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1. PRESENTACIÓ
La Fundació Deixalles desenvolupa el projecte “Promoció del comerç just i del producte ecològic local als 
municipis de la part forana de Mallorca” a través de la convocatòria de subvencions per executar projectes de 
sensibilització de la Direcció General de Cooperació, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les 
Illes Balears.

Un dels objectius del projecte és la sensibilització i assessorament dels responsables tècnics i polítics dels 
ajuntaments de Mallorca per tal d’afavorir les compres i contractacions de comerç just i productes ecològics locals 
amb criteris de comerç just.

Per assolir aquest objectiu el projecte contempla diferents activitats, entre les quals tenim l’elaboració d’un catàleg 
de productes i serveis de comerç just amb l’objectiu d’identificar i recollir els diferents tipus de productes i activitats 
disponibles per part de les organitzacions de la Taula d’Entitats de Comerç Just de Mallorca, així com els punts 
de venda i canals de comercialització, unificant l’oferta a disposició de les administracions públiques en un únic 
document de fàcil consulta.

La Taula d’Entitats de Comerç Just és un espai per dur a terme activitats conjuntes encaminades a impulsar el 
Comerç Just i la Compra Pública Ètica, i reuneix un conjunt d’organitzacions que treballen de forma coordinada i 
amb el suport de la Direcció General de Cooperació en el marc del Programa de Comerç Just de les Illes Balears. 
Actualment està formada per les organitzacions següents:

Amb el present catàleg, aspiram a incrementar les compres de comerç just per part dels ajuntaments de Mallorca 
i altres administracions públiques, contribuint a avançar cap a la Compra Pública Ètica com a instrument per 
construir una societat més cohesionada socialment i més sostenible ambientalment.

2. OBJECTIUS
Objectiu general:

• Unificar l’oferta de comerç just a disposició dels 
municipis de Mallorca i d’altres administracions 
públiques en un únic document de fàcil consulta.

Objectius específics:

• Identificar l’oferta de productes i activitats de 
comerç just que ofereixen les entitats de la Taula 
de Comerç Just.

• Identificar els punts de venda de les entitats de la 
Taula de Comerç Just i els serveis que ofereixen.

• S’Altra Senalla

• Oxfam Intermón

• Fundación Vicente Ferrer

• Càritas

• Fundació Deixalles

• Casal de la Pau - S’Altra Senalla Manacor

• Finestra al Sud - S’Altra Senalla Inca

• Shikamoo
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3. EL COMERÇ JUST A LA NORMATIVA  
       SOBRE CONTRACTACIÓ
Normativa estatal
La normativa estatal bàsica sobre contractació pública és el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011).
El comerç just està específicament recollit únicament a la disposició addicional quarta; tot i que els articles 118, sobre 
condicions especials d’execució del contracte, i 150, sobre criteris de valoració de les ofertes, també poden ser 
d’aplicació als productes de comerç just.

•  Disposició addicional quarta. Contractació amb empreses que tinguin a la seva plantilla persones amb 
discapacitat o en situació d’exclusió social i amb entitats sense ànim de lucre

[...]
5. Els òrgans de contractació poden assenyalar en els plecs de clàusules administratives particulars 
la preferència en l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi 
hagi alternativa de comerç just per a les proposicions presentades per aquelles entitats reconegudes 
com a organitzacions de comerç just, sempre que les proposicions igualin en els seus termes les més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació.

[...]

• Art. 118. Condicions especials d’execució del contracte
En aquells contractes susceptibles d’incorporar productes de comerç just, es pot establir com a condició 
especial d’execució del contracte l’obligació d’incloure el subministrament de productes de comerç just.

• Art. 150. Criteris de valoració de les ofertes
Es pot valorar amb un determinat percentatge les ofertes que incloguin en la prestació del servei o en el 
contingut del subministrament productes de comerç just.

Normativa autonòmica
L’Acord de Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, estableix directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social 
en la contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental 
(BOIB núm. 54, de 30 d’abril). Aquest Acord fa referència al comerç just en els seus articles primer, sobre l’objecte de 
l’Acord; cinquè, sobre els criteris de caràcter social, i sisè, sobre condicions especials d’execució de caràcter social.

