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Amics i amigues del Comerç Just i del Consum Responsable,

Un any més us presentam la memòria de les activitats més destacades de Shikamoo
realitzades durant l’any 2022. En ella hi trobareu informació dels nostres assoliments i 
l’estat dels comptes. I també, encara que no es pugui llegir expressament, hi 
podreu entreveure l’esforç i la dedicació de totes les persones que formen part de 
l’entitat i que ho fan possible. 

Amb aquestes primers nou anys, les tasques s’han anat diversificant i incrementant.  
Per això, veureu que enguany hem dedicat una atenció especial a la planificació  i 
hem dividit les actuacions en diferents àrees de feina que a partir d’ara seran el 
nostre full de ruta.

Hem continuat amb el nostre compromís de treballar en l’educació per a la 
transformació social i de vendre productes de comerç just. Segueix ferma la nostra 
voluntat de sensibilitzar les dones i els homes del futur més pròxim en el respecte als 
valors humans i mediambientals en l’administració dels recursos de la terra. 

Encara que, de vegades, ens envaeix el sentiment de no ser més que un granet 
d’arena i que la nostra tasca pot semblar insignificant, allò cert és que som moltes 
les persones que volem construir un món millor i que si treballam conjuntament 
aconseguirem més fàcilment i més aviat les fites. 

Un any més hem continuat endavant gràcies a l’empenta de les persones sòcies, 
les voluntàries i l’equip de feina que aposten dia a dia pel comerç just i el consum 
responsable. És per això que volem agrair l’esforç immens de tots els que ens han 
acompanyat al llarg d’aquest any. 

Volem acabar desitjant que l’any que ve poguem celebrar amb vosaltres els 
primers deu anys de comerç just a Llucmajor. I que plegats i plegades poguem 
continuar amb el nostre compromís de construir un món més just i solidari i treballar 
per garantir l’accés als drets fonamentals i al lliure desenvolupament de les 
persones i els pobles d’arreu del món. 

Recorda: El teu consum pot canviar el món!

Moltes gràcies a totes i a tots pel vostre suport, esforç i dedicació.
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1. ÀREA DE COMERCIALITZACIÓ
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1. Àrea de comercialització

Aquesta àrea té per objectiu principal la comercialització de 
productes procedents de cooperatives o petits productors i 
productores que compleixen uns criteris basats en principis d’igualtat.

1.1 Programa de compres a proveïdors

Durant l’any 2022 hem continuat realitzant les compres de productes a les mateixes 
importadores de Comerç Just dels anys anteriors: Alternativa 3, Adsis Equimercado, 
IDEAS i Oxfam Intermón. 

PROVEÏDORS Quantitat
Intermón 16.232,36 €
Equimercado 4.063,80 €
S’Altra Senalla 1.909,90 €
Fundació Vicenç Ferrer  FVF 764,89 €
Alternativa3 1.508,24 €
TOTAL COMPRES PROVEÏDORS: 24.479,19 €

El total de compres a proveïdors durant el 2022 ascendeix a 24.479,19 €, 2.0000 € 
més respecte l’any 2021. 

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. 

S’ha dedicat una inversió important a la compra de roba de cotó i pijames. 
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1.2 Programa de venda de productes de comerç just

S’ha mantingut oberta la botiga de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 16.30 h a 
19.30 h. I els dissabtes de 10 h a 13 h. Durant els mesos de juliol i agost l’horari ha 
estat de dematí i s’ha tancat per vacances del 14 al 18 d’abril i de l’1 al 10 i del 22 
al 31 d’agost. 

Mesos Quantitat
Gener 4.277,52 €
Febrer 2.238,93 €
Març 2.281,82 €
Abril 2.984,15 €
Maig 2.401,95 €
Juny 2.884,53 €
Juliol 1.471.80 €
Agost 259,05 €
Setembre 2.032,05 €  
Octubre 2.342,65 €
Novembre 3.402,93 € 
Desembre 6.004,05 € 
TOTAL VENDES 2022 32.581,43 €

● El total de vendes de l’any 2022 ha estat de 31.579,55 €. Les vendes han pujat
1.001,88 €  respecte el 2021.

