

ISBN 8474263468 

 

PUIG RAPOSO, MIQUEL, Els salaris de la ira. L’empobriment de molts 

amenaça la democràcia de tots, Barcelona, La Campana, 2021– 288p 

- ISBN 9788418226434 

 

Sichar, Gonzalo; Cabrera, Pablo (coords.), Comercio justo: ¿una 

alternativa real?,- Madrid, Cideal, 2002– 147p - ISBN 848708219X 

 

Solé, Eulàlia, Qué es el comercio justo: sus objetivos y principios: 

las prácticas abusives de algunes multinacionales: dónde pueden 

comprarse productos solidarios,- Barcelona, RBA Integral, 2003– 

111p - ISBN 847901895X 

 

ARQUÉ, MAITE (ET AL.), Comerç just, una opció de con sum, una 

opció de justícia. Quadern de treball, Barcelona, 

Intermón/Octaedro, 1996– 76p - ISBN 8480632186 

 

 

 

 
 



 

 ACTIVITATS TEMÀTIQUES  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Us presentem un recull d’activitats sobre la temàtica de comerç just i finances 
ètiques. Si no trobeu l'activitat que s'adapta a les vostres necessitats, podeu 
demanar assessorament a campanyes@lacoordi.cat 
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AMB GUST DE CAFÈ - Conta contes:  

A través d’una ambientació musical, el rondallaire Carles Cuberes ens descobreix els principis bàsics 

del comerç just i ens apropa a altres conceptes que hi estan vinculats, com els drets dels infants o la 

cooperació al desenvolupament, per fomentar un model més respectuós amb les persones i el medi 

ambient. 

Descripció de l’activitat:  

Edat: Cicle inicial (6-8 anys), adaptable al públic de partir de 3 anys  

Durada: 55 min  

Cost: 395+IVA 

Requeriments tècnics:  

Butaques o cadires opcionals (possibilitat de seure a terra, amb opció coixins)  

Fàcil accés amb vehicle i aparcament.  

Espai escènic: 4x4 metres, preferiblement una mica elevat.  

Equip de so propi fins a 1000w, i equip de llums propi (només si es requereix).  

Dades de contacte: Carles Cuberes animacio@carlescuberes.com 

Telèfon de contacte: 93 8317406 / 659 088 265 
 

HAKI – Conta contes  

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!  

Descripció de l’activitat:  

Edat: A partir de 3 anys  

Durada: 50 min  

Preu: Cost: 200€+ IVA (50€ per micro i equip de so si és necessari) 

Requeriments tècnics: 

Sala il·luminada amb connexió d'electricitat i taula baixa  

Dades de contacte: Georgina de Yebra  georginadeyebra@gmail.com   

Telèfon de contacte: 659 56 59 20 
 

mailto:campanyes@lacoordi.cat
mailto:animacio@carlescuberes.coM
mailto:georginadeyebra@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIN GUST TÉ EL CACAU JUST – Taller  

Tast de cacau de comerç just vol donar a conèixer les diferències entre el comerç just i el comerç 

tradicional, a partir d’una activitat innovadora i atraient. S’explica el procés d’elaboració del cacau de 

comerç just des de l’arbre fins el producte final, donant informació sobre cada part del procés de les 

diferències entre el comerç just i el convencional. En cada un d’aquests passos es va passant 

informació gràfica, així com material tàctil i visual i per degustar. També mostrem el vincle dels 

projectes transformadors al Sud amb les finances ètiques.  

Descripció de l’activitat:  

Edat: A partir de 10 anys i públic adult 

Durada: 55 min  

Preu: Cost: 250€+ IVA  

Requeriments tècnics: 

Sala il·luminada amb connexió d'electricitat, taula, cadires, pantalla i projector 

Dades de contacte: LaCoordi. Coordinadora Catalana de Comerç Just i finances ètiques  

campanyes@lacoordi.cat, telèfon 722 822 177 
 

CONTES PER CAPGIRAR EL MÓN – Taller  

Al país de Cuentropia creiem que un altre món més just és possible. Per això viatgem per tot arreu amb 

la nostra maleta màgica plena de contes i històries que ens parlen de justícia, respecte, igualtat i 

transformació social.  

Els nostres tallers de contes són espais creatius que busquen la vivència d'experiències al voltant dels 

llibres. Són sessions lúdiques i educatives per experimentar a través dels contes i els jocs. 