Primer. Objecte
[...]
A l’efecte d’aquest Acord, s’entén per clàusules socials aquells criteris i exigències mitjançant les quals s’incorporen 
als procediments de contractació pública diferents qüestions de política social, com la qualitat en l’ocupació, la 
inclusió laboral de persones desfavorides en el mercat laboral, la igualtat entre dones i homes, criteris ètics, de 
justícia fiscal, de comerç just, o altres de semblants.

Cinquè. Criteris de caràcter social
[...]
6. Es consideraran criteris d’adjudicació de caràcter social, entre altres, els següents:
[...]
c) Comerç just: es valorarà fins i tot amb un 15 % del total del barem els licitadors que es comprometin a incloure en 
la prestació del servei o en el contingut del subministrament productes de comerç just.
[...]

Sisè. Condicions especials d’execució de caràcter social
[...]
6. Els plecs de clàusules administratives particulars incorporaran les condicions especials d’execució de caràcter 
social següents:
[...]
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4. ELS PRINCIPIS DEL  COMERÇ JUST

e) Compliment de criteris ètics:

El contractista aportarà o fabricarà tots els seus productes 
o subministraments, i executarà les seves obres o serveis, 
respectant els drets laborals bàsics al llarg de tota la cadena 
de producció i amb estricte compliment de les convencions 
fonamentals de l’Organització Internacional de Treball, de 
conformitat amb la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 26 de febrer, sobre contractació pública i per la 
qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
[...]

El comerç just s’estableix sobre unes bases d’igualtat i transparència en les relacions de treball que permeten millorar 
les condicions de vida dels productors i productores dels països del Sud, però també comunicar als consumidors i a 
les consumidores finals que els productes que adquireixen han estat elaborats en condicions dignes. Per aconseguir 
aquests objectius, el comerç just es regeix entorn dels següents estàndards.

1- Creació d’oportunitats per a productors i productores desfavorits econòmicament en desavantatge  
       econòmic

El comerç just és una estratègia per alleujar la pobresa i per al desenvolupament sostenible. El seu objectiu 
és crear oportunitats per a productors i productores que es troben en desavantatge econòmic o marginats 
pel sistema de comerç convencional.

2- Transparència i rendició de comptes

El comerç just requereix una gestió de les organitzacions i de les seves relacions comercials transparent. Les 
organitzacions de comerç just fomenten la participació dels seus empleats i empleades, membres o persones 
productores a través de processos col·lectius de presa de decisions i/o negociacions formals i informals.

3- Relacions comercials justes

Les organitzacions de comerç just, comercien tenint en compte el benestar social, econòmic i mediambiental 
dels productors i les productores marginats i no maximitzen els seus guanys a costa d’ells. Mantenen relacions 
a llarg termini basades en la solidaritat, la confiança i el respecte mutu que contribueix a la promoció i al 
creixement del comerç just. Es realitzen pagaments per endavant en les fases de precollita i preproducció. El 
comerç just reconeix, promou i protegeix la identitat cultural i els coneixements tradicionals de les famílies 
productores com queda reflectit en els seus dissenys d’artesania i en els productes d’alimentació.

4- Pagament d’un preu just

Un preu just en el context local o regional, és aquell que s’ha acordat a través de diàleg i participació. No 
solament cobreix costos de producció sinó que també permet una producció socialment justa i ambientalment 
responsable. Ofereix un pagament just als productors i a les productores i pren en consideració el principi 
d’igual remuneració per a igual treball tant de dones com d’homes. Els qui comercien justament asseguren 
un pagament puntual als seus socis i, en tant que sigui possible, recolzen als productors i productores a 
obtenir accés a finançament per a les fases prèvies al cultiu i la collita. Les organitzacions de comerç just 
ofereixen capacitació a les seves productores i productors per establir un preu just als seus productes.
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5- Respecte de les normes de treball infantil i explotació laboral

Les organitzacions de comerç just respecten la Convenció de les Nacions Unides per als Drets del Nen, així 
com les lleis locals i del país respecte del treball infantil. També asseguren que no hi ha explotació laboral 
durant els processos de producció.

Les organitzacions de comerç just controlen que si existeix participació de nens i nenes en els processos de 
producció d’articles aquesta no afecti adversament ni al seu benestar ni a la seva seguretat i no interfereixi 
en la seva educació.

