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Memòria d’activitats
Amics i amigues del Comerç Just i del Consum
Responsable,
Us presentam la memòria d’activitats de l’associació
Shikamoo de l’any 2018. En ella hi trobareu
informació sobre els nostres assoliments i sobre l’estat
dels nostres comptes.

El mes d’abril Shikamoo es va
incorporar formalment a la
Federació S’Altra Senalla.
La Federació està formada
per quatre entitats: S’Altra
Senalla (Palma), Finestra al
Sud (Inca), Casal de la Pau
(Manacor) i Shikamoo
(Llucmajor). Compartim
activitats, inquietuds i sobretot
les ganes de fer arribar el
comerç just a molta més gent.
Estam molt contentes de
formar-ne part i volem agrair
el suport i l'acollida que
sempre ens dóna l'equip de la
Federació.

A Shikamoo lluitam per aconseguir un món més just i
sense pobresa. Creim, vivim i treballam pel comerç
just, com una alternativa al comerç internacional,
que afavoreix el desenvolupament local, respectant
els drets humans i el medi ambient.
Durant el 2018 la feina de l’associació s’ha
intensificat i multiplicat, permetent-nos arribar a un
gran nombre d’alumnes, professores i professors i
ciutadanes i ciutadans.
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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Shikamoo és una associació sense ànim de lucre i
una botiga de Comerç Just a Llucmajor
Qui som?
La Junta Directiva està formada per:
•
•
•
•
•
•

Mª de Gràcia Salas (presidenta)
Esperança Perelló (secretària)
Francesca Mª Salas (tresorera),
Guillem Cortès (vocal)
Bernat Perelló (vocal)
Mª Dolors Bas (vocal)

Personal contractat
L’associació ha tengut contractada
durant tot l’any una persona, Francesca
Maria Salas, com a responsable de totes
les tasques administratives associades al
seu funcionament i la coordinació del
projecte de sensibilització.

Personal Voluntari
• Bernat Perelló i Jaume Perelló:
treballs de gestoria
• Julià Salas i Enric Salas: tasques
d’administració
• Jero Hernández: col·laboració
amb productes de comerç jsut
• Amigues i amics i companys i
companyes que ens ajuden a
la botiga, a les paradetes.
Socis
A dia 31 de desembre de 2018 el
nombre de socis era de vint-i-set.

S’ha contractat puntualment a Marta
Alburquerque i a Etel Martorell per dur a
terme activitats de sensibilització fins a
finals de novembre.

Reacció. Pacte social contra les violències masclistes.
L’associació s’ha adherit al Pacte Social contra les Violències
Masclistes (https://www.reaccionem.com/) per tal d’assumir la seva
responsabilitat social en la prevenció de les violències masclistes. Ens
hem compromès a impulsar accions de sensibilització dirigides a la
ciutadania per a poder identificar situacions de violència masclista i
construir models de relació igualitaris.
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Saps què són els ODS?
Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius
universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació
de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament
Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015.
Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la
salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la
protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els
territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.
Si teniu una minuts, us animam a veure l'animació d'aquest enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA
El comerç just contribueix a la consecució dels objectius de
desenvolupament sostenible. I per tant a la justícia global i a la reducció
de la pobresa
Ens ajudau a assolir-los?
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Durant el 2018 els tres eixos principals de feina de Shikamoo han estat:
1. Comercialització de productes de Comerç Just
2. La sensibilització
3. La difusió
1. Comercialització de productes de Comerç Just
Les botigues de comerç just són el cor del moviment del comerç just,
referència per a una ciutadania compromesa que, més enllà de la compra,
vol també participar en la construcció d’un món més just.
Tenir la botiga oberta al públic és un dels objectius prioritaris de l’associació
per poder vendre productes de comerç just, que consideram un acte directe
de cooperació.
A la botiga miram de tenir una àmplia gamma de productes elaborats en
condicions de justícia social i mediambiental. Així, a banda dels productes
alimentaris més coneguts pel gran públic, com el cafè, el cacau o el sucre ,
tenim roba, joguines, parament de la llar, cosmètica natural, artesanies,
bijuteria i complements.
Les importadores amb les quals hem treballat han estat:
Oxfam Intermón
Ideas
S'Altra Senalla
Adsis Equimercado
Fundació Vicenç Ferrer
Alternativa 3
Aquestes han estat les compres que s’han fet durant el 2018:
Intermón
Equimercado
S’Altra Senalla
Fundació Vicenç Ferrer FVF
Alternativa3
TOTAL COMPRES PROVEÏDORS:

