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La-tenda de tot el món [comerç just, solidari i 
responsable del Camp de Morvedre] és una 
associació sense ànim de lucre, inscrita en el registre 
d'ONGD de l'Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament i en el registre 
d’agents de cooperació de la Generalitat Valenciana. 
És membre de la Coordinadora Estatal de Comerç 
Just, Coordinadora Valenciana d’ONGD i de la Xarxa 
Valenciana de Consum Responsable.  
Horari:  
Dilluns a Divendres: de 10:00h a 13h i de 17:30h a 
20:30h. Dissabtes: de 10:30h a 13:30h 
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1. Presentació 
Afortunadament una vegada més, i ja 

en són 12,  podem fer balanç de les 

activitats realitzades durant l’any. 

Durant aquest 2010 hem continuat 

amb la missió que ens vam plantejar 

el 1998, contribuir a reduir des de la 

nostra realitat comarcal les 

desigualtats Nord/Sud per mitjà de la 

comercialització de productes de 

Comerç Just i la sensibilització d'un 

Consum Responsable des de l'Educació 

per al Desenvolupament. 

 En el context de crisi econòmica 

mundial en que estem i amb les 

dificultats afegides per al moviment de 

Comerç Just resultava incert i 

preocupant què passaria amb aquesta 

iniciativa i com respondrien els nostres 

clients, afortunadament hem pogut o 

sabut mantenir-nos-hi. 

 L'activitat d'enguany ha vingut 

marcada per una banda per la 

continuació dels dos grans projectes 

de sensibilització que vam 

mamprendre l’any anterior: el projecte 

de Foment de la Compra Pública Ètica 

en administracions públiques i en 

organitzacions socials, i el projecte 

Cafè Morvedre: Morvedre més just. I 

per altra banda, com no podia ser 

d’altra manera, per la continuació de 

la línea d’Educació al 

Desenvolupament dins del projecte del 

Centre de Documentació i Recursos de 

Comerç Just i Consum Responsable,  

en què treballem des del nostre inici. 

 El repte més important ha estat 

traure'ls endavant, i aprendre a 

gestionar de manera conscient i 

responsable una quantitat de recursos 

econòmics i de personal com no 

havíem tingut mai. Confiem a tenir 

l'impacte que mereix tant d'esforç. 

 Com a esdeveniments 

importants per a la nostra associació 

realitzats al llarg de l’any, destaquem 

en primer lloc la publicació d'un 

material d'elaboració pròpia, la “Guia 

pràctica per a introduir la Compra 

Pública Ètica als Ajuntaments” i les 

Declaracions Institucionals que nou 

Ajuntaments han fet a favor del 

Comerç Just, en segon lloc l’àmplia 

acceptació de Cafè Morvedre, un 

producte “molt nostre” i al mateix 

temps una excel·lent eina de 

sensibilització, i en tercer lloc la visita 

de gent molt interessant que ha sabut 

transmetre’ns la seua experiència així 

com l’empenta per a continuar, com 

Melo, de “Radio Progreso” d’Hondures, 
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els enginyers agrònoms de Càritas de 

Zacatecoluca d’El Salvador, o Exolina, 

caficultora de Nicaragua. Tots aquests 

esdeveniments ens motiven per 

continuar treballant.  

 Tenim desafiaments importants 

per als pròxims anys, com ara 

augmentar el nombre de persones 

associades que ha minvat durant el 

darrer any, incrementar el nombre de 

voluntariat, i que estiga més format i 

implicat amb la vida associativa, sobre 

tot al Centre de Documentació, així 

com augmentar les vendes per tendir 

a l’autofinançament total del punt de 

comercialització. 

 Tota la gent que formem la-

tenda (equip de coordinació, 

voluntariat, equip tècnic, socis i sòcies, 

i persones col·laboradores), seguim 

creient firmament que el Comerç Just 

és una excel·lent eina de cooperació, 

que ajuda a reduir la pobresa i les 

desigualtats de forma objectiva i que a 

més implica la quotidianitat de 

cadascú de nosaltres com a 

consumidors i consumidores.  

 Continuem posant en pràctica el 

nostre “compromís mediambiental”, 

perquè hem de ser coherents i donar 

exemple.  