6- Compromís a l’equitat de gènere, a la no discriminació i a la llibertat d’associació

Les organitzacions de comerç just no discriminen en els processos de contractació, remuneració, accés 
a formació, promoció, i finalització o jubilació per raça, casta, nacionalitat, religió, discapacitat, gènere, 
orientació sexual, pertinença a organitzacions, afiliació política, edat, estat legal o VIH/SIDA.

Les organitzacions de comerç just respecten i promouen el dret dels seus treballadors a associar-se en 
sindicats o en qualsevol altra forma d’associació i la negociació col·lectiva.

Comerç just significa que es valora i recompensa degudament el treball de la dona. Les organitzacions de 
comerç just ofereixen oportunitats de desenvolupament a les dones i prenen en compte les seves necessitats 
a nivell social, de salut i seguretat quan estan embarassades o en períodes de lactància.

7- Condicions de treball i pràctiques saludables

Mitjançant el comerç just es promocionen pràctiques saludables i segures en el lloc de treball amb l’objectiu 
de reduir els riscos per a la salut, així com fomentar el benestar social dels treballadors i de les treballadores. 
Les organitzacions de comerç just compleixen amb les lleis locals i del país, així com amb les convencions 
de la OIT (Organització Internacional del Treball) sobre aquest tema.

8- Desenvolupament de capacitats

El comerç just persegueix maximitzar l’impacte en el desenvolupament de les famílies productores. Tant les 
organitzacions productores com les organitzacions importadores participen en el procés de desenvolupament 
de coneixements i capacitats dels productors i de tota la cadena de comerç just.

9- Promoció del comerç just

Les organitzacions de comerç just generen consciència sobre el comerç just i sobre la possibilitat d’una 
major justícia en el comerç mundial. Ofereixen als seus clients informació sobre l’organització, els seus 
productes i en quines condicions són fabricats respectant sempre els codis ètics de publicitat i màrqueting.

10- Respecte pel medi ambient

El comerç just promou activament millors pràctiques mediambientals i l’aplicació de mètodes de producció 
responsables. Aquestes pràctiques contemplen l’ús de matèries primeres sostenibles, la gestió dels residus, 
l’agricultura ecològica, l’ús sostenible d’embalatges, etc.
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El catàleg de comerç just inclou informació actualitzada en relació amb:
• Tots els punts de venda d’entitats de la Taula de Comerç Just de Mallorca.
• Detall dels punts de venda, serveis que ofereixen, categories de productes disponibles i oferta  
   d’activitats.

5.1.- ENTITATS I PUNTS DE VENDA

Tots els punts de venda d’entitats de la Taula de Comerç Just a Mallorca
Entitat Localitat Adreça

S’Altra Senalla Palma C/ Arxiduc Lluis Salvador, 24

Oxfam Intermón Palma C/ Argenteria, 28

Fundación Vicente Ferrer Palma C/ Annibal, 9

Càritas Palma C/ Sant Felip Neri, 1

Santanyí Sa Rectoria, pl. Major, 31

Ses Salines Sa Rectoria, pl. Sant Bartomeu, s/n

Fundació Deixalles Palma C/ Cedre, 9

C/ Blanquerna, 6

C/ Arxiduc Lluis Salvador, 62

C/ Pascual Ribot, 1

Calvià C/ Alacant, 9 (polígon Son Bugadelles) 

Capdepera C/ Fusters, 12-13 (polígon Capdepera)

Felanitx C/ Antoni Maura, 30

Inca C/ Teixidors, 10 (polígon Can Matzarí)

Manacor C/ Francesc Gomila, 4

Sóller C/ Desviament, 48

Casal de la Pau - S’Altra Senalla Manacor C/ Bosch, 12

Finestra al Sud – S’Altra Senalla Inca Pl. d’Orient, 10

Shikamoo Llucmajor C/ Font, 5

5. QUÈ POTS TROBAR  AL CATÀLEG?
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Detall dels punts de venda, serveis, categories de productes i oferta d’activitats

S’Altra Senalla

Punt de venda

Adreça: c/ Arxiduc Lluís Salvador, 24 – Palma

Telèfon: 971 20 00 50

Adreça electrònica: senalla@pangea.org

Web: www.saltrasenalla.org

Horari: dilluns a divendres: 10.00 a 14.00 h i 17.00 a 20.00 h
dissabte: 10.00 a 14.00 h

Persona de contacte: Laura Mejía

Serveis
✓ Venda en línia: http://www.saltrasenalla.org/ebotiga/
✓ Distribució a domicili (sota comanda mínima).