● Els mesos de gener, novembre i desembre són els mesos amb més vendes, 
mentre que juliol i agost són els de vendes més baixes. Cal tenir en compte 
que per  durant el mes d’agost s’han tingut els horabaixes tancat i s'ha fet 
vacances.
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1.3 Projecte de millora de la botiga

Durant el 2022 s’ha dedicat un esforç a millorar el disseny interior i exterior de la 
botiga i de sensibilització per aconseguir l’objectiu últim d’assolir la màxima 
rendibilitat del punt de venda sense perdre de vista el missatge que volem 
transmetre. 

Els objectius més destacats del projecte eren els següents: millora de la retolació 
exterior i dels aparadors, planificació de la disposició de l’espai de la sala de 
vendes i millora de la retolació interior, renovació de mobiliari, il·luminació i 
adequació de l’espai de realització d’activitats d’educació per a la transformació 
social. 

Per a la redacció del projecte bàsic de disseny es va contactar amb una 
dissenyadora freelance, Elena García Galcerà (E2G), que duu a terme projectes 
d’interiorisme, creació d’espais i escaparatisme entre altres. S’ha encarregat 
d’analitzar l’est actual del local i del mobiliari.

El projecte s’ha executat
parcialment. En el mes de
novembre la dissenyadora
entregà el projecte de
millora de la botiga. I
s’han fet algunes
inversions en mobiliari i
il·luminació d’acord amb
el pressupost de què s’ha
disposat. 

L’execució s’ha finançat
amb una subvenció de la
Fundació Caixa colonya. 



2. ÀREA DE PARTICIPACIÓ 
I TREBALL EN XARXA
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2. Àrea de participació i treball en xarxa

L’objectiu d’aquesta àrea és enfortir la participació ciutadana i el 
treball conjunt i coordinat amb altres organitzacions i xarxes que 
també treballen per un món just i solidari. 

2.1. Shikamoo som

Shikamoo som un moviment de persones que treballam
per reduir la situació de desigualtat social Nord-Sud i
d’injustícia comercial i ambiental, resultant dels
sistemes tradicionals de comerç amb els països menys
desenvolupats.

Som una assemblea de 19 persones: 15 dones i 4 homes. 

Junta directiva

• Presidència: Esperança Perelló
• Secretaria: Maria de Gràcia Salas
• Tresoreria: Julià Salas Bas
• Vocalies: Maria Dolors Bas, Tomàs Bosch, Francesca Mª Salas, Francesca 

Villoslada

Equip professional 2022

• Gestió de la botiga i projecte d’EpTs centres educatius i ciutadania 
(parcialment): Francesca Mª Salas

• Projecte d’EpTs ciutadania: Ciò Gener
• Disseny, web i xarxes socials: Francesca Villoslada

Voluntariat

• Gestoria: Jaume Perelló
• Confecció de mostradors i bosses: Maria Dolors Bas
• Atenció botiga (dissabte): Esperança Perelló i Mª de Gràcia Salas
• Representació a la Federació: Esperança Perelló, Mª de Gràcia Salas
• Representació a Equitables: Francesca Mª Salas

2.2. Shikamoo formam part 

• Federació s’Altra Senalla

Shikamoo formam part de la Federació s’Altra Senalla integrada per 4 associacions 
de Mallorca, 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.
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• Equitables

Shikamoo formam part d’Equitables, constituïda el mes
de setembre de 2021.  És la Coordinadora de Comerç
Just de les Illes Balears, actualment formada per  9
entitats membrea: Fundació Vicenç Ferrer, Fundació
Deixalles, Fundació Oxfam Intermón, Càritas Diocesana
de Mallorca, Càritas Diocesana de Menorca, Casal de la
Pau-s’Altra Senalla (Manacor), Finestra al Sud (Inca),
S’Altra Senalla (Palma), Shikamoo (Llucmajor).