 A més a més continuem fent 

l’esforç per treballar en xarxa, a la 

Coordinadora Valenciana d’ONGD, a la 

Coordinadora Estatal de Comerç Just 

(CECJ) i a la Xarxa Valenciana de 

Consum Responsable, tot i que som 

una organització menuda i de 

comarca. 

 Però sobre tot volem agrair a 

totes les persones, col·lectius, 

institucions públiques, empreses, 

companys i companyes del Comerç 

Just, aquest camí conjunt, 

sobretot a la clientela, voluntariat, 

persones associades i 

col·laboradores. Amb tots i totes 

segur que complim un any més, i 

ja en seran 13. 

 

 

 

Equip de coordinació de la-tenda de tot el món 
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2. La-Tenda: comercialització de productes de 
Comerç Just 
 
Prosseguim el treball de venda detallista amb una botiga on es pot adquirir tota la gamma de productes 

de Comerç Just: alimentació, tèxtil, cura personal, jocs i joguines, decoració i llar, bijuteria, complements, 

i altres artesanies, a més de llibres i altres materials educatius.  

 Compta amb horari comercial habitual i està gestionada per la persona contractada que atén pels 

matins entre setmana, mentre que el voluntariat assumeix els torns de vesprada i els matins dels 

dissabte. A més hem incorporat de forma fixa en plantilla a la persona encarregada de la neteja.  

 Els nostres proveïdors són les importadores membres de la Coordinadora Estatal de Comerç Just, 

cosa que certifica que els productes són de Comerç Just: Ideas, Alternativa3, Intermón Oxfam, Adsis-

Equimercado, COPADE, Espanica y Xarxa de Consum Solidari de Barcelona, i també la nova importadora, 

Taller de Solidaritat, nou membre de la CECJ. A més adquirim cafè de les comunitats zapatistes 

directament (Associació Cafè “Rebeldia-Infoespai”), i agendes i jocs didàctics de l'editorial “Ekilikuá”, que 

treballa l’educació en valors. 

 

 Les vendes totals de productes de Comerç Just per aquest any, contextualitzat per la continuació 

de la crisi econòmica, han estat una mica millor que l'any anterior, iniciant una ascensió després de tres 

anys d’estancament, per la qual cosa malgrat no haver crescut significativament, la capacitat de mantenir-

nos dóna un balanç positiu. El que sí s’ha modificat és el perfil: les vendes en la-tenda a clients particulars 

són aquelles que han contribuït a aquest augment, a diferència de l’any anterior que van ser 

majoritàriament en base a les vendes a institucions públiques, organitzacions i empreses. 

EVOLUCIÓ VENDES 2005-2010
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*El pic de vendes corresponent a l’ay 2006 està influït per una venda per valor de 12.500 euros a una organització social 
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 A nivell estatal, i segons dades publicades al “Informe 2009. El Comerç Just a Espanya. Qüestió 

de gènere” (Setem, Coordinadora Estatal de Comerç Just. 2010), ens mantenim en una bona situació, ja 

que les organitzacions membre de la Coordinadora van vendre el 2008 un 2,9% menys que l’any anterior, 

caiguda de vendes que es produeix després de 8 anys d’augments progressius. Segons la mateixa font, el 

2009 i 2010 s’estima que les vendes puguen haver descendit o, como a molt, hauran mantingut el nivell 

de 2008, tot i que són dades no tancades ni publicades. Conclouen que encara que es desconeixen amb 

exactitud allò que ha provocat aquest descens, es pensa que la crisi global haja influït també en aquesta 

dada del moviment de Comerç Just a l’estat Espanyol. És important destacar que aquesta caiguda de 

vendes s’ha produït a l’àmbit de les organitzacions membres de la CECJ, tanmateix les vendes de 

productes amb segell de garantia Fairtrade van augmentar el 2008 i 2009 a l’estat Espanyol. 