8.994,34
3.983,64
2.996,22
374,86
1.307,43
17.656,49

Durant el 2018 s’han fet, com l’any anterior, 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.
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Com han anat les vendes durant el 2018?
Les vendes durant el 2018 han estat de 25.557,91 €, 93,48 € superiors a les de l’any 2017.
Els mesos amb més vendes han estat maig, juny i desembre, mentre que setembre i
febrer segueixen essent els de vendes més baixes.
El mes de juny s’ha incrementat la venda de regals de fi de curs a mestres i professorat
que s’elegeixen especialment de comerç just.
Vendes de 2018:
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL VENDES 2018
Vendes per famílies :
Alimentació
Llibres
Cosmètica
Artesania

1.726,84 €
1.325,58 €
1.843,45 €
2.436,13 €
3.120,84 €
2.935,98 €
1.675,10 €
1.523,78 €
1.325,09 €
2.225,54 €
1.409,71 €
4.009,87 €
25.557,91 €

14.987,54 €
1.478 €
3.548,24 €
5.544,13 €

Dia 8 de març Shikamoo es va
adherir a la vaga a favor dels
drets de les dones.

El 8 de març es
commemora el Dia
Internacional de la Dona.
Shikamoo volgué reivindicar
el paper del comerç just en
la defensa dels drets de la
dona. La botiga va
romandre tancada.
En totes les organitzacions
de Comerç just, la
remuneració és igual entre
homes i dones pel mateix
treball, atès que l’equitat de
gènere és un dels principis
bàsics del comerç just

Les vendes d’alimentació s’han incrementat
considerablement, fidelitzant clients que
consumeixen productes regularment. En canvi les
vendes d’artesania han sofert una baixada molt
notable, sobretot la bijuteria.
La cosmètica segueix tenint clients habituals i les
vendes de contes infantils també s’han incrementat.
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Vendes de paradetes (incloses als totals de vendes):
Fires Llucmajor
IES Llucmajor
CEIP Rodamilans
IES Santanyí
Mercat nadal Llubí
TOTAL VENDES PARADETES

12,13,14,15 d’octubre 2018
15/11
13/12
20/12
22/12

367,00€
184,27€
208,24€
108,54€
97,24€
965,29€

Les vendes a paradetes també són pràcticament iguals que l’any anterior.
Els productes més venuts han estat:
Alimentació

Llibres
Cosmètica
Artesania

-Panela
-Xocolata 99% i xocolata 70%
-Cacau soluble (idees i Oxfam)
-Cacau pur (ethiquable)
-Cafè Tierra madre’ 100% aràbiga (Oxfam)
-‘La petita caputxeta africana’
-‘Monstres’
-Gel d’argan
-Línia rosa mosqueta (crema facial, ulls i protectors llavis)
-Desodorants aloe vera i alumbre
-Roba (camisetes, pijames, calcetins)
-Bosses de mà

Mitjanes de venda diàries per mesos 2018:
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
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Quines despeses hem tengut durant el 2018?
Despeses generals de l’activitat:
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
TOTAL DESPESES ACTIVITAT:

11.052,15€
5.626,46€
383,09€
241,90€
117,02€
24,90€
59,21€
28,00€
1.089,90€
1334,20€
698,97
20.655,80 €

La nòmina mensual de gener a setembre ha estat de 901,35 € i la SS en 462,04€ mensuals.
A partir d’octubre s’ha incrementat a 980,00€ i la SS a 489,37.

