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Presentació
Amics i amigues del Comerç Just i del Consum Responsable,
Us presentam la memòria d’activitats de Shikamoo de l’any 2020. En ella hi trobareu
informació sobre els nostres assoliments i sobre l’estat dels nostres comptes, enguany marcats
per la pandèmia viscuda per la Covid-19.
La Covid-19 ha generat una crisi global no només sanitària, sinó també econòmica i social. La
crisi del coronavirus ha evidenciat que el model de “creixement” econòmic mundial és
insostenible i desigual. I les persones que ja estaven en una situació vulnerable abans de la
pandèmia són les que més pateixen aquesta nova crisis.
Davant d’aquest escenari, les respostes i propostes per sortir d’aquesta crisi no poden caure
en els mateixos errors. Són nombroses les iniciatives solidàries que han aflorat davant la
pandèmia posant en pràctica una economia, sostenible i humanitzada, com són el comerç just,
les finances ètiques i l’economia solidària, tant al Sud global com a casa nostra.
Shikamoo des de que va obrir ha apostat pel comerç just, però sobretot ara, tenim clar que cal
continuar la tasca cap a un model de drets, sostenibilitat i equitat. Així doncs, continuarem
apostant per l’empoderament dels consumidors i consumidores en aquest projecte per a
transformar el món.
Gràcies a totes i a tots els que ens ajudau a seguir endavant, sòcies i socis, voluntàries i
voluntaris, amigues i amics que apostau pel comerç just.
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QUI SOM?
Shikamoo és un associació sense ànim de lucre i una botiga de comerç just de Llucmajor.
L’associació Shikamoo treballa per combatre la desigualtat i la pobresa i contribuir al desenvolupament
a través de pràctiques comercials justes. El seu principal àmbit d’actuació és la sensibilització, promoció i
projecció del comerç just i del consum responsable com eina transversal de desenvolupament.

JUNTA
DIRECTIVA

PERSONAL
CONTRACTAT

SOCIS I
SÒCIES

VOLUNTARIS I
VOLUNTÀRIES

JUNTA DIRECTIVA


Mª de Gràcia Salas (presidenta).



Esperança Perelló (secretària).



Francesca Mª Salas (tresorera).



Guillem Cortès (vocal).



Bernat Perelló (vocal).



Mª Dolors Bas (vocal).

PERSONAL CONTRACTAT


Xesca Salas, responsable de la botiga i dels projectes “Seguim avançant amb el comerç just a Llucmajor i a la comarca de
Migjorn” i #Reacciona amb el comerç just.



Catalina Brotad (a partir de dia 27 de novembre), responsable del projecte #Implica’t amb el comerç just



Mireia Martínez, Carol Linuesa i Pablo, responsables de la realització de les activitats d’educació per a la transformació social.



Xisca Villoslada, responsable de les xarxes socials i de la creació i actualització blog shikamoojust.org.

SOCIES I SÒCIES I PERSONES VOLUNTÀRIES
Gràcies als nostres socis i sòcies i a les persones voluntàries podem dur a termes activitats de sensibilització i de transformació
social.


Som un grup de 30 socis i sòcies i 36 persones voluntàries. Durant el 2020 no s’ha associat cap persona.
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DE QUINES ORGANITZACIONS FORMAM PART?
Shikamoo és un associació sense ànim de lucre i una botiga de comerç just de Llucmajor. Pertany a diferents
organitzacions, per tal de treballar en xarxa:

FEDERACIÓ
S'ALTRA
SENALLA

CONGDIB

TAULA
COMERÇ JUST

LA VIDA AL
CENTRE

FEDERACIÓ S’ALTRA SENALLA

La Federació S’Altra Senalla està formada per S’Altra Senalla (Palma), Finestra al Sud (Inca), Casal de la
Pau (Manacor) i Shikamoo (Llucmajor). La nostra associació es va incorporar formalment a la Federació
el dia 13 d’abril de 2018.
COORDINADORA D’ORGANITZACIÓ NO-GOVERNAMENTALS DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT -ILLES BALEARS (CONGDIB)

Des del mes de setembre formam de la CONGDIB, xarxa d’entitats de cooperació pel desenvolupament
en la comunitat autònoma de les Illes Balears
TAULA DE COMERÇ JUST

