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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 2021. En ella hi
trobareu informació sobre els nostres assoliments i sobre l’estat dels nostres
comptes.
Estem acostumats a comprar i consumir pràcticament cada dia. Però el cert és
que sovint no som conscients del poder que tenen les nostres decisions de
compra i l’impacte que poden generar en el benestar social i ambiental a escala
global.
A través del comerç just, el nostre consum pot contribuir a fomentar un
desenvolupament més sostenible, ètic i responsable. El comerç just es basa en un
model d’economia solidària i és un recurs per combatre la desigualtat en les
relacions de treball amb els petits productors i garantir que aquests reben una
recompensa justa per la seva feina.
És per això, que el 2021 hem continuat amb la nostra tasca de promoure i difondre
el comerç just. Una de les fites assolides que voldríem destacar d’enguany és la
constitució d’Equitables, la coordinadora de comerç just de les Illes Balears.
Equitables vol evidenciar les iniciatives del moviment de comerç just de les illes
que contribueixen a fomentar condicions de treball dignes per als seus
productors.
Recorda, el teu consum pot canviar 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

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
El dia 22 d’octubre es va celebrar una assemblea extraordinària de socis i sòcies
per tal de renovar la composició de la junta directiva d’acord amb els articles 14 i
15 dels estatuts de l’associació. La composició de la nova junta directiva és la
següent:
-

Esperança Perelló Alomar, presidenta.

-

Maria de Gràcia Salas Bas, secretària

-

Xesca Salas Bas, tresorera.

-

Maria Dolors Bas Pomar, vocal.

-

Tomàs Bosch Llull, vocal.

-

Francesca Villoslada, vocal.

PERSONAL CONTRACTAT
Xesca Salas, responsable de la botiga i dels projectes #Reacciona amb el comerç
just i Connecta’t al comerç just.
Catalina Brotad (fins el dia 22 de novembre), responsable del projecte #Implica’t
amb el comerç just
Ció Gener (a partir del dia 23 de novembre), responsable del projecte Canvia’t al
comerç just.
Pablo López, responsable 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, il·lustracions i disseny.

SOCIS 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 2021 s’ha
associat una persona.

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 i

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’ORGANITZACIONS NO-GOVERNAMENTALS DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT -ILLES BALEARS (CONGDIB)
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
Ens adherim 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.
EQUITABLES
El mes de setembre de 2021 es va constituir Equitables, la coordinadora de
comerç just de les Illes Balears. Està constituïda per:
● Fundació Vicenç Ferrer
● Fundació Deixalles
● Fundació Oxfam Intermón
● Càritas Diocesana de Mallorca
● Càritas Diocesana de Menorca
● Federació s’Altra Senalla:
Casal de la Pau-s’Altra Senalla (Manacor)
Finestra al Sud (Inca)
S’Altra Senalla (Palma)
Shikamoo (Llucmajor)

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS EIXOS DE FEINA?
Fa vuit anys que Shikamoo va començar a apostar pel comerç just.
Des dels inicis vam voler impulsar les tres dimensions del Comerç Just:

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 contribuïm 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 16.30h a 19.30h i dissabtes de 10h a 13h. Els dissabtes estan gestionades
per persones voluntàries. Durant el mes d’agost els horabaixes han estat tancats i
vacances del 9 al 20 d’agost.

NOU SERVEI D'ENVIAMENT A DOMICILI (Mallorca)
Et duim el Comerç Just

a casa!

A partir del mes de setembre us podem enviar les
vostres comandes a casa .
Enviau-nos un WhatsApp
al 601 906 404 o un mail
a shikamoo.llucmajor@gmail.com amb la vostra
comanda i us l'enviarem a casa.
Despeses de tramesa 3,95 €.
Gratuïtes

a partir de 60 € de compra.

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
PROVEÏDORS
Intermón
Equimercado
S’Altra Senalla
Fundació Vicenç Ferrer FVF
Alternativa3
TOTAL COMPRES PROVEÏDORS:

Quantitat
14.938,59 €
3.216,19 €
2.731,87 €
287,42 €
1.688,08 €
22.862,15 €

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 tingut molt bona sortida.

VENDES
Mesos
Gener

Quantitat

Febrer

1.551,92 €

Març

1.555,90 €

Abril

2.443,57 €

Maig

2.885,05 €

Juny

3.069,56 €

Juliol

1.325,30 €

Agost

862,03 €

2.915,50 €

Setembre

2.650,98 €

Octubre

2.814,80 €

Novembre

2.778,05 €

Desembre

6.726,89 €

TOTAL VENDES 2021

31.579,55 €

●

●

●

El total de vendes de l’any 2021 ha estat de 31.579,55 €. Les vendes han
pujat respecte el 2020 de 6.788,60 € el que suposa un 21,49% més que l’any
anterior.
Els mesos de gener, juny i desembre són els mesos amb més vendes,
mentre que febrer i agost són els de vendes més baixes. Cal tenir en
compte que per primera vegada, durant el mes d’agost s’han tingut els
horabaixes tancat i s'ha fet vacances durant quinze dies.
El mes de juny s’ha seguit incrementant la venda de regals de fi de curs a
mestres i professors que s’elegeixen especialment de comerç just.