Descripció de l’activitat:  

Edat: A partir de 5 anys  

Durada: 1h  

Preu: Cost: 180€+ IVA  

Requeriments tècnics: 

Espai diàfan perquè els infants es puguin moure 

Dades de contacte: Cuentropia   hola@cuentropia.com  

Telèfon  621186584 
 

mailto:campanyes@lacoordi.cat
mailto:hola@cuentropia.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TRAÇAVILITAT IMPOSSIBLE - Taller:  

En aquesta proposta didàctica es condueix al grup de joves a la reflexió sobre la complexitat de les 

cadenes de producció de diferents productes a través d’una dinàmica on s’analitzen una varietat de 

fotogrames realitzats durant les diferents fases de producció d’una poma importada, un tap de suro, 

una samarreta i una poma de proximitat. 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 portem i si estan relacionades amb vulneracions de drets arreu del món.  

Descripció de l’activitat:  

Edat: a partir de 12 anys, i adaptable a públic adult. 

Durada: 60 min  

Cost: 150€+IVA 

Requeriments tècnics:  

Sala il·luminada amb connexió d’electricitat 

Dades de contacte: SETEM mobilitzacio@setem.org 

Telèfon de contacte: 93 4415335 
 

CONTES D’AQUÍ I D’ALLÀ - Conta contes:  

Contes d’arreu del món explicats des del seu vessant emocional. El conte com a eina universal per 

abordar valors com la solidaritat, la justícia o els drets humans. Personatges divertits, originals, únics, 

valents.... que ens fan entendre que un món diferent és possible. 

Descripció de l’activitat:  

Edat: a partir de 3 anys.  

Durada: 55 min  

Cost: 360€+IVA 

Requeriments tècnics:  

Butaques o cadires, opcionals (possibilitat de seure a terra). 

 amb opció coixins.  

Fàcil accés amb vehicle i aparcament.  

Espai escènic: 4x4 metres, preferiblement una mica elevat.  

Equip de so propi fins a 1000w. 

Equip de llums: propi (només si es requereix)  

Dades de contacte: Carles Cuberes animacio@carlescuberes.com 

Telèfon de contacte: 93 8317406 / 659 088 265 
 

mailto:mobilitzacio@setem.org
mailto:animacio@carlescuberes.coM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA ARMADA VS BANCA ÉTICA - Taller:  

Aquesta proposta didàctica consisteix en aportar als i les joves tota la informació necessària per 

poder reflexionar sobre els objectius plantejats. Es treballa a partir d’una presentació en power point 

i s’inclou preguntes per als i les joves, per tal de generar debat i reflexió crítica. Així mateix, es 

plantegen dos exercicis 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.  

Descripció de l’activitat:  

Edat: a partir de 14 anys, i adaptable a públic adult. 

Durada: 60 min  

Cost: 150€+IVA 

Requeriments tècnics:  

Sala il·luminada amb connexió d’electricitat 

Dades de contacte: SETEM mobilitzacio@setem.org 

Telèfon de contacte: 93 4415335 

Telèfon de contacte: 93 8317406 / 659 088 265 
 

DINERS AMB VALORS – Vídeo-fòrum:  

Taller de debat participatiu iniciat per un curtmetratge de 15 minuts, on s’interpel·la a l’alumnat 

respecte el paper de les finances a l’economia. S’inclou una explicació sobre les finances ètiques, 

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 imaginació de l’alumnat 

sobre quin hauria de ser l’ús dels diners i el model financer per a ells i elles. S’obre així el debat i la 

reflexió sobre quin ús es fa dels diners a la vida real i quin model de món implica aquest ús. 

Descripció de l’activitat:  

Edat: a partir de 14 anys.  

Durada: 1,30h  

Cost: 100€+IVA 

Requeriments tècnics:  

Vídeo-projector, reproductor DVD, Pissarra i guix o retolador 

Dades de contacte: FETS- Finançament Ètic i Solidari educacio@fets.org 

Telèfon de contacte: 93 368 8481 
 

mailto:mobilitzacio@setem.org
mailto:educacio@fets.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAST DE CAFÈ DE COMERÇ JUST – Taller  

El tast de cafè de Comerç Just vol donar a conèixer les diferències entre el comerç just i el comerç 

tradicional a partir d’una activitat innovadora i atraient. S’explica el procés d’elaboració del cafè de 

comerç just des de l’arbre fins al producte final, donant informació a cada part del procés de les 

diferències entre el comerç just i el convencional. En cada un d’aquest passos es va passant 

informació gràfica, així com material tàctil i visual i per a degustar. Aportem materials per a donar un 

toc dinàmic i actiu en aquesta activitat.  

Descripció de l’activitat:  

Edat: a partir de 14 anys.  