Shikamoo pertany a La Taula de Comerç Just juntament amb les següents entitats: S’Altra Senalla,
Oxfam Intermon, Fundació Vicente Ferrer, Cáritas, Fundació Deixalles, Casal de la Pau s’Altra Senalla
Manacor, Finestra al Sud s’Altra Senalla Inca. Entre les activitats més importants que duen a terme, cal
destacar l’organització del Dia Mundial del Comerç Just i la Campanya de Nadal.
LA VIDA AL CENTRE

En el 2020 també ens hem adherit com associació a la iniciativa La vida al centre, un procés col·lectiu per
enfortir el teixit social i poder articular i donar respostes col·lectives a la crisi social i econòmica que
afrontam.
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QUINS SÓN ELS PRINCIPALS EIXOS DE FEINA?
Fa set anys que Shikamoo va començar a apostar pel comerç just.
Des dels inicis vam voler impulsar les tres dimensions del Comerç Just:

E1.
COMERCIALITZACIÓ
DE PRODUCTES DE
COMERÇ JUST
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E2.
SENSIBILITZACIÓ
EDICIÓ DE RECURSOS
DIDÀCTICS

E3.
DIFUSIÓ I
COMUNICACIÓ

5

Shikamoo. Memòria d’activitats 2020
E.1. COMERCIALITZACIÓ
Totes les persones consumim tots els dies, per això el comerç just, és una forma de col·laborar per a construir un món
millor, amb un petit gest, optant per uns productes en lloc d’uns altres. Les consumidores tenim poder i podem canviar
les coses a través del nostre consum quotidià: cafè, xocolata, roba, bijuteria… Consumint productes de comerç just
contribuim a millorar la vida de molts petits productors i productores a l’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. Els productes de
comerç just s’han fet amb criteris respectuosos amb les persones i el medi ambient.
Shikamoo, la botiga per un món millor, està oberta de dilluns a divendres de 10h a 13.00h i de 17h a 20h i dissabtes de
10h a 13h. Els dissabtes estan gestionades per persones voluntàries. Enguany, a causa de la situació per la COVID-19 es
va tancar la botiga des del dia 12 de març fins el 11 de maig. Així mateix, durant el mes d’agost els horabaixes han estat
tancats i durant 15 dies de vacances.

COMPRES A
PROVEÏDORS

VENDES

DESPESES DE
L'ACTIVITAT

FONTS DE
FINANÇAMENT

PRODUCTES DE COMERÇ JUST
•
•
•
•

Productes d’alimentació: cafè, cacau, el sucre i el cacau, te, la quinoa o l’arròs.
Cosmètica Natural. En els últims anys s’han desenvolupat diverses gammes de productes de cosmètica, moltes d’elles amb
certificació natural, que compten entre els seus ingredients més importants alguns que procedeixen del comerç just.
Roba
Regals de Comerç Just. Es tracta de productes elaborats de forma artesanal i tradicional.

COMPRES A PROVEÏDORS
S’han tornat a fer dues comandes
conjuntes d’artesania amb les altres
botigues de comerç just a ‘El Puente’ a
través d’Equimercado, una per nadal i
una per primavera. L’oferta de
productes és molt variada i ha tengut
molt bona sortida.

PROVEÏDORS
Intermón
Equimercado
S’Altra Senalla
Afrikable
Alternativa3
TOTAL COMPRES PROVEÏDORS:

Quantitat
9.858,31 €
2.760,49 €
1.579,17 €
206,22€
739,08 €
15.143,27€

La diferència de compres a proveïdors respecte al 2019 és de +293,06€
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VENDES
•

•

•

El total de vendes de l’any 2020 ha estat de 24.790,95 €. Les
Mesos
vendes han baixat 150,42 € respecte el 2019 €, el que
Gener
suposa un 0,65% menys que l’any anterior. Però s’ha de
Febrer
tenir en compte que els mesos de març, abril i mig maig la
Març
botiga va quedar tancada pel confinament obligat
Abril
esdevingut per la pandèmia de la COVID19. Per tant, és un
Maig
bon indicador que les vendes s’hagin igualat pràcticament a
Juny
les de l’any passat
Juliol
Els mesos de gener, juny i desembre segueixen essent els
Agost
mesos amb més vendes, mentre que febrer i agost són els
Setembre
de vendes més baixes (el mes de març i abril no són
Octubre
representatius perquè la botiga estava tancada). Cal tenir en
Novembre
compte que durant el mes d’agost s’han tengut els
Desembre
horabaixes tancat i s’han fet vacances durant quinze dies.
TOTAL VENDES 2020
El mes de juny s’ha seguit incrementant la venda de regals
de fi de curs al professorat que s’elegeixen especialment de comerç just.