Pots visitar la web en aquest enllaç: equitables.org/

• Coordinadora d’organitzacions no-governamentals de cooperació al 
desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB)

Shikamoo formam part de la CONGDIB,  xarxa d’entitats de cooperació pel 
desenvolupament en la Comunitat autònoma de les Illes Balears

2.3. Prenem part

Durant el 2022, a banda de les nostres projectes de sensibilització hem donat difusió 
a altres campanyes promogudes per altres entitats o coalicions

• #GoodClothesFairPay!

Es tracta d'una campanya de signatures per dur a terme una Iniciativa Ciutadana 
Europea per introduir una legislació que garenteixi els drets dels treballadors i les 
treballadores.

Per fer-la possible necessiten 1.000.000 de signatures. Els ajudau? És molt fàcil: en 
aquesta publicació vos indicam les
passes a seguir.

Ajuda’ns a difondre la publicació i
entra al sorteig d’una bossa de tela!
- Comenta aquesta publicació
etiquetant un amic
- Seguiu el nostre compte
d’Instagram
- Compartiu la publicació als stories i
etiquetau-nos.
Teniu de temps fins dia 13 d'octubre
per participar-hi. 



3. ÀREA D’EDUCACIÓ PER A LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
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3. Àrea d’educació per a la transformació social

L’objectiu d’aquesta àrea és sensibilitzar la ciutadania de les Illes 
Balears sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les 
seves causes i promoure les transformacions personals i socials 
necessàries per aconseguir un món més just i solidari.

3.1. Projectes d’educació per a la transformació social (EpTS)

Durant el 2022 s’han executat els projectes aprovats a la convocatòria subvencions 
de l’any 2021 de la Direcció General de cooperació per executar projectes d'EpTS: i
els mesos de juny i juliol els presentaren dos nous projecte a la convocatòria de de 
l’any 2022. Els dos projectes han estat aprovats i s’ha iniciat la seva execució. 

3.1.1 Projectes EpTS que es desenvolupen en els centres educatius

Inclou les activitats adreçades a fomentar l'EpTS en l'àmbit de l'educació formal. La 
finalitat és generar en el conjunt de la comunitat educativa (alumnat, claustre, PAS i
AMIPA) coneixements, valors i actituds per a una cultura de la solidaritat 
compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com el 
desenvolupament humà incloent, equitatiu i sostenible.

Durant el 2022 s’han executat els següents projectes d’EpTS adreçats a la comunitat
educativa: 

• Connecta’t amb el comerç just. Aquest projecte es va iniciar el dia 19 
d’octubre de 2021 i ha finalitzat el dia 17 d’octubre de 2022. 

• Passa’t al comerç just. Aquest projecte s’ha iniciat el dia 18 d’octubre de 
2022 té una durada de 12 mesos, per la qual cosa està previst que finalitzi el 
dia 17 d’octubre de 2023. 
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Els resultats més destacats del projecte Connecta’t han estat: 

• S’han realitzat 92 sessions i hi han participat 6 centres i 2.424 durant el curs 
2021-2022.

• S’han preparat 6 noves propostes didàctiques. Podeu consultar l’oferta 
educativa pel curs 2022-2023 en el següent enllaç: Oferta educativa 
Shikamoo 2022-2023

• S’han editat 2 nous jocs a la plataforma jugajust.com. Si encara no ho heu 
fet, podeu provar de trobar els mots amagats relacionats amb el comerç just 
clicant en el següent enllaç: https://jugajust.org/mots-justs/

3.1.2 Projectes d’EpTS que es desenvolupen fora de l’àmbit dels centres educatius

L'objecte d’aquest projecte és que les persones prenguin consciència de les 
desigualtats existents al món, en especial a les realitats del Sud Global, i se 
reconeguin com agents de canvi per avançar cap el desenvolupament sostenible i
la defensa dels Drets humans.

Durant el 2022 s’han executat els següents projectes d’EpTS adreçats a la comunitat
educativa: 

• Canvia’t al comerç just. Aquest projecte es va iniciar el dia 24 de novembre 
de 2021 i ha finalitzat el dia 23 de novembre de 2022. 