Altres fonts finançament 2018:
Quotes de socis
Direcció General Coperació activitats DMCJ
Direcció General Cooperació activitats Nadal
Direcció General Cooperació cistelles de Nadal
Subvenció Caixa Colonya per a compra de ludoteca
Subvenció Projecte ‘Feim créixer el comerç just’ DG
Cooperació

820,00€
1.180,00€
500,00€
713,00€
500,00€
24.983,81€
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2. Sensibilització.
Durant el 2018 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 als centres educatius, i de l’altra a la població en general.
Amb la sensibilització volem fomentar l’aparició d’actituds crítiques envers el consum
convencional que siguin motors de canvi cap a una economia sostenible i ètica.
Pretenem que tots els potencials consumidors es preguntin quin és l’origen dels productes
que compren, qui els ha produït, en quines condicions i quina remuneració ha percebut i,
finalment, si hi ha una alternativa més ètica i sostenible.
2.1. Activitats de sensibilització adreçades als centres educatius:
Disposam d’una oferta educativa amb diferents propostes d’activitats dirigides a
alumnat i professorat d’infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i centres
d’adults.
Les activitats que s’han oferit són les següents:
⎯ Descobreix el món del comerç just.
⎯ Les set diferències del comerç just.
⎯ D’on ve la xocolata.
⎯ Contacontes.
⎯ Visita a la botiga de comerç just.
⎯ Les multinacionals i la xocolata.
⎯ Diari d’un nin/nina.
⎯ Taller “La Fàbrica De Cubs”.
⎯ La roba i les etiquetes.
⎯ Cinefòrum.
⎯ Quin cacau!
⎯ Berenar de comerç just.
⎯ Taula informativa i de venda.
El mes de setembre de 2018 editàrem
una oferta educativa conjunta amb les
diferents associacions que conformam la
Federació de s’Altra Senalla. El fet de
treballar en xarxa ha fet que l’impacte i
la capacitat d’incidència hagi crescut
notablement.
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A continuació us presentam un resum de les activitats de sensibilització realitzades durant
el 2018.
Durant l’any 2018 s’han realitzat un total de 90 activitats de sensibilització. L’activitat més
sol·licitada ha estat “D’on ve la xocolata” seguida de la de “Les etiquetes”.
Activitat
Contacontes
Diari d'un nin
D'on ve la xocolata
Etiquetes
La fàbrica de cubs
Les multinacionals i la
xocolata
Quin cacau
TOTAL

Nº
12
12
29
13
11
10

35
30
25
20
15
10
5
0

3
90

Activitats de sensibilització als centres
educatius

Esmentar que en un principi, a Shikamoo hem atès les demandes de la zona de
Llucmajor i de la comarca de Migjorn, d’una banda, perquè són l’entorn natural
d’actuació de l’Associació Shikamoo, i de l’altra, perquè treballam en coordinació amb
les entitats de la Federació de s’Altra Senalla i hem acordat quins municipis podem
assumir cada associació. Això no obstant, en alguns acasos també hem realitzat
activitats en altres municipis de Mallorca.
El municipi on s’han fet més activitats ha estat Llucmajor amb 38 activitats seguit de
Campos amb 16 activitats.

Municipi
Campos
Llubí
Llucmajor
Palma
Porreres
Santanyí
Santanyí (s'Alqueria Blanca)
Sineu
Son Ferriol
Santa Margalida

nº
16
6
38
4
4
6
9
2
3
2
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Disposar d’eines i materials que resultin atractius pels participants de les activitats és
fonamental per transmetre i donar a conèixer el comerç just. Durant el 2018 s’han editat l
següents materials didàctic:
El cub de la xocolata. Es tracta d’un material didàctic de suport per a les activitats de
sensibilització sobre l’origen de la xocolata adreçades a l'alumnat d’infantil i primària. És
un cub amb imatges a cadascuna de les cares que descriuen el procés de fabricació
d’una rajola de xocolata, des del cultiu del cacau fins al consum.

!

