
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MES DEL COMERÇ JUST 

Recursos i activitats per les biblioteques 

 



 
 

 

QUÈ ÉS LA CAMPANYA DEL DIA MUNDIAL DEL COMERÇ JUST? 

El Dia Mundial del Comerç Just se celebra a tot el món el segon dissabte de maig i 
el seu objectiu és visibilitzar les contribucions a la lluita contra la pobresa, 
l'explotació i el canvi climàtic a través del comerç just. Donar a conèixer que una 
altra economia és possible, on les persones i el planeta estan per davant del 
benefici econòmic. A Catalunya no se celebra només durant un dia puntual, sinó que 
es realitzen activitats de sensibilització sobre comerç just durant tot el mes de 
maig.  

El Comerç Just és un moviment internacional que lluita per una major justícia global 
en l'àmbit econòmic, social, humà i mediambiental. Per això ha desenvolupat un 
model comercial que protegeix els drets humans i el medi ambient. Un sistema 
comercial que posa a les persones i el planeta al centre. 

Totes les organitzacions que pertanyen a aquest moviment han de complir els deu 
principis del comerç just, que podem resumir en aquests tres blocs: 

- Respecte als drets humans, laborals i socials: salaris dignes, condicions 
laborals adequades i segures, lluita contra l’explotació infantil i igualtat de 
gènere. 

- Pràctiques justes: relacions comercials estables, llibertat sindical, 
democràcia a la presa de decisions. 

- Protecció del medi ambient, mitjançant tècniques de producció 
ecològiques i respectuoses amb l'entorn. 

Alguns exemples de productes de comerç just són 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, així com altres productes com la roba o la tecnologia 

LaCoordi, la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques, és una entitat de 
segon nivell formada per les ONG Alternativa3, FETS, Oxfam Intermón, SETEM i la 
Xarxa d’Economia Solidària.  

LaCoordi té com a principal objectiu articular el Comerç Just i les Finances Ètiques 
a Catalunya, en el marc de l’Economia Solidària, per denunciar les injustícies i les 
vulneracions dels drets humans en les cadenes de subministrament i en les 
relacions comercials Nord-Sud, i alhora posar en valor les alternatives 
econòmiques que tenim a l’abast com a mecanismes de canvi social i econòmic. 

Pots ampliar la informació a la web www.lacoordi.cat 

LaCoordi rep el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 
del Departament d’Acció Exterior i de la Unió Europea de la Generalitat de 
Catalunya,  i de la Diputació de Barcelona, per a desenvolupar activitats i accions 
per a la sensibilització de la població. 
 

http://www.lacoordi.cat/


 
 

 

Aquest any 2023 LaCoordi, en col·laboració amb el Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona, vol acostar la Campanya del Dia Mundial del Comerç Just a les 
Biblioteques, i que aquestes esdevinguin espais de reflexió i de propostes 
alternatives de consum. 

Aquesta campanya a les biblioteques s’emmarca, a més,  en el Programa 
Biblioteques sense Fronteres: compromeses per un món més just (per saber-ne 
més del programa podeu anar a  https://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-
fem/ciutadania-critica/biblioteques/2022/  ). 

Per tal de facilitar la participació de les biblioteques a la Campanya Mundial s’ha 
elaborat aquest dossier, que vol ser una eina útil i pràctica per tal que les 
biblioteques pugueu triar i organitzar de manera fàcil, activitats a la biblioteca 
durant el mes de maig i contribuir així a la defensa de comerç just. També se us 
facilita un paquet comunicatiu per tal pugueu fer difusió de les activitats.  

 

 

Per participar a la campanya ho podeu fer de dos maneres: 

o A través d’aquest enllaç:  
https://lacoordi.cat/formularis/peticio-biblioteques/  
 

o Contactant amb LaCoordi a través del email campanyes@lacoordi.cat  o al 
telèfon 722822177 

Maria Fernandez  
campanyes@lacoordi.cat  
Telèfon: 722 822 177 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Per participar a la campanya és necessari que ho confirmeu a LaCoordi abans del 25 d’abril 
per tal de poder fer-vos arribar els materials necessaris i recollir les vostres dades per 
introduir dins la web de la campanya. Ho podeu fer de dos maneres. 

o A través d’aquest enllaç: https://lacoordi.cat/formularis/peticio-biblioteques/ 
 

o Contactant amb LaCoordi a través del email campanyes@lacoordi.cat  o al telèfon 
722822177 

 

https://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/ciutadania-critica/biblioteques/2022/
https://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/ciutadania-critica/biblioteques/2022/
https://lacoordi.cat/formularis/peticio-biblioteques/
mailto:campanyes@lacoordi.c
mailto:campanyes@lacoordi.cat
mailto:campanyes@lacoordi.c


 
 

 

ACTIVITAT CENTRAL DE LA CAMPANYA: Racó de lectura de comerç just i 
finances ètiques a les Biblioteques 

 

Us proposem que participeu de la Campanya del Dia Mundial de Comerç Just creant 
un Racó de lectura de comerç just i finances ètiques a les Biblioteques 
durant el mes de maig, dirigit a un públic tant infantojuvenil com adult. 