Categories de 
productes

✓ Alimentació.                                                            ✓ Alimentació (envasos industrials).
✓ Productes ecològics locals (vegeu annex).        ✓ Artesania.
✓ Tèxtil i roba.                                                             ✓ Cosmètica i higiene personal.
✓ Neteja de la llar.                                                      ✓ Llibres.

Oferta d’activitats
Àmbit geogràfic: Mallorca.
Oferta educativa: www.saltrasenalla.org/oferta-educativa
Servei de berenars solidaris.

Oxfam Intermón

Punt de venda

Adreça: c/ Argenteria, 28 – Palma

Telèfon: 971 72 19 18

Adreça electrònica: tpalma@oxfamintermon.org 

Web: www.oxfamintermon.org 

Horari: dilluns a divendres: 10.00 a 13.30 h i 17.00 a 20.00 h
dissabte: 10.00 a 13.30 h

Persones de contacte: Fernando Oliver i Carmen Jurado

Serveis ✓ Catàleg virtual: http://tienda.oxfamintermon.org 
✓ Venda en línia.

Categories de 
productes

✓ Alimentació.                                                           ✓ Alimentació (envasos industrials).
✓ Artesania.                                                               ✓ Tèxtil i roba.
✓ Cosmètica i higiene personal.                             ✓ Llibres.
✓ Regals personalitzats.

Oferta d’activitats

Àmbit territorial: Palma.
Xerrades temàtiques.
Tallers sobre comerç just.
Visites a la botiga.
Degustacions, berenars i tasts.
Muntatge de paradetes.

Fundación Vicente Ferrer

Punt de venda

Adreça: c/ Annibal, 9 – Palma

Telèfon: 971 22 01 09

Adreça electrònica: baleares@fundacionvicenteferrer.org

Web: www.fundacionvicenteferrer.org 

Horari: dilluns a dijous: 10.00 a 20.00 h
divendres: 10.00 a 15.00 h i 17.00 a 20.00 h
dissabte: 10.30 a 14.00 h

Persona de contacte: Dolors Cano

Serveis
✓ Catàleg virtual: www.tiendafvf.org/
✓ Venda en línia.
✓ Distribució a domicili.

Categories de 
productes

✓ Alimentació.                                                 ✓ Artesania.
✓ Tèxtil i roba.                                                  ✓ Llibres.

Oferta d’activitats Àmbit geogràfic: Mallorca.
Paradetes puntuals.
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Càritas
Punts de venda

Palma

Adreça: c/ Sant Felip Neri, 1 - Palma

Telèfon: 971 71 72 89 – 618 258 100

Adreces electròniques:
espai9@caritasmallorca.org , economiasocial@caritasmallorca.org 

Web: www.caritasmallorca.org 

Horari: dilluns a divendres: 10.00 a 13.30 h i 17.00 a 20.00 h
dissabte: 10.00 a 13.30 h

Persona de contacte: Joan Francesc Planas

Santanyí Adreça: Sa Rectoria, pl. Major, 31 - Santanyí

Horari: dimecres i dissabte de 10.00 a 13.00 h

Ses Salines
Adreça: Sa Rectoria, pl. Sant Bartomeu, s/n - Ses Salines

Horari: dimarts: 9.00 a 12.00 h i 17.00 a 19.00 h
dijous: 9.00 a 12.00 h

Categories de 
productes

✓ Alimentació.                                                                  ✓ Artesania.
✓ Tèxtil i roba.                                                                   ✓ Cosmètica i higiene personal.
✓ Altres: Koluté, projecte de confecció de peces de vestir amb teles de Senegal (vegeu annex), 
roba i juguetes de segona mà i productes de paper artesanal del Taller Verge de Lluc.

Oferta d’activitats Àmbit geogràfic: Mallorca.
Xerrades i paradetes de productes sota petició.