Durada: 1, h  

Cost: 250€+IVA 

Requeriments tècnics:  

Sala il·luminada amb connexió d'electricitat, taula, cadires, pantalla i projector 

Dades de contacte: Alternativa3 laura@alternativa3.com 

Telèfon de contacte: 93 786 93 79 
 

PIRULLETES DE XOCOLATA COMERÇ JUST – Taller  

Aquesta activitat consisteix en treballar els principis del Comerç Just a través de la xocolata. Primer 

de tot es fa una explicació sobre el cacau per a treballar l’anàlisi crític i fer un petit debat. Això es fa 

segons l’edat de l’alumnat. per acabar realitzant caramels de xocolata de Comerç Just. Podrà tocar el 

fruit del cacau, les llavors i el cacau en pols, i acabaran convertint-se en xocolaters i xocolateres. 

Descripció de l’activitat:  

Edat: a partir de 3 anys.  

Durada: 1 h  

Cost: 250€+IVA 

Requeriments tècnics:  

Sala il·luminada amb connexió d'electricitat, taula, cadires, microones, pantalla i projector 

Dades de contacte: Alternativa3 laura@alternativa3.com 

Telèfon de contacte: 93 786 93 79 
 

mailto:laura@alternativa3.com
mailto:laura@alternativa3.com


MATERIAL DIDÀCTIC 
MANUALS,  RECURSOS I 
REVISTES 

 

 

El comerç just i els ODS. Coordinadora Estatal de Comercio Justo 2020. 

Per tal de combatre la pobresa i les desigualtats, el 2015 representants de 193 

governs van signar a les Nacions unides els anomenats objectius de 

desenvolupament sostenible: 17 objectius concrets per garantir la prosperitat, 

superar la pobresa i protegir el medi ambient. I el comerç̧ just, a traves dels seus 

deu principis, contribueix de manera decisiva a fer avançar aquesta nova Agenda 

de desenvolupament ja que comparteix amb ella no només la seva finalitat sinó́ 

també́ la seva perspectiva integral i la necessitat de crear aliances. Més 

informació:  https://lacoordi.cat/materials/ 
 
 
 
 

 

Comerç just des de la sobirania alimentària. DOGLIOTTI Fabrizzio, 

GASCÓN, Jordi i MONTAGUT Xavier. 

El manual aprofundeix en la sobirania alimentària, paradigma que defensa 

un model de producció i comercialització del camp front a  l ’urbà, i el 

comerç just, que és un moviment impulsat per organitzacions socials 

que reclama regles més justes. Inclou propostes didàctiques dirigides 

a persones docents i tècniques. Recomanat de 14 a 18 anys. Més 

informació: edualter.org 
 
 
 
 
 

 

Aliments amb Justícia. La Directa, 2022 

Dossier sobre sobirania alimentària a Nord i a Sud que neix després de diverses 

reunions de treball entre 31 entitats, entre les quals hi ha cooperatives de comerç̧ 

just del Sud global, grups de consum, botigues i altres entitats vinculades al món 

agroecològic de Catalunya. Es va publicar encartat a la Directa. 

Més informació:  https://lacoordi.cat/materials/ 
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https://lacoordi.cat/materials/


 
 

 

 

 
 

Diner Ètic, FETS-Finançament Ètic i Solidari,. 

El catàleg Diner Ètic recull informació actualitzada de tota la gamma de 

productes i serveis que ofereixen les entitats i bancs que operen en 

el sector de les finances ètiques. Coneixeràs quins àmbits es financen 

i quins no, sabràs quines són cooperatives, quines d ’elles et poden 

oferir targetes de crèdit o un préstec hipotecari i quins projectes han 

finançat. 
Més informació: dineretic.net i fets.org 
 
 
 

 

 
RedEFES. Xarxa d'Educació en les Finances Ètiques i Solidàries. 

La Xarxa per una Educació en Finances Ètiques i solidàries agrupa a persones, 

organitzacions i plataformes que vulguin promoure l’educació econòmica 

crítica i les finances 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 

pedagògics i amb un recull d’experiències educatives. Les persones membres 

de la xarxa poden publicar i valorar els recursos pedagògics que hagin 

treballat, així com les experiències educatives. Amb el suport de Finançament 

Ètic i Solidari, Finantzaz Haratago, Fundación Finanzas Éticas, Oikocredit 
Consulta els recursos a: redefes.org/ca/recursos-ca 
 
 
 

 
Conèixer el Comerç Just: 10 mites, realitats i preguntes freqüents.  