 
 Tornant a nostre àmbit, si analitzem les dades per famílies de productes, observem un increment 

important d’alimentació, front a artesania/tèxtil i llibres que es mantenen. Aquesta dada orienta cap a un 

consum més quotidià, la qual cosa pensem que és positiva. 
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*El pic de vendes corresponents a l’any 2006 està influït per una venda per valor de 12.500 euros en alimentació a una organització social 

 

 La campanya de Nadal és el moment més important de vendes, el 2010 ha suposat el 36% de les 

vendes de tot el any (el percentatge d’anys anteriors era més alt, arribant fins i tot el 2005 i 2006 al 

52%), dada a destacar, doncs necessitem tendir, como comentàvem anteriorment, a consums quotidians i 

no puntuals, sent important el fet de no dependre tant de las vendes a una època concreta de l’any. És a 
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destacar que enguany les vendes totals al Nadal han estat pràcticament igual a l’any anterior i menors 

que els anys anteriors, apreciant-ne un augment del volum de vendes a institucions i empreses, diferent a 

allò observat durant la resta de l’any. 

 

CAMPANYA NADAL (1 desembre a 7 gener)

0 €
5.000 €

10.000 €
15.000 €
20.000 €
25.000 €
30.000 €
35.000 €
40.000 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ANY

EU
R

O
S

Tenda

Instituc/Empreses

Fires

TOTAL

 
*El pic de vendes corresponents a l’any 2006 està influït per una venda per valor de 12.500 euros el Nadal a una organització social 
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*El pic de vendes corresponents a l’any 2006 està influït per una venda per valor de 12.500 euros el Nadal a una organització social 
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 Per a la campanya de Nadal d’enguany s’ha optat pel lema “Millor si és Just”, fent palès no sols la 

qualitat dels productes de Comerç Just sinó també el seu valor afegit, ja que aquesta opció de consum 

suposa la millora de les condicions de vida de les comunitats productores del Sud. Per a la difusió 

d’aquesta campanya s’ha tornat a fer el Catàleg de Nadal amb Intermón Oxfam (“Aquest Nadal, millor si 

és just. Els productes de comerç just respecten els drets de les dones) i el Catàleg de Cistelles y Lots 

dirigit a entitats, dissenyat i maquetat de forma voluntària per Sergio Bonaque. 

 

 

 

Després del començament a finals de l’any 2008 de la línia de Compra Pública Ètica (CPE), on incloem a 

administracions públiques i organitzacions socials, afegint aspectes de Responsabilitat Social Corporativa 
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(RSC) amb vendes a empreses, ja disposem de dades per a comparar l’evolució en aquest sector. 

VENDES en CPE / RSC / ESDEVENIMENTS de PARTICULARS
2009  (18.148 euros)
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VENDES en CPE / RSC / ESDEVENIMENTS de PARTICULARS
2010  (18.914 euros)

8211

4792
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Regal institucional = 43% Tèxtil = 25%

Càtering = 13% Vending-Consum Intern-Cafeteries = 10%

Esdeveniments de particulars = 6% Caramels en esdeveniments = 2%

Materials educatius = 1%
 

  

En aquesta línia de CPE/RSC, altra dada important d’anàlisi és l’evolució del nombre total de vendes, del 

nombre de clients, i de nous clients. Venim observant un augment molt significatiu dels tres paràmetres 

des del 2007, malgrat el fet que no va lligat a un augment tan important del volum total de vendes, cosa 

que indica que “més entitats trien el Comerç Just però la despesa per entitat cada cop és menor”. 
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EVOLUCIÓ NOMBRE TOTAL DE VENDES I CLIENTS 
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*El pic de vendes corresponents a l’any 2006 està influït per una venda per valor de 12.500 euros a una organització social 
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 En la-tenda no sols es produeix l'acte comercial, sinó que és l'espai on es difonen i desenvolupen 

la majoria d'activitats de l'associació (exposicions, campanyes, xerrades, préstec de materials del Centre 

de Documentació...). A més a més és el lloc ideal per poder sensibilitzar d'una forma personalitzada i 

directa sobre la procedència dels productes i les característiques dels grups productors i l'espai de 

referència per a la ciutadania. El projecte de comercialització té múltiples sinergies amb la resta 

d'activitats de sensibilització que desenvolupa l'associació com la Compra Pública Ètica, el Centre de 

Documentació i Recursos o el projecte Cafè Morvedre. 