Fundació Deixalles
Punts de venda

Deixalles Palma

Adreça: c/ Cedre, 9 – Palma
Telèfon: 971 47 22 11
Adreça electrònica: deixallespalma@deixalles.org
Horari: dilluns a divendres: 8.30 a 20.30 h
dissabte: 9.30 a 13.30 h i 17.00 a 20.30 h
Persona de contacte: Xisco Mir

Deixalles Sóller

Adreça: c/ del Desviament, 48 - Sóller
Telèfon: 971 63 25 55
Adreça electrònica: deixallessoller@deixalles.org
Horari: dilluns a divendres: 8.00 a 19.00 h
dissabte: 9.30 a 13.30 h
Persona de contacte: Ángeles San Segundo

Deixalles Felanitx Adreça: c/ Antoni Maura, 30 - Felanitx
Telèfon: 971 58 27 10
Adreça electrònica: deixallesfelanitx@deixalles.org
Horari: dilluns: 8.00 a 15.00 h
dimarts a divendres: 8.00 a 18.00 h
dissabte i diumenge: 9.30 a 13.30 h
Persona de contacte: Paloma Vega

Deixalles Llevant Adreça: c/ dels Fusters, 12-13 – Polígon Capdepera
Telèfon: 971 82 95 90
Adreça electrònica: deixallesllevant@deixalles.org
Horari: dilluns a divendres: 8.00 a 19.00 h
dissabte: 10.00 a 13.30 h
Persona de contacte: Tomeu Santandreu

Deixalles Calvià Adreça: c/ d’Alacant, 9 – Polígon Son Bugadelles
Telèfon: 971 69 84 22
Adreça electrònica: deixallescalvia@deixalles.org
Horari: dilluns a divendres: 8.00 a 19.00 h
dissabte: 10.00 a 14.00 h
Persona de contacte: Vicenç Palmer
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Deixalles Inca Adreça: c/ dels Teixidors, 10 – Polígon Can Matzarí, Inca
Telèfon: 971 50 08 77
Adreça electrònica: deixallesinca@deixalles.org
Horari: dilluns a divendres: 8.00 a 19.00 h
dissabte: 9.30 a 14.30 h
Persona de contacte: Cati Guardiola

Botiga Blanquerna Adreça: c/ Blanquerna, 6 - Palma
Telèfon: 971 75 64 36
Adreça electrònica: blanquerna@deixalles.org
Horari: dilluns a divendres: 10.00 a 14.00 h i 17.00 a 20.00 h
dissabte: 10.00 a 14.00 h
Persones de contacte: Juan Miguel Pericás – Tavira Megías

Botiga Arxiduc Adreça: c/ Arxiduc Lluís Salvador, 62 – Palma
Telèfon: 678 400 909
Adreça electrònica: arxiduc@deixalles.org
Horari: dilluns a divendres: 9.30 a 13.30 h i 17.00 a 20.00 h
dissabte: 10.00 a 14.00 h
Persona de contacte: Mireia Estarás

Botiga Plaça Madrid Adreça: c/ Pascual Ribot, 1 - Palma
Telèfon: 971 77 81 08
Adreça electrònica: plmadrid@deixalles.org
Horari: dilluns a divendres: 9.30 a 13.30 h i 17.30 a 20.30 h
dissabte: 9.30 a 13.30 h
Persona de contacte: Andrea Piconi

Botiga Manacor Adreça: c/ Francesc Gomila, 4 - Manacor
Telèfon: 971 84 64 98
Adreça electrònica: botigamanacor@deixalles.org
Horari: dilluns a divendres: 10.00 a 13.30 h i 17.00 a 20.00 h
dissabte: 10.00 a 13.30 h
Persona de contacte: Catalina Lliteras

Web www.deixalles.org

Categories de productes
✓ Alimentació.
✓ Roba i juguetes de segona mà i productes de reutilització tèxtil del taller de costura (vegeu 
annex).

Oferta d’activitats
Àmbit geogràfic: Mallorca.
Xerrades de sensibilització.
Activitats de formació per a ajuntaments.
Degustacions i presència a fires.

Casal de la Pau - S’Altra Senalla

Punt de venda

Adreça: c/ Bosch, 12 - Manacor
Telèfon: 971 55 93 78
Adreça electrònica: senallamanacor@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/SaltraSenallaManacor      www.saltrasenalla.org

Horari: dilluns a divendres: 9.15 a 13.15 h
dissabte: 10.00 a 13.00 h

Persona de contacte: Mary Oliva
Serveis ✓ Distribució a domicili a la comarca de Manacor, amb comanda mínima.