Aquesta publicació vol donar a conèixer el comerç just, aclarint dubtes    i 

falsos mites que existeixen al respecte. A través de deu preguntes i amb un 

format molt entenedor, s’exploren els fonaments del moviment del comerç 

just i es convida a consumir de manera més conscient i responsable. Edició: 

IDEAS Comercio Justo, traducció al català LaCoordi. 
Més informació: lacoordi.cat/materials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dineretic.net/
https://www.dineretic.net/


 
 

 
Mapa Educa Justícia Global: Experiències que transformen el món  

Eina per a totes aquelles persones interessades a conèixer i impulsar 

experiències educatives transformadores. S’hi troben experiències 

educatives d'entitats de justícia global, centres educatius, entitats de lleure i 

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’adrecen. La finalitat d'aquestes experiències és promoure una consciència 

crítica cap a les causes que generen desigualtats i conflictes,  i contribuir al 

canvi d’actituds i de pràctiques que fan possible societats corresponsables, 

respectuoses i compromeses amb l’acció transformadora i la generació 

d’alternatives. Impulsat per Lafede.cat i Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament. 

Consulta’l a: educajusticiaglobal.cat/mapa 
 
 
 

Escàner de les finances ètiques. FETS.  

Metodologia pionera amb la qual, a partir d’indicadors mesurables, identifica 

la sintonia entre diferents elements del funcionament d’una entitat financera 

i els 5 principis que defineixen les finances ètiques. A partir de fonts 

públiques i contrastables, com llistats d’institucions públiques o grups 

d’investigació, o les mateixes entitats financeres, s’han escollit fins a 15 

indicadors que permeten analitzar aspectes com les seves polítiques de 

finançament, el model de governança, l’accés a la informació o el seu 

funcionament quotidià. Ponderant la informació de cadascun dels indicadors 

la metodologia extreu el grau d’acompliment tan global com per a cadascun 

dels principis. Escàner de Les Finances Ètiques - Diner ètic (dineretic.org) 

 

 

Tresoreria transformadora.  

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 teniu a l’abast per poder operar amb els 

vostres diners des d’una vessant més ètica, segura i compromesa amb la 

transformació social. Aquest recurs web us facilita informació per conèixer les 

finances ètiques a fons. A més, també hi trobareu resolució de dubtes, un espai 

per formular consultes i recursos pedagògics per poder treballar-ho a la vostra 

entitat. 
Més informació: https://www.crajbcn.cat/tresoreria-transformadora/ 
 
 

https://www.ecologistasenaccion.org/


 

 

 

Guia didàctica. Dones d'Intag. Comerç just i defensa del medi 

ambient a l'Equador, CAÑADA, Ernest, Alba Sud – Setem 

Comunitat Valenciana, 2010. 

Material de suport al vídeo “Dones d ’Intag. Comerç Just i defensa del 

medi ambient a l ’Equador ” . Se centra en les opinions i vivències d ’un 

grup de dones de la vall de l ’Intag, a l ’Equador. Està dirigida al 

professorat de Secundària i a Batxillerat com un recurs introductori  per 

donar a conèixer entre el seu alumnat alguns dels temes clau relacionats 

amb el comerç just, com la vinculació amb la conservació del medi 

ambient i el paper protagonista de les dones camperoles en el 

desenvolupament d ’aquest tipus d ’experiències. 

Més informació: albasud.org 
 

 

7+3=1. Les trampes del comerç internacional. Polo, Ferran; Claverol, 

Mireia, i Rico, María. Intermón Oxfam i KAIDARA, 2003.                   En un primer 

apartat es proposa reflexionar sobre el nivell de consum propi, 

relacionant-lo amb la cobertura de necessitats i desitjos, i prenent 

consciència del paper que hi té la publicitat. A partir d ’aquí s ’identifica 

el sentit del comerç actual com un mitjà d ’acumulació de riquesa, en 

lloc de ser un mecanisme per cobrir necessitats. Tot seguit, i per 

mitjà d ’unes vinyetes, es repassa la història del comerç des dels seus 

orígens. 
Més informació: kaidara.org/ca/recursos/731-les-trampes-del- 

comerc-internacional 

 

 

Guia de segells de comerç just 

Aquesta guia pretén facilitar la identificació dels productes que 

realment són de comerç just i evitar la confusió davant la 

proliferació d’altres segells de desenvolupament sostenible o 

d’iniciatives d’empreses multinacionals. La guia també està 

dirigida a professionals de sector i organismes públics, per tal 

de facilitar la decisió de compra o licitació d’aquests productes . 