El joc de l’oca del comerç just. A partir del tan conegut joc de l'oca, les persones que
juguen aprenen els principis del comerç just i el recorregut dels productes des que són
cultivats per les famílies i les cooperatives fins que els adquirim a les botigues de les
nostres poblacions. A més permet reflexionar de manera crítica i constructiva sobre els
intercanvis comercials entre països i empreses, les seves avantatges (que ens permeten
avançar) i les injustícies que es comenten (que ens pararan o ens faran retrocedir en el
taullell de joc). L’estrenàrem a les Fires de Llucmajor.
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Ludoteca de comerç just
Gràcies a la subvenció rebuda per la Fundació Guillem Cifre de Colonya, s’adquirien jocs
o juguetes de comerç just per a diverses edats de productors de cooperatives de
Tanzània, Sri Lanka, Índia, Perú, Kènia, i Bangladesh. Tots aquests materials ens han servit
per dur a terme una de les activitats de sensibilització que més agrada, la ludoteca de
comerç just.
La ludoteca de comerç just, és una ludoteca mòbil, on les juguetes i jocs provenen tots
del comerç just o serveixen per donar a conèixer aquesta temàtica. El nostre objectiu és
donar a conèixer els principis del comerç just de manera lúdica. Mitjançant els jocs i
juguetes de la ludoteca explicar qui són els productors i productores, de quins països
provenen.
Per als infants es compraren titelles de dit d'animals d'altres llocs del món (tigres, zebres,
girafes, elefants...), pepes de pedaç amb la pell de color per a què els infants integrin la
diversitat en el joc, jocs de construcció de fusta amb certificació justa, cotxets de fusta,
peluixos d'animals de la sabana de pedaç, un estirador de fusta en forma de drac, un
joc d'equilibri de fusta en forma d'elefant, un puzle de fusta en forma de foca.
Per als més grans es compraren jocs com l'oware (joc semblant a l'escacs que es juga a
tot Àfrica), un tres en retxa de fusta, un joc de bolletes d'equilibri, un tictac toe (joc típic
de l'Índia), 10 baldufes de fusta, un puzle laberint amb bolleta.
També s’adquirien instruments musicals que els infants poden tocar i així reconèixer sons
d'altres llocs del món: un xilòfon de Bali, un tambor oceànic de Kènia, un tam-tam de
Perú i unes maraques d'Equador. Així mateix s'han adquirit dues cistelles grans de jute de
colors fetes a Bangladesh per poder guardar-hi els jocs i que els infants ja identifiquen
amb la ludoteca.
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Tots els jocs i juguetes que s'han comprat estan pensats per a integrar la diversitat des de
la infància i estan triats molt conscientment per a no fer distincions per sexe. Totes les
juguetes són tant per a nins com per a nines. Sempre s'explica als infants que hi juguen
que aquestes juguetes estan produïdes a llocs molt llunyans sense que hi hagi cap nin o
nina que hi hagi hagut de treballar. Se'ls explica també que, sovint i malauradament, a
vegades hi ha infants com ells treballant. Als adults acompanyants també se'ls intenta
conscienciar de la importància a l'hora de triar i escollir jocs i juguetes per als més petits
per a què creixin integrant la diversitat i el respecte a totes les persones mitjançant el joc.
Des de març de 2018 fins febrer de 2019 han pogut jugar i conèixer la ludoteca de
comerç just 182 infants (84 nins i 98 nines) i 66 adults acompanyants

Si us animau a jugar-hi, enviau-nos un correu a
shikamoo.llucmajor@gmail.com
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2.2. Activitats de sensibilització adreçades a la ciutadania
El ventall d’activitats per acostar el comerç just al públic en general és molt ampli, taules
informatives i punts de venda de productes de comerç just a fires i mercats, contacontes,
tallers, conferències, cinefòrums, xerrades, degustacions…
Mica a mica, començam a tenir experiència en l’organització de jornades i
esdeveniments d’actes que tenen més èxit en quant a participació i ens permeten
informar de l’existència del comerç just com a alternativa a un sistema de comerç que
genera desigualtats, injustícies socials, ambientals i de gènere. Algunes d’elles van
adreçades a un públic desconeixedor del comerç just, per exemple a la Mostra de
Llucmajor, als tallers infantils a plaça, la celebració del Dia Mundial dels Drets Humans i
del Dia Mundial del Medi Ambient, per descobrir-los el comerç just i fer-los veure el poder
que tenim com a consumidors per combatre la pobresa i protegir el medi ambient.
A continuació es detallen les activitats que s’han realitzat durant el 2018 adreçades a la
població en general.
2.2.1. Contacontes
Els conctacontes són activitats dirigides als infants, però, hem vist que hi participen també mares i
pares. Normalment s’han contat en divendres horabaixa o dissabte dematí i s’han emmarcat en
la celebració d’algun esdeveniment o Dia Internacional. Tots els contacontes han acabat amb
un berenar de batut de cacau i galetes de comerç just.
A la següent taula es detallen els contacontes realitzats:

23/2/2018
10/3/2018
2/6/2018
12/10/2018
13/10/2018
13/10/2018
23/11/2018
21/12/2018