• Suma’t al comerç just. Aquest projecte s’ha iniciat el dia 24 de 
novembre de 2022 té una durada de 12 mesos, per la qual cosa està 
previst que finalitzi el dia 23 de novembre de 2023.

https://shikamoojust.org/connectatalcomercjust/
https://shikamoojust.org/connectatalcomercjust/
https://jugajust.org/mots-justs/
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Les actuacions més destacades que s’ha realitzat amb el projecte Canvia’t 
amb el comerç just l’any 2022 han estat:

 Dia 25 de febrer al Claustre de Sant Bonaventura es va representar l’obra 🦋
«Unes ulleres màgiques» de la companyia Centimets Teatre. Amb n'Ona la 
Papallona es varen aprendre els secrets per cuinar la recepta de l'amistat.

 🦋 Dia 25 de març al Claustre de Sant Bonaventura va venir «La fada Despistada» 
per presentar una princesa molt valenta que anava amb pijama i que feia la volta 
al món en companyia dels seus amics.

 El mes de maig es va presentar al Claustre de Sant Bonaventura el conte:🦋  
«Nhu i la revolta de les camistes xerraires», de Xesca Salas amb il·lustracions 
de Xisca Villoslada. 



Memòria d’activitats Shikamoo. 2022

🦋 El dia 17 d’agost el microteatre «Fàst-Tick» es va representar al Claustre de Sant 
Bonaventura. Es tracta d’una producció en la que  La música i l'humor prenen el 
protagonisme per fer-nos reflexionar sobre un fenomen de fervent actualitat: la fast-
fashion. 

🦋 El dia 24 de setembre, a «la Deixalleria» de n’Aina Moreno de Tè a tres, es va 
fabricar, amb la col·laboració de totes les persones assistents, una una jugueta d'un 
lleó i una d'una serp amb l'ajuda inestimable del "celo" i el "guntack". !

🦋 El mes d’octubre arribaren a la biblioteca de Campos «Contes per canviar al 
món». Es contaren dos contes: "Haki, la papallona màgica" i "Nhu i la revolta de les 
camisetes xerraires". També jugaren amb els jocs de la ludoteca de Shikamoo per  
aprendre a reconèixer el cacauer, el cacau, el cotó i el segell de Comerç Just. 
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🦋 El dia 11 d’octubre es va fer un tast de cafès a la botiga de Shikamoo. En els
tast hi intervingué Rosa, d' AlterNativa3 Productos Ecológicos de Comercio 
Justo; va fer una introducció al Comerç Just i una explicació dels diferents 
tipus de cafè i del procediment de producció. Es va comptar amb la 
instimable presència, via telemàtica, d'Exolina Aldana, directora de la 
Cooperativa Augusto Cesar Sandino, productora de cafè, entre d'altres.

🦋 S’ha editat l’audiovisual  Saps d'on ve la roba que vestim? sobre les principals 
problemàtiques que envolten la indústria tèxtil: fast fashion", deslocalització, petjada
hídrica, "greenwashing",... Saps d'on ve la roba que vestim?

https://www.youtube.com/watch?v=-t-qd1fmFY4


4. Àrea de comunicació i difusió
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4. Àrea de comunicació i difusió
L’àrea de comunicació i difusió inclou totes les actuacions 
encaminades a difondre la missió de la nostra entitat i els principis del 
comerç just entre la població, així com aconseguir que noves persones
s’impliquin amb Shikamoo. 

Els principals canals de difusió que empram són digitals a través de la pàgina web, 
correu electrònic i xarxes socials.

4.1. Pàgina web 

Cada vegada som més les persones que empren internet com a eina per informar-
se. Per aquest motiu durant tot l’any s’ha mantingut actualitzada i en continu 
desenvolupament la web de Shikamoo.

En ella hi ha informació sobre com fer-se soci o sòcia, voluntari o voluntària, sobre 
els projectes d’EpTS que es duen a terme (l’oferta educativa, activitats 
programades, esdeveniments, recursos educatius…), així com enllaços a altres webs
d’interès i les memòries d’activitats de l’associació. 

Us convidam a visitar-la en el següent enllal: shikamoojust.org.