Més informació: lacoordi.cat/materials 

 
 

 

http://www.albasud.org/
https://www.kaidara.org/ca/recursos/731-les-trampes-del-comerc-internacional/
https://www.kaidara.org/ca/recursos/731-les-trampes-del-comerc-internacional/


 

 

 

Guia didàctica 'Se vende justo. Cuatro experiencias sobre el 

Comercio Justo en el sur de México'. CAÑADA, Ernest. Alba 

Sud – Setem Comunitat Valenciana, 2009. 

Material de suport al vídeo "Es ven just. Quatre experiències 

sobre Comerç Just al Sud de Mèxic ", dirigit a professorat de 

Secundària i Batxillerat com un recurs introductori per donar a 

conèixer el comerç just a partir de les opinions i vivències de 

diferents persones vinculades a quatre organitzacions de el Sud 

de Mèxic. Més informació: albasud.org  

 

 

 

99 preguntes i 99 experiències per aprendre a viure en un món 

just i sostenible. Ecologistes en Acció i MRP Confederació.  

Document que recull preguntes i experiències a plantejar a l’aula 

o l’espai no formal de debat. S’estructura en tres b locs que es 

divideixen en preguntes i experiències. Els tres s’entrecreuen i 

superposen, com en la vida mateixa, i sovint és difícil enquadrar 

les preguntes i experiències en un o altre. Més informació: 

ecologistasenaccion.org 

 

 

 

Global express “Allò que amaga la nostra nevera”. García, Israel; 

Florensa, Marga; Porcar, Quique; Sant, Jordi; Alié, M. Àngels; Pérez, 

Lucas, i Duch, Anna. Intermón Oxfam i KAIDARA, 2013.  

Exposició del funcionament del nostre sistema alimentari,  que fa que 

mil milions de persones passin gana, mentre que més de la meitat dels 

habitants dels països industrialitzats té sobrepès. ofereix propostes 

per treballar a l’aula la manera de fer front a aquesta injustícia 

mitjançant els hàbits i les pràctiques de consum. 

Més informació: kaidara.org



 
 

AUDIOVISUAL 
DOCUMENTALS I REPORTATGES 

 

De la mata a la olla.  Comercialización  campesina  y comercio justo  

Autors: Alba Sud. Any: 2008 Durada: 46 minuts 47 segons  

Les grans cadenes de supermercats  han arribat  a controlar  la majoria 

dels espais de venda de productes alimentaris i de primera necessitat. 

La seva expansió ha comportat greus problemes, tant als països del 

Nord com als del Sud: empobriment dels petits productors i 

productores, destrucció del comerç local, condicions laborals precàries, 

reducció  de les opcions  de compra…  En conseqüència, les poblacions 

de moltes parts del món han començat a organitzar- se i construir 

alternatives concretes. Aquest documental mostra experiències 

d ’Equador, Nicaragua, Mèxic i Catalunya dirigides a un mateix esforç; 

democratitzar els sistema de producció i distribució d ’aliments. 
Més informació: albasud.org/video/ca/4/de-la-mata-a-la-olla 

 

 
Con tu dinero Autors: SETEM Hego Haizea, amb el suport de l’Agència 

Basca de Cooperació al Desenvolupament. Produït per Mobiolak. Any: 

2013 Durada: 67 minuts 

Anàlisi sobre el funcionament i els efectes de la banca tradicional   des 

d ’una perspectiva crítica, i exposició de les alternatives existents 

actualment en les finances ètiques. Versió en castellà. 
Enllaç a Youtube: youtube.com/watch?v=pz3g3LG18m4 

 

 
Fabricando mujeres: ¿violencias machistas en el consumo? Autors: 

SETEM Hego Haizea, Pablo Llorens i Al Borde Films. Any: 2018 Durada: 

57 minuts 

Documental rodat a Euskadi, Madrid, Xile i Medellín, basat en l ’estudi 

realitzat per SETEM Hego Haizea “¿Consumimos violencia? ” , que 

reflexiona sobre la relació entre el consum convencional i les  violències 

masclistes. 
Més informació: fabricandomujeres.org
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Oro negro. Direcció de Nick i Marc Francis. Any: 2007 Durada: 78 

minuts 

Documental sobre el cafè de comerç just. Se centra en la producció de cafè 

d ’Etiòpia, i mostra les condicions de vida dels cultivadors/es de cafè etíops, 

d ’una banda, i l ’especulació a les borses de Londres i Nova York, de l ’altra. En 

anglès, subtítols en castellà. 