Quantitat
3.031,5 €
1.670,6 €
585,65 €
248,45 €
2.101,95 €
2.566,75 €
2.221,35 €
802,7 €
1.798 €
2.567,17 €
2.233,83 €
4.963 €
24.790,95 €

DESPESES GENERALS DE L’ACTIVITAT
Concepte
Despeses Nòmina personal contractat (*)
Seguretat Social
IBI Ajuntament Llucmajor
Recollida de fems Ajuntament Llucmajor
Assegurança Liberty Seguros (asseg. ètica)
Revisió Extintors J. Gelabert
Comissions Caixa Colonya per vendes amb targeta
Comissions Caixa Colonya per banca electrònica
Subministraments: Llum GESA
Subministraments: Aigua AQUALIA
Subministraments: Telèfon i internet MOVISTAR (fins
agost); CONECTA Balear (a partir d’agost)
TOTAL DESPESES ACTIVITAT:
•

Quantitat
15.900,00 €
6.455,28 €
383,09 €
241,90 €
117,02 €
28,31 €
183,25 €
28,00 €
1.070,65 €
173,71 €
702,02 €

•
La nòmina
mensual ha estat de
1060,00€ i la SS a 537,94€
mensuals. A partir
d’octubre s’ha incrementat
a 1.060,00€ i la SS a 521,75.

25.283,23 €

A partir del mes d’agost s’ha canviat la companyia telefònica a Conecta Balear amb una quota fixa mensual de 39,00€.
L’estalvi respecte a l’anterior proveïdor és de més d’un 50% i, a més, passam a una companya local amb seu a Manacor.
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E2. SENSIBILITZACIÓ
Les ONGD som entitats educadores per a una ciutadania global que fomentem una pedagogia constant
que promou la reflexió i contribueix a una cultura de solidaritat encaminada a la transformació social.

Durant el 2020 hem continuat amb la tasca de promoure els principis i valors del comerç just i el consum
responsable. D’una banda hem realitzat activitats de sensibilització adreçades a la comunitat educativa, i de
l’altra a la ciutadania.

E2.1.
COMUNITAT
EDUCATIVA

MEMÒRIA D’ACTIVITATS. Any 2020

E2.2.
CIUTADANIA
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E2.1. SENSIBILITZACIÓ ADREÇADA A LA COMUNITAT EDUCATIVA (Alumnat, professorat, AMIPAS).
Des de l’Associació Shikamoo ens plantegem promoure una reflexió crítica entre la comunitat educativa
donant als agents educatius recursos pedagògics que abordin les causes de l’acusada desigualtat social
Sud-Nord.

OFERTA EDUCATIVA
CURS 2019-2020
CURS 2020-2021

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
D'EDUCACIÓ PER A LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

OFERTA EDUCATIVA


Durant el 2020, hem treballat amb dues ofertes educatives amb diferents propostes d’activitats dirigides a alumnat i professorat
d’infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i centres d’adults. La primera oferta educativa pel curs 2019-2020
era conjunta amb les diferents associacions que conformam la Federació de s’Altra Senalla. Pel curs 2020-2021 hem preparat
una oferta educativa de l’associació perquè enguany els altres membres de la Federació han aturat la seva activitat educativa.

ACTIVITATS


Durant els mesos de gener a març de 2020 es realitzaren 48 activitats d’educació per a la transformació social en les quals hi ha
participaren un total de 985 alumnes de 6 centres educatius.



Les activitats als centres educatius s’aturaren l’11 de març, a mitjan curs escolar, a causa de la pandèmia i tots els tallers que
estaven sol·licitats pel curs 2019-2020 i confirmats no es pogueren dur a terme.



Durant els mesos de confinament s’enregistraren vídeos d’alguns dels tallers que més agraden a l’alumnat, com el taller de La
roba, Les etiquetes i el conte Florenci, el drac vegetarià. S’incrementà el número de seguidors a xarxes i aconseguïrem arribar a
un públic que desconeixia la nostra feina.