  

 Altres aspectes a destacar en la gestió de la tenda al llarg de l’any: per una banda la implantació 

d’un nou sistema de vendes de programari lliure al qual ha col·laborat de forma voluntària Natxo 

Bermúdez, i que ens aporta noves eines que facilitaran moltes tasques, i per altra banda, el disseny d’una 

renovació i ubicació del mobiliari de la-tenda i Centre de Documentació, realitzat de forma voluntària per 

l’equip d’interiorisme TusiTú, ja que després de 12 anys resulta necessari. Esperem poder afrontar aquest 

nou repte econòmic i professional durant 2011 i fer-lo de la manera més sostenible possible usant fusta 

certificada que garanteix una gestió responsable dels boscs tot apostant pels nous sistemes d’il·luminació 

amb molt menys de consum. 

 

 També hem participat en tasques d’assessorament a un grup de Càritas d’Algemesí que tenen 

intenció d’obrir una botiga de productes de Comerç Just durant el 2011. 
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Participació en Trobades de Botigues i Importadores de Comerç Just  

- I Feria conjunta d’Importadores de Comerç Just organitzat per la Coordinadora Estatal de Comerç Just a 

Madrid. 

- Trobada de Botigues organitzada per Alternativa 3 a la seua seu de Terrassa. 

- Visites d’importadores de Comerç Just a la-tenda: Intermón Oxfam, Adsis-Equimercado, Alternativa3 i 

Ideas. 

 

Punt de venda permanent de Comerç Just  

la-tenda ha continuat subministrant productes d'alimentació de comerç just i biològics a Vicent Martí,  

agricultor ecològic de l'horta d'Alboraia. Açò possibilita que els clients d'aquest grup de consum, que 

recolliran les seues “caixes de verdures ecològiques”, també poden adquirir productes de comerç just.  

 

Punts de venda i sensibilització en setmanes culturals, fires solidàries, xerrades de 

sensibilització i esdeveniments d'altres organitzacions: Fira de la Solidaritat a Polinyà del Xúquer, 

Canet d’en Berenguer, IES Mas d’Escoto a Riba-Roja del Túria, Casal Jove de Port de Sagunt, Escola 

Permanent d’Adults “Miguel Hernández” de Sagunt, Associació Cultural Espai Bloc de Sagunt, Associació 

La Nau de Castelló, IES Camp de Morvedre de Sagunt, IES Vall de Segó a Benifairó de les Valls, IES “Molí 

del Sol” a Mislata, “Mislata en Obert: joves per la convivència”, fira d’associacions a Mislata, fira comercial 

organitzada pels alumnes del mòdul de comerç de l’IES Jorge Juan, XIII Fira de la Universitat Popular de 

Sagunt, I Fira de productes artesans, ecològics i de la sostenibilitat “El Molí” a Quartell i a la fira de Nadal 

d’aquesta població, Fireta de Quart de les Valls, Trobada d’Escoles en Valencià a Estivella i la 

MacroTrobada celebrada a València per la celebració dels 25 anys d’aquest moviment, Jornada de Portes 

Obertes i Jornada ReciclART del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), 

Setmana contra la Pobresa a Algemesí (Càritas), CEIP de Mislata, fira de Faura, i IV Fira d’ONGs i comerç 

just i ecològic organitzada per la Universitat Jaume I de Castelló. 
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3. Projectes 

3.1. “Compra Pública Ètica. Introducció del comerç just als 
contractes administratius i a les organitzacions socials”  
CPE-I: execució de setembre del 2008 a març del 2010. 

CPE-II: execució de juny del 2010 a maig del 2011. 

Finalització del projecte CPE-I i inici de CPE-II, ambdós cofinançats per la Conselleria de 

Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana. 

 

 Continuem aquesta línia iniciada l’any 2008, l’objectiu principal de la qual és 

d’introduir criteris de Compra Pública Ètica (CPE) i Consum Responsable en les 

administracions públiques municipals, mitjançant la incorporació de productes de Comerç 