 
Més informació: dailymotion.com/video/x20vw4x 

 

 
Perdre el fil. Autors: oriol Andrés, Gemma Garcia, Carlos Castro i 

SETEM Catalunya-NetWorkWear. Any: 2011 Durada: 28 minuts 

D ’on ve la roba que vesteixen els bombers o el personal sanitari? Sota 

quines condicions s ’ha produït? Perdre el fil és un documental que mostra 

les condicions de treball al sector del material tèxtil que adquireixen les 

administracions públiques. Versió en català. 
Més informació: youtube.com/watch?v=tpRmZVbEs3w 

 

 
Què hi ha al darrere de l’imperi tèxtil? Autors: SETEM. Any: 2018 

Durada: 3 minuts 

Història de la consolidació de l ’imperi de la indústria del tèxtil i l ’efecte sobre 

la vulneració dels drets humans de milions de persones. La deslocalització, 

la subcontractació i la pressió  per aconseguir  preus més baixos es troben 

a la base de l ’explotació que afecta milions de dones als països productors 

de roba. 
Més informació: youtube.com/watch?v=U11qeu8eRoc 

 

 
El ultimátum evolutivo Autors: SETEM Comunitat Valenciana i Pablo 

Llorens. Any: 2009 Durada: 19 minuts 

 El Professor Setemius ens presenta un documental sobre els costums 

d ’un curiós espècimen: l ’ “Homo Consumus” , que està destruint els 

recursos del planeta i els seus habitants menys afortunats. L ’animació 

disposa d ’unitat didàctica: 
Més informació: youtu.be/e5JCFKCwdd0

https://www.dailymotion.com/video/x20vw4x
https://www.youtube.com/watch?v=tpRmZVbEs3w
https://www.youtube.com/watch?v=U11qeu8eRoc
https://www.youtube.com/watch?v=U11qeu8eRoc
http://youtu.be/e5JCFKCwdd0


  
 

 

 

 

Veus per una economia transformadora. Autor: LaCoordi. Any: 2019 

Durada: 11 minuts 36 segons 

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 documental "Veus per una economia transformadora" mostra 

com el comerç just i les finances  ètiques són una via d'apoderament per 

a les dones d'arreu i els pot  facilitar l'accés a un treball i una vida digna. 
Més informació: youtube.com/watch?v=zcc2gk_KuXc&t=494s 

 
 
 

Les consumidores tenim poder: passa't al Comerç Just. Autor: La 

Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques- LaCoordi. Any: 

2020 Durada: 2 minuts 36 segons 

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… informa ’t de com s ’han 

fet els productes i aposta per aquells que s ’han fet amb criteris 

respectuosos amb les persones i el medi ambient! 
Més informació: youtube.com/watch?v=tyB9z3RjE7s&t=87s 
 
 

Connecta’t sense conflictes- SETEM, ISF i Alboan. Any: 2019 

Durada: 3 minuts  

A través d’aquest  vídeo, SETEM, ISF i Alboan exigeixen una 

electrònica 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

https://www.youtube.com/watch?v=zcc2gk_KuXc&t=494s
https://www.youtube.com/watch?v=tyB9z3RjE7s&t=87s


 
 
 
 
 

 

Les Finances Ètiques. Autor: La Coordinadora pel Comerç Just i les 

Finances Ètiques- LaCoordi. Any: 2020 Durada: 2 minuts 

 A Vila #BancaÈtica tenim molins de vent, electricitat verda, 

cooperatives... Projectes amb beneficis socials i ambientals. Suma- t'hi 

i celebrem que avancem cap a la #JustíciaSocial! 
Més informació:  youtube.com/watch?v=xlkb4_Ui-s4&t=5s 
 
 

 
De compres amb Hannah Arendt (Featuring Angela Davis) Autor: Suds i 

Novact dins de projectes en l'Observatori de Drets Humans i Empreses al  

Mediterrani i Shock Monitor. Any: 2020 Durada: 2 minuts 22 segons  

De compres amb Hannah Arendt (Featuring Angela Davis)' és un petit (i 

arriscat) musical amb el qual volem generar un debat sobre la responsabilitat 

de consumidors i administracions públiques en l'adquisició de productes i 

serveis en la cadena de producció dels quals es vulneren els drets humans. 

Més informació: youtube.com/watch?app=desktop&v=MU6dLfgO_jQ  

 

Joc interactiu “I tu, què tries?” 

Amb aquest joc interactiu podràs reflexionar sobre el teu consum a partir de 

diferents decisions 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 planeta; si consumeixes en grans cadenes 

comercials 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? 