En el mes de novembre hem tengut una gran sol·licitud d’activitats. Només durant el novembre i desembre s’han realitzat 54
activitats, en les quals hi ha particpat 1078 alumnes de 8 centres diferents.
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E2.2. SENSIBILITZACIÓ ADREÇADA A LA CIUTADANIA
Hem impulsat activitats d’educació per a la transformació social entre la ciutadania. Hem preparat activitats
per fomentar la la reflexió, implicació i compromís de la ciutadania en accions de transformació social.

CONTACONTES

CONCURS DE
DIBUIXOS

CONCURS
#JO CUIN AMB
COMERÇ JUST

CONTACONTES



Durant el 2020, gener i febrer, es realitzaren 4 contacontes en els quals hi assistiren 30 persones.
Els contactontes prevists s’anul·laren amb el confinament. Però es gravaren tres contacontes en
format digital, Florenci, el drac vegetarià, Les tres bessones i el regne del temps perdut ; es penjaren
a les xarxes socials i al canal youtube de l’entitat.

CONCURS DE DIBUIXOS


El concurs de dibuixos previst per dur a terme als centres educatius es va haver de modificar i
adaptar per per fer-lo de manera digital. Es feu divulgació per les xarxes socials. Tot i això la
participació fou molt baixa.

12 RECEPTES PER CANVIAR EL MÓN I CONCURS #JO CUIN AMB COMERÇ JUST



El mes de novembre de 2020 començàrem el cicle 12 receptes per canviar el món..
El concurs ‘#jocuinambcomerçjust’ s’ha planificat per dur-lo a terme totalment en l’espai virtual. Es va
iniciar en el mes de novembre de 2020. De moment la participació és molt baixa. Cercarem
alternatives per promoure la participació.
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CAMPANYES
Dia Mundial
del Comerç
Just
Campanya de
Nadal

DIA MUNDIAL DEL COMERÇ JUST 2020


Dissabte 9 de maig és el Dia Mundial del Comerç Just. Enguany no
vàrem poder celebrar-lo amb festa al carrer, però des de casa ens
sumàrem a la reivindicació d’un altre model de consum més just i
sostenible.



Convidàrem a participar amb la iniciativa promoguda a nivell estat
de fer-se una foto amb algun producte de comerç just i penjar-la a
xarxes amb l' etiqueta #DiaMundialComercioJusto

CAMPANYA DE NADAL 2020


Les entitats que conformam les Grup de Comerç Just, amb el suport
de la Direcció General de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials
i Esports realitzaren diferents iniciatives per incentivar el comerç just
per Nadal:

−

Sorteig de 6 paneres per un valor de 100 € cadascuna. Per cada 10€
de compra client va rebre una participació per al sorteig. A totes les
cistelles es va incloure un cafè de Nicaragua per pal·liar els efectes
del pas de l’huracà.

−

Contacontes. Es gravaren els contes «Haki, la papallona màgica» i «La
volta al món dels nostres pantalons» i es varen difondre per xarxes
socials els dies 22 de desembre i dia 4 de gener. Ambdós contes expliquen als infants el comerç just i
les seves repercussions directes en les comunitats productores.

−

Carta als Reis Màgics d’Orient, adreçada als més petits perquè quan escriguin incloguin , com deia la
carta, «algun regal sorpresa de les botigues de Comerç Just de les nostres Illes i així repartirem
igualtat i justícia social per a tothom».
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EDICIÓ DE RECURSOS DIDÀCTICS
Els recursos didàctics més destacats que hem editat durant el 2020 han estat els següents:

FERRATINES "Amb
el comerç just hi
guanya tot el món"

IMANTS "Sempre
és hora de comerç
just"

CONTE "Haki, la
papallona màgica"

Activitats
−

S’han editat ferratines per repartir a l’alumant d’ESO i batxillerat després de les activitats.

−

S’ha dissenyat i s’han imprès 600 unitats d’un imant amb un rellotge en el qual cada hora marca un producte diferent de
comerç just amb el lema ‘Sempre és hora de comerç just’.