On és el meu barret?
El petit jardiner
La teva cancó
Neda que neda
D'on ve la xocolata Fires
Les set diferències del comerç just
El conillet màgic
Contes de Nadal
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2.2.2. Paradetes d’informació i venda:
El muntatge de paradetes amb informació sobre el comerç just i de venda de productes és una
bona manera d’acostar el comerç just a diferents tipus de públic.
El mes d’octubre muntàrem d’un estand amb
productes de comerç just a la Mostra LLucmajorera
que s’instal·la cada any en el mes d’octubre al
Passeig Jaume III de LLucmajor. Aquesta és una de
les Fires que, des de sempre, més visitants ha tengut
i ho aprofitam per donar a conèixer la nostra tasca.

A la següent taula hi ha detallades les paradetes que s’han muntat al llarg del 2018:
15/3/2018
23/4/2018
12/5/2018
13/10/2018
14/10/2018
15/11/2018
13/12/2018
20/12/2018
22/12/2018
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Setmana sostenible de la UIB
CEIP M de Déu de Consolació
Pop up store Llucmajor
Paradeta informació i venda Fires
Paradeta informació i venda Fires
Paradeta informació i venda IES Llucmajor
Paradeta informació i venda CEIP Rodamilans
Paradeta informació i venda IEs Santanyí
Paradeta informació i venda Llubí

Palma
Alqueria
Llucmajor
Llucmajor
Llucmajor
Llucmajor
Sineu
Santanyí
Llubí
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2.2.3. Celebració del Dia Mundial del Comerç Just
Sota el lema "Som Comerç Just", el dia 12
de maig, les Illes Balears s'uniren per a la
celebració del Dia Mundial del Comerç
Just. A través d’aquesta jornada diferents
entitats aprofitàrem per recordar a la
ciutadania que un consum responsable
pot reduir la pobresa i la desigualtat al
món.
Les associacions que treballam pel
comerç just a Mallorca i Menorca
organitzàrem amb el suport de la
Conselleria
de
Serveis
Socials
i
Cooperació diferents activitats lúdiques i
reivindicatives que es dugueren a terme
a Palma, Manacor, Inca, Llucmajor,
Bunyola i Menorca, amb l'objectiu de
promoure unes relacions comercials que
garanteixin una vida digna per a tots els
habitants del planeta i que contribueixin
a frenar la degradació mediambiental.
A Llucmajor organitzàrem una degustació
de productes de comerç just davant la
botiga de Shikamoo, jocs infantils amb
Ludoteca de Jardí i animació amb el
grup de música 'Àngel Mussol'.
A més, durant la jornada convidàrem la
ciutadania a implicar-se en la campanya
a les xarxes socials #SomosComercioJusto
#SomComerçJust i així unir-se a aquest
moviment i mostrar el seu compromís per
un món més just.
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2.2.4. Campanya Nadal 2018. Per Nadal, consumim amb criteri, triem comerç just!
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Les entitats que conformam el Grup de Comerç Just de les
Illes Balears, juntament amb la Direcció General de
Cooperació de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació presentàrem a Shikamoo el programa d’actes
de
la
campanya
nadalenca
per
recordar
les
conseqüències del nostre consum i premiar els consumidors
responsables.
Durant la presentació d’aquesta campanya, recordàrem
que per Nadal i durant tot l’any, el nostre consum i les
nostres compres repercuteixen sobre la vida de milions de
persones. Molts dels productes que consumim habitualment
han estat produïts a països d'Àsia, Àfrica i Amèrica llatina,
on els treballadors reben sous molt baixos i no tenen drets
laborals, i on els productors locals s’empobreixen cada
vegada més per les polítiques empresarials dels països del
Nord, que cerquen el màxim benefici a qualsevol preu.
Amb el comerç just, cada petit gest es multiplica.