Categories de productes
✓ Alimentació.                                                       ✓ Alimentació (envasos industrials).
✓ Artesania.                                                           ✓ Tèxtil i roba.
✓ Cosmètica i higiene personal.                        ✓ Neteja llar.
✓ Llibres.                                                                ✓ Altres: regals personalitzats.

Oferta d’activitats Àmbit territorial: comarca de Manacor.
Activitats educatives: contacontes, xerrades temàtiques, projeccions, exposicions, tallers sobre 
consum responsable, visites a la botiga.
Degustacions, berenars i tasts.
Muntatge de paradetes.
Préstec de material didàctic sobre comerç just.



Catàleg de Comerç Just a Mallorca
Botigues, productes i activitats

11

Finestra al Sud – S’Altra Senalla

Punt de venda

Adreça: pl. d’Orient, 10 - Inca

Telèfon: 971 88 40 06

Adreça electrònica: finestrasud@gmail.com 

Web: www.saltrasenalla.org/spip/-Finestra-al-Sud-Inca- 

Horari: dilluns tancat
dimarts a divendres: 10.00 a 13.30 h i 17.00 a 20.00 h (estiu: 18.00 a 20.30 h)
dissabte: 10.00 a 13.30 h

Persona de contacte: Andrea González

Categories de 
productes

✓ Alimentació.                                                           
✓ Artesania.
✓ Tèxtil i roba.                                                           
 ✓ Cosmètica i higiene personal.
✓ Llibres.

Oferta d’activitats
Àmbit geogràfic: comarca d’Inca.
Tallers escolars.
Degustacions i paradetes.
Servei de ludoteca per a espais tancats.

Shikamoo

Punt de venda

Adreça: c/ Font, 5 - Llucmajor

Telèfon: 971 12 06 95

Adreça electrònica: shikamoo.llucmajor@gmail.com 

Web: http://shikamoo.wix.com/shikamoo 

Horari: dilluns a divendres: 9.30 a 13.00 h i 16.30 a 20.00 h
dissabte i diumenge: 9.30 a 13.00 h

Persones de contacte: Gràcia, Esperança i Xesca

Serveis ✓ Catàleg virtual: http://shikamoo.wix.com/shikamoo-on-line 
✓ Distribució a domicili (sota comanda mínima).

Categories de 
productes

✓ Alimentació.
✓ Artesania.
✓ Tèxtil i roba.
✓ Cosmètica i higiene personal.
✓ Llibres.
✓ Altres: artesania d’artesans de Mallorca, punt d’intercanvi de cistelles de verdura i fruita ecològica 
i de Km 0 d’un grup de consum de Llucmajor.

Oferta d’activitats

Àmbit geogràfic: Migjorn de Mallorca.
Contacontes.
Tallers infantils sobre consum responsable.
Muntatge de paradetes.
Tast de productes de comerç just.
Xerrades a casals de gent gran.
Tallers a escoles.
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5.2.- PRODUCTES

S’Altra 
Senalla

Oxfam 
Intermón

Fundació 
Vicente 
Ferrer

Càritas Fundació 
Deixalles

Casal de la 
Pau

Finestra al 
Sud Shikamoo

ALIMENTACIÓ
Cafès X X X X X X X X
Cacaus X X X X X X X X
Xocolates i bombons X X X X X X X X
Sucres i edulcorants X X X X X X X X
Confitures i mel X X X X X X X
Te i infusions X X X X X X X X
Espècies X X X X
Cereals i pasta X X X X Quinoa X X X
Lleguminoses X X
Galetes X X X X X X X X
Aperitius X X X Xips X X X
Fruits secs X X X
Llepolies X X X X X X X X
Begudes X X Sucs Sucs X X X
Varis (1) (10) Salses
Envasos industrials (2) X (14) (18)

ARTESANIA
Bijuteria X X X X X X
Caixes i cistelleria X X X X X X X
Escriptori i papereria X X X (15) X X
Gerres X X X X
Jocs X (16) X X
Instruments musicals X X X
Marcs i miralls (3) X X X X
Parament de la llar i cuina X X X X X X
Làmpades (4) X
Espelmes i encensos X X X X X
Altres (5) (11) (19) (23)