4.2. Plataforma de jocs

La web de jocs jugajust.org també serveix  com a
recurs educatiu però també per difondre el
missatge de comerç just de manera lúdica a
grans i petits. 

Com s’ha esmentat en l’àrea d’EpTS, durant el
2022 s’ha penjat un nou joc a la web. 

Us convidam a jugar-hi en el següent enllaç:
jugajust.org. 
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4.3. Xarxes socials

Les xarxes socials són un aparador cada cop més
important. Durant el 2022 s’ha enfortit la presència i la
comunicació a les xarxes, Twitter, Facebook i Instagram. 

El número de seguidors a cada una de les xarxes a finals
de 2022 són: 

Facebook: 611 M’agrada. 

Instagram: 941 seguidors

Twiter: 84 seguidors

4.4 Campanyes

4.4.1 Dia Mundial del Comerç Just

Durant e 2022 hem celebrat el Dia Mundial de Comerç Just amb Equitables, la 
coordinadora de comerç just de les Illes Balears.  S’han organitzat dues activitats: 

1. II Marató Fotogràfica . Des del dia 4 fins el dia 27 de
maig s’ha organitzat una marató fotogràfica que ha
consistit en realitzar una fotografia amb algun
producte de comerç just comprat a una de les
botigues que formen part d'Equitables i publicar-la a
Instagram, Facebook o Twitter amb el nom del
producte i  etiquetant a @equitables.cjib i la botiga
on s’ha comprat el producte; i afegint el hashtag:
#CapturaComerçJust22.

2. Sorteig de cistelles de productes de comerç just. 
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4.2.2. Campanya de Nadal

Durant l’any 2022 Shikamoo ha participat en
la campanya de Nadal d'Equitables. 

Les activitats principals que s’ha desenvolupat
en la Campanya de Nadal 2022 han estat:

1. Sorteig de cistelles de productes de comerç
just. De l'1 al 22 de desembre per cada 10€ de
compra s’ha repartit una participació per al
sorteig d'una cistella amb productes de
comerç just. El 23 de desembre es va realitzar
el sorteig a cada una de les entitats
d'Equitables.

2. Publicació de vídeos

Si encara no l’heu vist, us convidam a clicar en el següent enllaç:
Vídeo campanya Nadal 2022

3. Participació en el concurs de mostradors

També s’ha participat en el concurs de
mostradors organitzat per l’Ajuntament de
Llucmajor, amb «Els cavalls dels Reis»,
confeccionats per Maria Dolors Bas. 

https://www.facebook.com/EquitablesCJ/videos/606988671432505


5. Àrea d’administració
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5. Àrea d’administració
S’inclouen en aquesta apartat les actuacions i els recursos 
administratius necessaris per a l’execució del programa anual i la 
correcta gestió diària de l’Associació.

5.1 Fonts de finançament

Les fonts de finançament que hem tengut durant el 2022 queden reflectides en el 
següent requadre: 

Fonts finançament Quantitat
Venda de productes (guanys nets) 8.102,24 €

Quotes de socis 1.045,00 €

Donacions i altres 605 € 

Dia Mundial Comerç Just i Campanya Nadal (Equitables) 1.020 €

Projecte de millora de la botiga (Fundació Caixa Colonya) 2.000 €
Tallers Shikamoo (DG Cooperació) 600 € 

Projecte EpTS Passa’t al comerç just (2022-2023)(DG Cooperació)*  34.997,80 €

Projecte EpTS Suma’t al comerç just (2022-2023) (DG Cooperació)* 34.761 €
* Parcialment durant el 2022

En el següent requadre es detallen les fonts de finançament dels projectes d’EpTS:

Projecte Inici Finalització Cost total Finançat per la 
DG 
Cooperació

Finançat 
per 
Shikamoo

Connecta’tl al 
comerç just

18 d’octubre de 
2021

17 octubre de
2022

31.039,48 € 29.989,28 € 1.050,00 € 

Canviat al 
comerç just

1 de novembre de 
2021

31 d’octubre 
de 2022

28.955,08 € 28.720,08 € 235,00 

Passa’t al comerç
just

18 d’octubre de 
2022

17 octubre de
2023

37.507,33 € 34.997,80 € 2.509,53€ 

Suma’t al com 
comerç just

1 de novembre de 
2022

31 d’octubre 
de 2023

34.961,00 € 34.761,00 € 200 €
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5.2 Despeses generals de l’entitat

Les despeses generals que hem tengut durant el 2022 queden reflectides en el 
següent requadre: 

Concepte Quantitat
Personal contractat (*) 24.770 €

Seguretat Social 11.167,45 €
AEAT 4.072,58 €

Quota CONGDIB 120 €
Quota EQUITABLES 100 €  

IBI Ajuntament Llucmajor 615,59 €
Recollida de fems Ajuntament Llucmajor 241,90 €

Assegurança Liberty Seguros (asseg. ètica) 120,29 €
Revisió Extintors J. Gelabert 34 €

Comissions Caixa Colonya per vendes amb targeta 301,50 €
Comissions Caixa Colonya per banca electrònica 25 €

Subministraments: Llum SOM ENERGIA 2.220,75 €
Subministraments: Aigua AQUALIA 130,38 €

Subministraments: Telèfon i internet CONECTABALEAR 573,47 €
Correus 51, 05 €

TOTAL DESPESES D'ACTIVITAT: 44.492,61€

*Les despeses de personal corresponen a les de dues persones contractades. Una de les 

nòmines ha estat de 680 € de gener fins a octubre. I l’altra de gener a setembre ha estat de 

1.150 € i a partir d’octubre s’ha incrementat a 1.330,00 €.



6. Àrea d’avaluació
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7. AVALUACIÓ 

Pel que fa a l’àrea de comercialització, encara que enguany s’hagi venut més -
cosa que s’ha valorar positivament-, el cert és que aquest increment de vendes no 
s’ha traduït en guanys nets, sinó que aquests han continuat en el mateix sentit 
decreixent dels darrers anys.     

De cara als anys vinents, seria interessant estudiar la possibilitat de tenir noves fonts 
d’ingressos, com paradetes a fires i mercats, berenars, etc. D’aquesta manera es 
podrien aconseguir uns beneficis extres al dia a dia de la botiga, que no hem pogut
tenir aquest 2022.

Per altra banda, també s’han duit a terme algunes actuacions de millora de la 
botiga. Els recursos s’han adreçat principalment a la renovació del mobiliari 
(penjadors i expositors) i la retolació exterior, i una petita part s’ha invertit en 
il·luminació.

Una de les àrees cabdals de qualsevol associació és el treball en xarxa. Enguany 
s’ha fet un gran esforç en enfortir Equitables, la coordinadora de comerç just de les 
Illes Balears, la qual engloba totes les entitats dedicades al comerç just a la nostra 
comunitat autònoma.

A nivell intern caldria fomentar encara més la participació de persones voluntàries 
en les activitats de l’associació per d’aquesta manera aconseguir implicar més gent
en els objectiu de construir un món més just i responsable.

Pel que fa a l’àrea de comunicació i difusió valoram molt positivament la tasca 
realitzada fins ara per tenir una pàgina a web actualitzada, amb la informació més 
recent, així com el gran nombre de seguidors de les xarxes gràcies també a la tasca
de publicació periòdica de posts.

En qualsevol cas, pel que fa als mitjans digitals es podria incidir en els correus interns 
i la creació i mailins i butlletins electrònics. I la recuperació dels mitjans analògics per
donar més visibilitat a les campanyes. Donar visibilitat a la venda de productes a la 
web. 

Tal com hem dit a la presentació, acabam amb la il·lusió d’encarar el 2023 amb la
celebració dels primers 10 anys de comerç just a Llucmajor. 

Gràcies a totes i a tots pel vostre suport!
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Fes que voli el nostre missatge

Twitter: @ShikamooJ

Facebook: facebook.com/shikamoojust/

Instagram: @shikamoojust

Correu electrònic: shikamoo.llucmajor@gmail.com
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