Primer premi del concurs
de mostradors de
Llucmajor!
Mot orgànic, reciclat i amb
els pilars del comerç just

ben presents.
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Shikamoo.
Amb el suport de la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació, també
s’organitzaren diversos actes festius al
voltant de les botigues de comerç just
per fer una crida a nous consumidors
conscients. Aquestes activitats volen
recordar què és el comerç just i
l'alternativa que representa al sistema
de comerç tradicional, que beneficia
els productors (garanteix els seus drets
i una qualitat de vida digna) els
consumidors (ens ofereix productes de
qualitat) i el medi ambient, que és de
tots.
A Llucmajor, dissabte 29 de desembre
férem Un món de sons. Taller
d’instruments musicals reciclats
d’arreu del món i berenar degustació
a Shikamoo, Llucmajor

Memòria d’activitats 2018

Sorteig de 70 cistelles de productes de
comerç just, valorades en 100 euros cada una.
Des del dia 1 al dia 28 de desembre, cada 10
euros de compra a les botigues de comerç
just es poden convertir en 100 €. Per cada 10
euros de compra, es donà una butlleta per
participar en el sorteig d'una de les 7 cistelles
de productes de comerç just, valorades en
100 euros cada una que sortejà cada una de
les entitats. Aquest sorteig vol incidir sobre la
importància i repercussions de les nostres
compres en aquesta època de consum que
s'acosta, a més de premiar els actes de
consum responsables, com són les compres de
comerç just.
Els guanyadors de les 7 cistelles de productes
de comerç just que hem sortejat entre tots els
clients de Shikamoo han estat:
Cistella 1: Marina Estarellas
Cistella 2: Vanesa Pan
Cistella 3: Trini Gutiérrez
Cistella 4: Coloma Puig
Cistella 5: Jero Hernández
Cistella 6: Marta Alburquerque
Cistella 7: Joana Maria Furió
Enhorabona!
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Bona part de les activitats de sensibilització esmentades s’han realitzat emmarcades en
dos projectes de sensibilització finançants per la Direcció General de Cooperació del
Govern de les Illes Balears.
Els dos projectes que s’han executat durant el 2018 han estat:

Projecte Donam a conèixer el comerç Just
a Llucmajor i a la comarca de Migjorn
Feim créixer el comerç just a Llucmajor i a
la comarca de Migjorn

Data d’inici
18 de setembre de
2017
18 de setembre de
2018

Data de finalització
17 de setembre de
2018
17 de setembre de
2019

L’objectiu d’ambdós projectes és donar a conèixer el comerç just com a eina de
cooperació per al desenvolupament i la justícia global a Llucmajor i a la comarca de
Migjorn a través de dues línies estratègiques:
1. activitats de sensibilització amb el comerç just a centres educatius d’infantil,
primària, secundària i adults. A partir de diferents propostes educatives (tallers,
xerrades, contacontes…) es pretén presentar el comerç just a les generacions més
joves com una opció per millorar les condicions de vida de les persones i la salut
del planeta;
2. activitats de difusió i promoció del comerç just destinades a associacions i a la
població en general. A través de la venda de productes de CJ, de taules
informatives i punts de venda a fires i mercats, de degustacions, etc. es pretén
apropar el CJ a la ciutadania per despertar una consciència crítica i contribuir a
eliminar les desigualtats socials.
Pel que fa als resultats de la primera línia estratègica, es dugueren a terme un total de 91
activitats de sensibilització, en les quals hi participaren 2.129 alumnes. Per altra banda, a
les activitats dirigides a la ciutadania en general hi participaren un total de 3.186
persones destinatàries.
Amb el projecte Feim créixer el comerç just a Llucmajor i a la comarca de Migjorn hem
continuat la tasca iniciada amb el projecte presentat el 2017.
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3. Difusió.
El tercer àmbit d’actuació, al costat de la comercialització i sensibilització és la
divulgació a través de diferents mitjans, principalment correu electrònic, xarxes socials,
pàgina web.
Durant el 2018 hem mantingut una activitat constant a les xarxes socials, Facebook,
Twitter, Instagram). Les xarxes socials avui en dia han assolit una autoritat tan gran que hi
ha moltes persones que naveguen a la web pràcticament només per fer-ne ús. Per tant,
constitueixen l’espai ideal on construir una major visibilitat tant del comerç just i el consum
responsable, com de les activitats i projectes que impulsa la nostra associació.
La nostra presència a les xarxes socials té tres objectius principals que són: d’una banda,
arribar a totes aquelles persones que encara no ens coneixen; d’altra, aconseguir que es
comprometin amb la nostra causa i, en darrer lloc, fidelitzar a les que ja ens donen
suport, transmetent les nostre fites, els nostres nous projectes, etc.
L’audiència més coneguda és la composta pels nostres seguidors i seguidores. Aquestes
persones són les que ja coneixen la nostra associació i tenen afinitat vers la nostra causa.
A elles volen fer arribar informació sobre els nostres esdeveniments i notícies relacionades
amb la nostra causa, ja sigui de la premsa o d’articles elaborats per altres entitats que
expliquen la realitat dels països del Sud, les causes del seu empobriment, els principis del
comerç just, etc.
A continuació tenim els amics dels nostres seguidors i seguidores. Quan un seguidor o
seguidora interactua amb alguna publicació de la nostra pàgina, existeix la possibilitat
de que la xarxa comparteixi aquesta interacció amb els seus amics. Aquest efecte viral
és molt valuós, perquè és altament probable que els amics dels nostres amics tinguin
afinitats similars i estiguin més propensos a connectar amb la nostra causa.