Creació: LaCoordi i La Pera Comunicació  

Juga-hi a: jotrio.cat

https://www.youtube.com/hashtag/bancaètica
https://www.youtube.com/hashtag/justíciasocial
https://www.youtube.com/watch?v=xlkb4_Ui-s4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MU6dLfgO_jQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MU6dLfgO_jQ


 

 
 

 
Webdoc 'Les vides que vestim' 

Webdoc produït per Quepo sobre el sector tèxtil. Mitjançant textos, imatges i 

vídeos fem el recorregut d’una peça de roba des de l’origen de la                  matèria, passant 

pels processos de filatura i confecció, fins a la distribució i  la venda a la botiga. 

Gràcies a la suma de nombrosos testimonis, d’entre els quals destaquem 

cooperativistes de l’Índia que formen part del moviment del comerç just, podem 

seguir aquest camí que fa realitat la roba sostenible i comparar els impactes 

d’aquest procés respectuós amb els de la fast fashion. 

 
Més informació: lesvidesquevestim.lacoordi.cat 

 
La banca Armada, com les entitats financeres participen al negoci de la 

guerra 

Breu vídeo d’animació que denuncia com les entitats financeres (bancs, 

asseguradores, fons de pensions, institucions públiques, etc.) financen la 

indústria d’armament i contribueixen als conflictes armats i les greus 

vulneracions de drets humans arreu. Producció i realització: SETEM i Centre 

Delàs d’Estudis per la Pau. 

Consulta'l: bit.ly/3uBR6yI The 

True Cost 

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 medi 

ambientals 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. En anglès subtitulat. 

 
Més informació: truecostmovie.com

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MU6dLfgO_jQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MU6dLfgO_jQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MU6dLfgO_jQ


 
 

EXPOSICIONS 
VIRTUALS I FÍSIQUES 

 
 
 

 
Exposició virtual “Connecta’t amb les economies Transformadores”  

L’exposició de la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques (LaCoordi) 

ens apropa, d’una manera assequible i interactiva, al concepte de les 

economies transformadores, el comerç just, les finances ètiques i el mercat 

social. La mostra virtual presenta també una sèrie de propostes concretes 

adreçades a la ciutadania. 

Més informació: cooperaciocatalana.gencat.cat/biblioteques 
Per reservar la versió física: campanyes@lacoordi.cat 

 
 

Saps de què està fet el teu mòbil? 

L'exposició dona 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 extracció 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 mòbil?” mostra de forma molt visual i amena l’origen d’aquests 

minerals que avui s’entenen com a imprescindibles i el context en el qual 

s’obtenen. A més a més ofereix alternatives, tant a nivell individual com col·lectiu, 

per capgirar la situació.  L’exposició, si es vol, va acompanyada per una xerrada 

explicativa. 

 
Més informació i reserves: sensibilitzacio@esf-cat.org 

 

Electrònica justa 

 A través de 7 desplegables s’exposen les diferents fases de la vida dels aparells 

electrònics: extracció, fabricació, ús, fi de vida i alternatives de consum de les 

TIC. 

Més informació i reserves: mobilitzacio@setem.org 
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http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/campanyes/biblioteques/exposicio-virtual/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/campanyes/biblioteques/exposicio-virtual/
mailto:sensibilitzacio@esf-cat.org


 

 

I tu, què tries? 

Descobreix les alternatives de consum al teu abast. És una exposició gràfica 

que té per objectiu transmetre el poder transformador del consum 

responsable. A través de 7 roll ups es repassen i es donen a conèixer les 

opcions de consum alternatives al comerç internacional, com el comerç just i 

les finances ètiques.  

Mes informació i reserves a: c a m p a n y e s @ lacoordi.cat 
 
 

Apoderades.  

Es tracta d’una exposició fotogràfica d’11 panells a dues cares de 85×200 que 

es munta en 4 mòduls. L’objectiu és donar a conèixer com afavorir l’ocupació 

de les dones, comptar amb ingressos dignes, estables i igualitaris, i fomentar 

la seva participació social són factors que consoliden la seva independència 

econòmica i apoderament personal. A més, contribueixen a trencar amb els 

rols socialment establerts i a l’avanç en la igualtat de gènere.  

Més informació i reserves a: campanyes@lacoordi.cat 

 
 

Desenvolupament en positiu  

Una altra mirada a les persones empobrides del Sud. L'exposició explica les 

històries de vida de persones del Sud global que han rebut microcrèdits. La 

major part són dones, i les seves experiències són casos inspiradors 

d'apoderament femení.  

Més informació i reserves a : catalunya@oikocredit.org 

 

 

Finances ètiques i cooperació al desenvolupament 

Aquesta exposició explica de manera molt simple i didàctica què són les 

Finances Ètiques i quin paper poden jugar per canalitzar els nostres estalvis 

cap al finançament de projectes amb impacte sòcio-ambiental positiu a 

països del Sud Global. 