TÈXTIL I ROBA
Camisetes X X X X
Mocadors i fulards X X X X X X
Bosses i motxilles X X X X X
Cobrellits i fundes X X X
Altres (6) (12) (17) (20) (24)

COSMÈTICA I HIGIENE PERSONAL
Sabons X X X X X X X
Esponges X X
Cremes i olis X X Cremes X X X
Pasta dentífrica X X
Gels i xampús X X X X X
Altres (7) (21)

NETEJA LLAR
Detergents (8) X
Altres

LLIBRES I PAPERERIA
Llibres X X X (22) X (25)
Postals (9) X X Nadal X X
Altres (13) (26)

Notes:
(1) Salses, llet de coco, coco ratllat, preparat de coca 

de xocolata, puré de fruites, superaliments: llavors 
de chia, moringa en pols.

(2) Sacs de 5 i 25 Kg de sucre de canya, cacau, arròs 
i pasta.

(3) Marcs.
(4) Fanals.
(5) Figures, bàtiks, bosses de pell, carteres, moneders.
(6) Davantals, estovalles, tovalloles, calcetins.
(7) Colònia, cosmètica infantil, protectors solars.
(8) Sota comanda.
(9) Targetes.

(10) Salses.
(11) Bosses, marroquineria, carteres, moneders.
(12) Roba de dona, tovalloles, coixins, guants de cuina.
(13) Bolígrafs, llapis, llibretes.
(14) Sota comanda.
(15) Capses, agendes, punts de llibre i quaderns del 

taller d’inserció de Verge de Lluc.
(16) Juguetes de segona mà del taller d’inserció de 

Verge de Lluc.
(17) Gorres, guants.
(18) Sucre, pasta, cafè, cacau, arròs, quinoa, caramels, 

etc.

(19)  Peluixos, mòbils infantils, regals personalitzats.
(20)  Pedaços de cuina, estovalles.
(21) Accessoris de bany (saboneres, necessers), 

cremes solars, perfums, cosmètica infantil, llets 
hidratants.

(22) Cuina, contes infantils, novel·la juvenil.
(23) Contes i jocs infantils d’artesania d’artesans de  

Mallorca.
(24) Coixins.
(25) Contes infantils i cuina.
(26) Quaderns reciclats, llapis i bolígrafs. 
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ANNEXOS
1.- Productes ecològics locals (S’Altra Senalla)

Existeix un interès creixent per part de les organitzacions de comerç just per complementar la seva oferta amb 
productes locals i ecològics, aplicant criteris coherents amb la filosofia del comerç just al producte local. Així, 
S’Altra Senalla, en la seva assemblea anual de 2013, acordà introduir productes ecològics i de proximitat a la seva 
oferta, els quals a més d’incorporar criteris de responsabilitat social i ambiental, es troben amb dificultats de 
comercialització davant el poder de negociació de les grans superfícies.

Els criteris que es tenen en compte són:

-	 Local.
-	 Ecològic.
-	 Responsabilitat social.
-	 Ingredients de comerç just per a productes elaborats amb ingredients provinents del Sud.
-	 Inexistència d’oferta de comerç just (o oferta de comerç just no ecològica).

Actualment S’Altra Senalla comercialitza els següents productes locals i ecològics:

-	 Oli i olives: S’Ullastre de Son Xota.
-	 Farines de blats antics: Farines Es Molí.
-	 Pa i galetes: Forn Pane Nostro.
-	 Ametlles: Camp Mallorquí.
-	 Confitures: Estel Nou.
-	 Farina i fideus de xeixa, ciurons, tap de cortí, tàperes, etc.: Can Caló.
-	 Vi: Can Majoral, Son Vell Vinyes.
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2.- Projecte Koluté (Càritas)

KOLUTÉ és un terme de la llengua wòlof, 
que parla una gran part de la població de 
Senegal, i vol dir “confiança”. A partir de 
la confiança mútua de Càritas Mallorca 
i Càritas Senegal neix aquesta tasca de 
col·laboració d’ambdues entitats iniciada 
l’any 2007 davant la massiva presència de 
ciutadans de Senegal arribats a Mallorca, 
molts d’ells en pastera, per tal d’acollir 
i acompanyar als nouvinguts, així com 
ajudar a la població de Senegal per a 
una presa de consciència del que suposa 
el fet d’emigrar i iniciar una experiència 
d’integració en una nova cultura i un nou 
país.