DESPESES GENERALS DE L’ACTIVITAT
Concepte
Despeses Nòmina personal contractat (*)
Seguretat Social
IBI Ajuntament Llucmajor
Quota CONGDIB
Paper de regal botiga
revisión Balear
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 ENDESA i SOM
ENERGIA**
Subministraments: Aigua AQUALIA
Subministraments: Telèfon i internet
CONECTABALEAR
TOTAL DESPESES D'ACTIVITAT:

Quantitat
16.920 €
7.535,61 €
615,59 €
120 €
49,97 €
56,01 €
241,90 €
119,20 €
25,95 €
258,44 €
25,00 €
1.065,68 €
128,27 €
527,36 €
27.688,98 €

*El salari net de gener a setembre ha estat de 1.120,00 €. La SS en aquest període ha estat
de 620,96 € mensuals. A partir d’octubre el salari s’ha incrementat a 1.150,00 €, amb
648,99 € de SS.
** A partir de setembre el subministrament elèctric és amb Som Energia.

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 2021 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. 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.
Durant el 2021 s’han realitzat un total de 119 activitats d’educació per a la
transformació social en les quals hi ha participat un total de 2008 alumnes en els
tallers. El nivell educatiu que més ha participat ha estat primària.
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.

CICLE 3 CONTES PER CANVIAR EL MÓN
Amb el conte de ‘Milo, l’armadillo’ s’ha contribuït a fomentar el respecte a la
diferència, amb el conte de ‘Haki, la papallona màgica’, els valors del comerç just i
amb el conte ‘La petita caputxeta africana’ la igualtat de gènere.
Contacontes

Lloc

Data

Participants

Milo l’armadillo

Biblioteca de
s’Arenal

22/05/2021

25 (12 infants i 13 adults)

Haki, la papallona
màgica

Claustre (Llucmajor)

0/06/2021

0

Haki, la papallona
màgica i ludoteca

Biblioteca de
s’Arenal

19/06/2021

18 (8 infants i 10 adults)

Petita caputxeta
africana

Can Lluis (Pina)

26/06/2021

15 (16 infants i 9 adults)

Haki la papallona
màgica

Claustre (Llucmajor)

05/08/2021

64 (33 infants i 31 adults)

12 RECEPTES per canviar el món i sorteig de 12 lots de productes de comerç just
Durant el 2021 s’han escrit i editat en vídeo 11 receptes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Magdalenes de cacau i panela de comerç just (gener 2021)
Arròs de comerç just amb verdures (febrer 2021)
Cookies de comerç just (març 2021)
Pizza de quinoa de comerç just
Cocotets de comerç just (abril 2021)
Ensalada de cuscús de comerç just (maig 2021)
Xoco mugs de comerç just
Espagueti de comerç just
Crema de xocolata de comerç just
Arròs tres delícies de comerç just
Coquetes d’avena i cacau de comerç just

S’han publicat cada mes a xarxes socials, al diari ARA Balears i a la revista
“llucmajor pinte en ample” i s’han penjat a la web de Shikamoo. Es poden
consultar en el següent enllaç: https://shikamoojust.org/receptes-videos/
Amb aquestes activitats 1.712 persones han conegut productes d’alimentació de
comerç just
FÀST-TICK
Dia 11 d’abril es representà al Claustre de Sant Bonaventura l’’obra‘Fàst-tick’ amb
Ovnipresents. És una crítica a la moda de la fast-fashion a través de l’humor.
Assenyala les grans marques de roba que tenen la producció en països del Sud
global i aprofiten la manca de drets per a l’explotació laboral i infantil. A més,
també es relaciona amb l’impacte negatiu al medi ambient. Hi participaren 49
persones.
ÁFRICA YETU
Dia 10 d’abril Víctor Uwagba representà Africa Yetu al Claustre de Sant
Bonaventura. En aquest espectacle es fomenta la riquesa de la diferència, el
treball en equip i el suport mutu per a que existeixi un món just per a les persones
i el medi ambient.
Aquesta activitat estava prevista en el marc de la celebració del Dia Mundial dels
Drets Humans el mes de desembre passat, però es va posposar a causa de les
restriccions sanitàries. Hi participaren 75 persones (39 infants i 36 adults).
EL COMERÇ JUST A OXFAM INTERMÓN
Dia 27 d’octubre, en motiu del dia de l'Eradicació de la pobresa, es va dur a terme
una xerrada amb en Jesús Candela per difondre els principals productes que
venem a la botiga d’Oxfam Intermón i quin impacte tenen en les comunitat
d’origen. Hi participaren 12 persones.

DIA MUNDIAL DEL COMERÇ JUST 2021
El dia 8 de maig, les entitats de comerç just de les Illes Balears, amb el suport de
la Direcció General de Cooperació programem dues activitats:
●
●

Una Marató Fotogràfica #CapturaComerçJust
Un sorteig de cistelles de productes de comerç just.