Les noves tecnologies ens permeten que les persones que reben la informació siguin a la
vegada difusores i transmissores de la informació . A dia d’avui el perfil de Facebook de
Shikamoo té 436 “M’agrada”, a Instagram tenim 76 seguidors. El compte de Twitter només
té 8 seguidors de moment.

Ens podeu seguir a les xarxes socials:
Facebook
https://www.facebook.com/Shikamoo-Comer%C3%A7-Just-102662346603012/
Twitter
@ShikamooJust
Instagram
https://www.instagram.com/shikamoo.comerc/
El 2018 hem eliminat el perfil de Google Plus perquè aquesta xarxa social va tancar.
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I Jornada de Bones Pràctiques d'Educació
per al Desenvolupament
El mes de maig participàrem a la I Jornada
de Bones Pràctiques d'Educació per al
Desenvolupament, organitzada per la
Conselleria d'Educació i la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació .

	
  

Per acabar, si teniu 8 nimutets, us el
recomanam. Canviem el món triant el
que consumim
https://www.youtube.com/watch?v=vJw
gek27ptc
És una entrevista a Mercedes García
Vinuesa sobre comerç just “Defensar el
comerç just és defensar els drets
fonamentals de les persones”
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A Shikamoo, Xesca Salas i Marta
Alburqueque presentaren la nostra oferta
educativa. A la jornada hi participà també
Tania López i Albert Lobo com a docents
impulsors de EpD i el Comerç Just en els
centres educatius IES Sineu i IES Santa
Margalida, de la mà de Finestra Al Sud;
Carles Valentí compartí les activitats de
l'oferta educactiva de S'Altra Senalla, amb
més de 20 anys d'experiència i interacció
amb els centres; i Joana M. Galmés, del
Casal De La Pau SAltra Senalla, agraí i
mostrà la implicació de l'IES Mossèn Alcover
en la transmissió dels valors del comerç just.
Una bona experiencia en l'Educació per a
la Ciutadania Global i Transformadora.

```
A Shikamoo ens agrada explicar que així com diuen
que l'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra
banda del món, la nostra compra diària pot canviar la
vida de milers de productors i productores en els països
del sud.
L'efecte papallona ens diu que una petita pertorbació
inicial, mitjançant un procediment d'amplificació,
podrà generar un efecte considerablement gran.
Per exemple, pensam que la nostra tasca de difusió i
sensibilització sobre el comerç just fa que cada vegada
hi hagi més consumidors i consumidores responsables i
conseqüentment possibilita el desenvolupament de
moltes comunitats de països del sud.
Ara bé, sabem que sensibilitzar sobre comerç just
requereix continuïtat i persistència. Així doncs, durant el
2019, hem de seguir endavant. Suma-t’hi!
Memòria d’Activitats 2018

Shikamoo
La Botiga per un Món Millor

shikamoo.llucmajor@gmail.com
C/Font, nº 5 Llucmajor
www.shikamoo.wix.com/shikamoo

Redactada el mes de juny de 2019

Aquesta memòria va dirigida a sòcies i
socis, voluntàries i voluntaris de
l’associació i a totes aquelles persones
que d’una manera o altra ens donen el
seu suport.
El nostre més sincer agraïment.

Si ens vols donar el teu suport amb un compromís
una mica més gran et convidem a que valoris la
possibilitat de fer-te soci/sòcia de Shikamoo.
Ho pots fer emplenant el formulari que trobaràs al
següent enllaç:
http://shikamoo.wix.com/shikamoo#!vull-sersoci/c1n89