Amb aquest col·lectiu de ciutadans de 
Senegal, majoritàriament homes, Càritas 
Mallorca ha treballat oferint-los cursos 
d’aprenentatge de llengua i d’habilitats 
per a una possible inserció laboral. I és 
aquí on neix el projecte KOLUTÉ: un 
projecte de confecció de peces de vestir amb teles importades de Senegal i treballades per senegalesos que estan 
aquí, amb el disseny d’Ainhoa de la Iglesia. Aquest projecte pretén sensibilitzar a la població mallorquina sobre la 
integració dels immigrants entre nosaltres i la riquesa de dues cultures, alhora que serveix per poder realitzar algun 
projecte a Senegal.

Per a Càritas Mallorca comercialitzar KOLUTÉ ajuda a fer realitat el projecte de col·laboració entre les Càritas 
d’ambdós països per tal de mostrar que interrelacionant cultures i treballs es poden obtenir resultats extraordinaris. 
La confiança en KOLUTÉ és fer realitat l’acompanyament de ciutadans nouvinguts de Senegal, l’enriquiment mutu 
de dues cultures i la comercialització afavoridora de justícia en un món on la dignitat i els drets dels més dèbils han 
de ser reivindicats.

Koluté es concreta en 4 línies:

§	 Formació: oferir un contingut teòric i pràctic sobre confecció. Practicar diferents tècniques en el treball de 
confecció i amb diferents eines: treball en cadena, acabats, tall, patronatge, etc.

Formació d’habilitats socials i laborals.

§	 Sensibilització: conscienciar de la situació que viuen aquestes persones a la nostra comunitat i de la realitat 
de Senegal. Es realitza a través d’un equip de treball format per participants, voluntaris i professionals de 
Mallorca i de Senegal. Espai d’aprenentatge mutu en què cadascun aporta el seu ser i el seu saber. Es pretén 
facilitar el coneixement de diferents aspectes culturals d’aquí i allà per apropar cultures, establir vincles i 
millorar la cohesió social.

§	 Comercialització: es realitza en les diferents tendes solidàries de Càritas i a través de diferents accions de 
màrqueting i moda. Estem parlant de models exclusius amb valor afegit. Es confecciona roba, complements 
i productes de la llar.

§	 Codesenvolupament i cooperació: des de la comercialització es pretén seguir col·laborant amb un projecte 
de cooperació responent a les necessitats prioritàries que valori Càritas Senegal.
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3.- Productes de reutilització tèxtil del Taller de Costura (Fundació Deixalles)

Anar a costura és una expressió que s’utilitzava 
per dir anar a escola, a aprendre lletra, deien les 
padrines. Al Taller de Costura de la Fundació 
Deixalles tenim aquesta doble vessant: per una 
part, la vessant educativa, les persones que 
hi treballen (contractes d’inserció) segueixen 
aprenent; i per altra, amb molta creativitat, 
converteixen peces de roba velles en nous 
productes.

Per a la Fundació Deixalles és un projecte molt 
bonic, ja que ens permet crear nous llocs de 
feina per a col·lectius vulnerables, al mateix 
temps que allargam la vida útil de peces de roba 
i materials que d’altra manera acabarien sent un 
residu.

És un projecte amb un impacte ambiental i 
social positiu ja que permet:

§	Estalviar recursos naturals.
§	Prevenir la contaminació.
§	Evitar que molts materials es converteixin en un residu.
§	Allargar la vida útil de la roba i dels complements.
§	Crear llocs de feina especialment entre els col·lectius vulnerables.
§	Lluitar contra l’exclusió social i la pobresa.
§	Oferir productes a preus assequibles.

Els productes que surten del Taller de Costura són productes exclusius, ja que sempre dependran del material que 
ens arribi. Fem servir texans, corbates, retalls de roba, càmeres de pneumàtic, matalassos de platja foradats, teles 
de matalassos de llana, botons, fil de llana, etc. I amb tot això cream:

§	Bosses de mà.
§	Necessers.
§	Bosses per anar a la platja.
§	Faldes.
§	Cortines.
§	Fermalls.
§	Fundes per a quaderns i agendes.
§	Davantals.
§	Coixins.