CAMPANYA DE NADAL 2021
Les entitats que conformen el Grup de Comerç Just, amb el suport de la Direcció
General de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports realitzàrem
diferents iniciatives per incentivar el comerç just per Nadal:
−

Sorteig de 10 cistelles amb productes de comerç just. Per cada 10€ de compra
correspon a una participació per al sorteig.

−

Espectacle. El dia 11 de desembre a les 18.00 h es presenta l’espectacle-clown
per a tots el públics “Com continua” amb Aina Moreno de Té a Tres Testre al
Claustre de Sant Bonaventura.
Teatre. El dia 23 de desembre a les 18.00 h es representà la micro-obra de
teatre “Fàst-tick” de la companyia Ovnipresents sobre la indústria tèxtil a la
plaça Espanya.
Espectacle. El dia 30 de desembre a les 18.00h es presenta l'espectacle
interactiu d’òpera “Música Ma(g)estro”.

−
−

EDICIÓ DE RECURSOS DIDÀCTICS i ALTRES MATERIALS
Els recursos didàctics més destacats que hem editat durant el 2021 han estat els
següents:

Vídeo ‘Saps d’on ve la xocolata?’
(https://www.youtube.com/watch?v=rSR0iMSXl-g)

.3. 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. 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. Unes relacions basades en el
comerç just millora en molts aspectes la qualitat de vida de les comunitats del
Sud on estan les cooperatives productores.
Per aconseguir-ho empram dos tipus de canals de comunicació: digitals i
analògics. Així doncs, els canals de comunicació han estat els següents:
●
●

Digitals: web de l’entitat, blog del projecte, correu electrònic i xarxes socials
(Facebook, Instagram, Twitter i Youtube)
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.

Però les principals eines de comunicació i difusió han estat les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC), per raons sanitàries i per la gran capacitat de
transmissió d’informació de les noves tecnologies.
La incorporació a l’equip d’una persona dedicada a la realització de publicacions a
les xarxes socials ha estat un eina clau que durant el 2021 ha permès millorar molt
la difusió i comunicació. A finals del 2021 tenim 299 seguidors a Instagram, 583 a
Facebook i 49 a Twitter.
Valoram també molt positivament la creació d’un nou blog/web,
shikamoojust.org.

COM ENS FINANÇAM?
Bona part de les activitats de sensibilització esmentades s’han realitzat
emmarcades en projectes de sensibilització i d’educació per a la transformació
social finançats 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 2021 han estat:

Projecte

Inici

Finalització

Cost total

Finançat
per
DG
Cooperació

Finançat
per
Shikamoo

#Reacciona amb
el comerç just

18 d’octubre de
2020

17 d’octubre
de 2021

31.066,13 €

29.925,13 €

1.141,00 €

#Implica’t amb el
comerç just

23 de novembre
de 2020

22 de
novembre de
2021

27.468,13 €

27.468,13 €

-

Connecta’t al
comerç just

18 d’octubre de
2021

17 d’octubre
de 2022

31.039,48 €

29.989,28 €

1.050,00 €

Canvia’t al comerç
just

1 de novembre
de 2021

31 d’octubre
de 2022

28.955,08 €

28.720,08 €

235,00 €

Font finançament
Quotes de socis
Direcció General activitats DMCJ
Direcció General activitats Nadal
Direcció General cistelles de Nadal
Subvenció Caixa Colonya per a Fairphone i per a protectors mostradors
Subvenció projecte #Reacciona amb el comerç just (2020-2021)
Subvenció projecte #Implica’t amb el comerç just (2020-2021)
Subvenció projecte Connecta’t al comerç just (2021-2022)
Subvenció projecte Canvia’t al comerç just (2021-2022)

Quantitat
1.035,00€
1.500,00€
250,00€
600,00€
1.200,00€
29.925,13 €
27.468,13 €
29.989,28 €
28.720,08 €

EN QUÈ TREBALLAM DE CARA AL 2022?
D’acord amb el que es va parlar a l’assemblea anual de socis i sòcies que celebrem
el mes d’octubre de 2021, una de les prioritats de feina de cara al proper any és la
de tancar l’antiga web i millorar la difusió de la nova (shikamoojust.org). Per això
hem pensat amb una campanya de marxandatge per donar-la a conèixer.
Així mateix pensam que és necessari, després de vuit anys, fer una millora de la
botiga. Aquests anys hem emprat mobiliari i materials reutilitzats perquè aquesta
és la nostra filosofia. Però la botiga ha anat creixent i mica mica hem anat
adquirint nous productes de roba, alimentació, artesania, jocs… i ara li manca,
d’una banda, espai per exposar els productes i de l’altra una certa homogeneïtat
en tot el mobiliari del punt de venda, és a dir, que sigui de la mateixa forma, estil,
materials, etc. Per això, aquest 2022 volem dedicar un especial esforç a redactar i
executar un projecte de disseny de renovació i millora de l’exterior i interior de la
botiga de Shikamoo amb l’objectiu últim d’assolir la màxima rendibilitat del punt
de venda sense perdre de vista el missatge que volem transmetre.

Visita la nostra plataforma de jocs i contes
en línia i coneix el Comerç Just d'una
forma divertida.
Aquest 2022 jugajust.org!