Més informació i reserves a : catalunya@oikocredit.org 

 

 

 

 

mailto:sensibilitzacio@esf-cat.org
mailto:campanyes@lacoordi.cat
mailto:catalunya@oikocredit.org


 

PER A SABER-NE MÉS 
MÉS ENLLÀ DEL COMERÇ JUST 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei de Biblioteques del Departament de Cultura i l’Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Bibliografia 

Especialitzada Economies Transformadores: comerç just, finances 

ètiques i economia social i solidària. 2020 

 
Una selecció bibliogràfica dirigida al públic infantil i adult, en formats 

múltiples per tal d ’atendre la diversitat de les persones lectores. Vol ser 

una eina per a la reflexió i la construcció autodidacta, combinant la 

lectura més teòrica i reflexiva amb guies  pràctiques pel canvi d ’hàbits 

de consum i producció. 

 
Més informació: cooperaciocatalana.gencat.cat/biblioteques 
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http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/que_fem/eixos/economies-transformadores/lot-bibliografic-economies-transformadores.pdf


 

 

 

 

 

Guia d’Educació per a la Justícia Global. Lafede.cat, 2020 

El treball col·lectiu que teniu a les mans té per objectiu plasmar de forma escrita i 

organitzada, però també propera i directa, la nostra visió de l’Educació per a la 

Justícia  Global,  així com els reptes globals que la converteixen en una estratègia 

imprescindible per a la transformació social. 

Més informació: lafede.cat 

 

 

 

Amb dret a transformar Guia per impulsar projectes educatius per la justícia 

global, Obliqües i Escoltes Catalans, juliol 2020  

Escoltes Catalans entenem la nostra acció educativa com un compromís amb el 

món que ens envolta. Com diu la famosa dita escolta, “volem deixar el món millor 

de com l’hem trobat”. Però que fàcil és dir-ho i que complicat és dur-ho a la 

pràctica, no? La guia que teniu a les mans vol ajudar a aconseguir aquest objectiu. 

Més informació: escoltes.org 

  

 

Xarxa Escoles pel Comerç Just 

Projecte d ’educació per al desenvolupament que té com a objectiu 

principal introduir els principis i valors del comerç just i el consum 

responsable dins el currículum escolar. Fomenta la reflexió crítica 

envers el consum convencional com a motor de canvi cap a una economia 

sostenible i ètica.  

Més informació: alternativa3.com/xarxaescolescj 
 

 

 

 

 

https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/
https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/


 

 

Xarxa per una Educació en Finances Ètiques i Solidàries (REDEFES)  

Xarxa que agrupa a persones, organitzacions i plataformes que vulguin 

promoure l’educació econòmica crítica i les finances ètiques i solidàries per a 

una economia que situï al centre a les persones i el planeta. Compta amb un 

ric banc de recursos. 

Més informació: redefes.org  

 

 

 

La Xarxa d’Economia Solidària (XES)  

És una organització formada per gairebé 500 sòcies. Defensa un 

sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els 

territoris que funciona sota criteris democràtics, d’hori tzontalitat, 

transparència, equitat i participació. 

L’economia solidària contempla una nova forma de produir, distribuir 

i consumir, i representa una alternativa viable i sostenible per satisfer 

les necessitats individuals i globals.  

Més informació: xes.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

INSTITUCIONS I ENTITATS 
DIRECTORI 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
Generalitat   de   Catalunya cooperaciocatalana.gencat.cat 

 
Diputació de Barcelona. Relacions internacionals 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
https://www.diba.cat/es/web/ri 

 
Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa  
Generalitat de Catalunya 
treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social  
 
LaCoordi – Coordinadora Catalana pel Comerç Just i les finances ètiques 
lacoordi.cat 

 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
comerciojusto.org 

 
SETEM 
setem.org 

 
FETS 
fets.org 

 
FIARE 
farebancaetica.coop 

 
Alternativa 3 
alternativa3.com 

 
Oxfam-Intermón 
oxfamintermon.org 

 
XES 
xes.cat 

 
Oikocredit 
catalunya.oikocredit.es 
 
Programa AraCoop 
aracoop.coop 

 
Justícia Alimentària-VSF 
justiciaalimentaria.org 
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http://cooperaciocatalana.gencat.cat/
https://www.diba.cat/es/web/ri
https://comerciojusto.org/
https://setem.org/
https://fets.org/
https://alternativa3.com/
https://oxfamintermon.org/
https://justiciaalimentaria.org/