Per  crear aquest racó des de LaCoordi se us farà arribar de manera gratuïta:  

1- Dos llibres infantils de tapa dura (fins exhaurir existències). Són 
dos llibres escrits per Shikamoo, entitat de comerç just de les Illes 
Balears. 

 
 
 
Nhu i la revolta de les camisetes xerraires (Salas, Xesca. 
Villoslada, Xisca): 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 
 
 
Haki la papallona màgica (Salas Xesca; Villoslada, Xisca): 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. 
 

 
2- Material didàctic de suport als dos llibres. Acompanyant als llibres 

s’entregarà també el següent material : dibuixos per pintar, jocs, 
etc...  (Els podeu descarregar a la web www.jugajust.org o demanar 
a LaCoordi.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jugajust.org/


 
 

 

3- Un Catàleg de Recursos, amb bibliografia i activitats dirigides al 
foment del Comerç just. En aquest catàleg  podreu trobar un recull 
de bibliografia recomanada per a tots els públics (infantil, juvenil i 
adult), una selecció d’activitats orientades i preparades per 
biblioteques, un recull de materials didàctics i més informació 
d’interès que pot enriquir el Racó de lectura. El catàleg el podeu 
imprimir i afegir-lo al Racó de lectura o bé que serveixi de consulta 
interna. El podeu descarregar aquí: https://lacoordi.cat/wp-
content/uploads/2023/03/cataleg-recursos-comercjust-2023.pdf  
 

 
4- Imatges sobre el comerç just que es poden 

imprimir per decorar el Racó de lectura. 
 

 
 

5- Podeu ampliar el Racó de Lectura amb la bibliografia bàsica de les 
economies transformadores: comerç just, finances ètiques i 
economia social i solidària. Realitzat per la Direcció General de 
Creació, Acció Territorial i Biblioteques, amb la col·laboració de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Direcció 
General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya i la coordinadora de comerç just, finances 
ètiques i economia social i solidària - LaCoordi. Aquest recull el 
podeu trobar en aquest enllaç: 
https://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/
que_fem/eixos/economies-transformadores/lot-bibliografic-
economies-transformadores.pdf 
 
 

6- Suport de LaCoordi per assessorar o ajudar per dur a terme la 
campanya (campanyes@lacoordi.cat  o al telèfon 722822177). Podeu 
comptar amb el suport de LaCoordi per a què us acompanyi en la 
selecció de llibres, materials i/o activitats. 

 
NECESSITATS LOGÍSTIQUES: És necessita una taula per posar els llibres i 
catàlegs en exposició.  
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PACK COMUNICATIU 
 
Per tal que pugueu fer difusió de la campanya i dels activitats,  disposeu de 
les plantilles editables necessàries amb els logos corresponents. 

Cartell editable, on podeu posar les vostres activitats, 
decorar el Racó de Lectura... Es pot imprimir com a cartell 
i/o utilitzar-ho per a fer difusió de les activitats a les 
xarxes socials. 

Banner editable per adaptar als actes. Es poden posar a la 
web o a les xarxes socials... Hi ha formats adaptats per a 
capçalera de Facebook, web, Twiter i Instagram. 

Les Biblioteques que participin apareixeran a la web de la campanya 
www.jotrio.cat  

 
PACK AUDIOVISUAL 
 
Per aquelles biblioteques que tingueu pantalles o TV, us oferim la 
possibilitat de posar-hi:  

 
Falca de televisió amb subtítols: Falca en format vídeo amb subtítols que es 
pot posar a les pantalles de la biblioteca, en cas de disposar-ne, o a la web. 
 
 
 
 
 
 

L’espot publicitari disponible en format per xarxes socials: Facebook, 
Instagram i Twitter. És el mateix que la falca de televisió però adaptat per a 
que es pugui pujar a les diferents xarxes socials. 

Campanya gràfica amb infografies. Es tracta de 4 infografies sobre comerç 
just i finances ètiques que es poden fer servir tant per a les xarxes socials 
com per imprimir i exposar a les biblioteques. 

Banners amb els principis de comerç just, per poder fer difusió  del comerç just i 
les finances ètiques tant a Instagram, Facebook com Twiter. També es poden 
imprimir per decorar l’espai del Racó de Lectura.  

 

https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/tqKanGmgbfdRypG
https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/BJCxxbGY6ZMm2W8
http://www.jotrio.cat/
https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/cfpnYi4FkWHDP3m
https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/MnAwTeqeqRaaYzJ
https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/mNHnxirEjFy3TP7
https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/TFCSs3i467pf2ak
https://www.youtube.com/watch?v=YiGkCH_gbTI