−

S’ha editat i s’han imprès 100 còpies del conte ‘Haki, la papallona màgica’. El conte explica la importància dels petits gests que
cadascú de nosaltres podem fer per canviar el món i com el comerç just té una repercussió directa en les comunitats
productores. També s’hi ha introduït un apèndix amb conceptes relacionats amb el comerç just.
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E3. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
El missatge que volem comunicar i difondre és la importància de construir un model comercial internacional amb
unes relacions i una xarxa que respecti els Drets Humans. I que per això, és essencial que cadascú prengui
consciència del seu poder: una acció individual es pot convertir en un moviment col·lectiu que crei i contribueixi a
alternatives comercials sostenibles.
Planificam la comunicació en base als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. Des de Shikamoo treballem per
un consum i producció responsables (ODS 12). A més, cal tenir en compte que la lluita per un comerç just contribueix també en la fi
de la pobresa (ODS 1) i en la igualtat de gènere (ODS 5); crea relacions laborals dignes i creixement econòmic (ODS 8); treballa per la
reducció de desigualtats (ODS 10) i per la creació de ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11); fa front a l’emergència climàtica (ODS
13); contribueix a la pau, justícia i institucions sòlides (ODS 16) i crea aliances per aconseguir el conjunt dels ODS (ODS 17).

WEB

XARXES SOCIALS:
Facebook, Twi‰er,
Instagram, Youtube

BLOG
shikamoojust.org

REVISTA LOCAL
"Llucmajor de pinte en
ample"

COMUNICACIÓ


Els canals de comunicació digitals que empram són: web de l’entitat,
blog dels projectes, correu electrònic i xarxes socials (Facebook,
Instagram, Twitter i Youtube).



Així mateix també empram mijans analògics: cartells a la botiga,
biblioteques, casals, associacions juvenils, escoles d’estiu i espais afins,
així com la revista local de Llucmajor (premsa escrita) i el diari Ara
Balears.



Enguany més que mai, les Teconologies de la Informació i la Comunicació ens han permès continuar amb la tasca de l’entitat i
els seus objectius, permetent la interacció amb les persones però amb distància física i des de casa. Donada la gran importància
d’aquests mitjà de comunicació des del mes d’octubre s’ha incorporat una persona especialitzada en la comunicació digital que
s’encarrega de les xarxes socials i de la creació i actualització del blog.
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COM ENS FINANÇAM?
Bona part de les activitats de sensibilització esmentades s’han realitzat emmarcades en projectes de
sensibilització i de transformació per la ciutadania finançants per la Direcció General de Cooperació del Govern
de les Illes Balears.
Els projectes finançats per la Conselleria d’Afers Socials i Esports que s’han executat durant el 2020 han estat:

Seguim avançant amb
el comerç just a
Llucmajor i a la
comarca de Migjorn

#Reacciona amb el
comerç just
educaŠva)

#Implica't amb el
comerç just
(adreçat a la
ciutadania)

Inici: 18 setembre 2019
Finalització: 17 setembre 2020

Inici: 18 soctubre 2020
Finalització: 17 d'octubre 2020

Inici: 23 novembre 2020
Finalització: 22 novmbre 2021

(adreçat a la comunitat

Font finançament
Quotes de socis
Direcció General activitats DMCJ
Direcció General cistelles de Nadal
Subvenció projecte ‘Seguim avançant amb el comerç just’ DG Cooperació
Subvenció projecte #Reacciona amb el comerç just
Subvenció projecte #Implica’t amb el comerç just
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Quantitat
920,00€
2.000,00€
600,00€
24.996,22€
29.925,13€
27.468,13€
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EN QUÈ ESTAM TREBALLANT DE CARA AL 2021?
De cara al 2021, volem treballar més en xarxa amb altres entitats dedicades a la
cooperació per al desenvolupament, preparar noves activitats d’educació per
a la transformació social i millorar les que estam fent, donar visibilitat a la
nostra tasca, millorar la pàgina web, sumar voluntaris i voluntàries a l’entitat,
impulsar la sensibilització a través de les xarxes socials, ampliar l’abast
territorial treballant en línia, mantenir oberta la botiga…
En definitiva, continuarem amb la tasca de promoure el comerç just com una
eina bàsica que tenim al nostre abast per a combatre la grandíssima
desigualtat que existeix entre el que paguen els consumidors i les
consumidores i el que reben els petits agricultors i agricultores pel seu
treball. Perquè volem garatir que milions de persones rebin una recompensa
justa pel seu treball.
El nostre consum canvia el món!
#Comerç just
Us convidam a visitar el nou blog www.shikamoojust.org
I d’aquí poc… www.jugajust.org

VOLS FER-TE SOCI O SÒCIA?
Si ens vols donar el teu suport amb un compromís una mica més gran et convidem a fer-te soci o sòcia de
Shikamoo.
Ho pots fer emplenant el formulari que trobaràs al següent enllaç:

http://shikamoo.wix.com/shikamoo#!vull-ser-soci/c1n89
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