Just. Pretenem conscienciar aquests actors perquè els criteris que regeixen la contractació 

pública evolucionen sense obeir únicament a l'objectivitat i rendibilitat econòmica avançant 

fins una perspectiva que incorpore aspectes socials i ambientals com a elements a tenir en 

compte en la valoració d'una oferta, introduint criteris ètics relatius al compliment de 

convencions internacionals i estàndards sobre condicions laborals dignes, salaris mínims, 

drets dels treballadors, lluita contra el treball infantil i donant preferència en les seues 

compres a aquells proveïdors i productes que aposten per criteris o estàndards més 

exigents, com ara els estàndards de Comerç Just. Un aspecte fonamental de la introducció 

de criteris de Comerç Just en la Compra Pública és l' “exemple” que les autoritats, sobretot 

municipals, representen per a la ciutadania. Mitjançant la recerca d'una política de compra 

sostenible, les autoritats creen consciència en consumidors i proveïdors sobre la importància 

del consum responsable i la disponibilitat d'alternatives de compra sostenible. Per això és de 

la màxima importància que les autoritats públiques que es decidesquen a posar en pràctica 

una política de compra responsable, ho facen de la manera més transparent possible i amb 

activitats de sensibilització associades.  

 Els destinataris són per una banda els ajuntaments de la comarca del Camp de 

Morvedre i de les comarques limítrofes (Alt Palància, Plana Baixa, l'Horta Nord i Camp del 

Túria), però atés que el marc normatiu és el mateix, també s'inclouen altres administracions 

públiques com a universitats i centres educatius, i d'altra banda, entitats socials com 

ONGDs, sindicats, associacions culturals i socials. Encara que el treball més directe ha estat 

emmarcat a la comarca del Camp de Morvedre. 
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 Per al desenvolupament d'aquests projectes es compta amb una persona 

contractada, amb el suport de l’equip de coordinació, i s'ha signat un Conveni de 

Col·laboració amb l'organització Iniciatives d'Economia Alternativa i Solidària/IDEAS, 

referent des de fa anys en CPE a nivell nacional i coordinadora a Espanya del projecte 

europeu Fair Procura/Public Affaires (“Les autoritats públiques i compradors institucionals: 

actors locals del desenvolupament sostenible”) cofinançat per la Comissió Europea 

EUROPEAID, a més a més de ser la coordinadora des del 2008 del Programa de Compra 

Responsable a l’Administració General de l’Estat Espanyol.  

 També s'han establert altres Acords de Col·laboració, fruit de les necessitats 

detectades en les diferents línies de treball mampreses: amb la importadora de Comerç Just 

Alternativa3 S.Coop per a la distribució i venda del cafè de Comerç Just a les màquines 

vending, amb Contraste-Comercio Sostenible e IUNA de la Fundació Nova Terra i l'empresa 

Al.Paladar, sabors de la mediterrània i més per al desenvolupament de la línia de càtering 

elaborat.  

 I en aquesta línia de treball coordinat, també s'ha iniciat un treball junt amb Setem i 

Intermón Oxfam per a la introducció del cafè de Comerç Just en la Universitat de València i 

en la Universitat Politècnica de València. 

 

 Les activitats exercides i resultats obtinguts en el projecte de CPE han estat: 

 

- Presentació del “Estudi sobre polítiques de compra pública i comerç just als 

ajuntaments del Camp de Morvedre” el gener de 2010 a l’Ajuntament de Faura. 

Disponible en ambdues llengües als enllaços:  

http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/estudioCPECM09.pdf.  

http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/estudioCPECM09val.pdf.  

Amb 153 descarregues en total 

- Dues Jornades Tècnices sobre Compra Pública Ètica (gener i novembre), dirigida 

específicament a tècnics i polítics d'administracions públiques, on a més del marc conceptual 

i legal de la CPE es va realitzar una sessió pràctica de treball sobre diferents plecs de 

compra “reals” on s'incorporava el comerç just i criteris ètics, realitzada per Laura 

Rodríguez, responsable de CPE d'Ideas.  

 

- Presentació el 23 de febrer de la “Guia pràctica per a incorporar la compra pública 

ètica als ajuntaments. Les administracions públiques com a agents del 
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Desenvolupament sostenible”, amb la participació a l’acte de la Sra. Pilar Collado, 

Directora General de Cooperació de la Generalitat Valenciana.  

S'han editat 500 exemplars que se han distribuït a les diferents administracions municipals i 

organitzacions socials. Disponible en ambdues llengües en: 

http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/guia_cpe_latenda_c.pdf.  

http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/guia_cpe_latenda_v.pdf.  

Amb 129 descàrregues en total 

- Com a complement a la Guia, y presentats públicament el mateix dia, s'han elaborat una 

sèrie de Catàlegs de Serveis i Productes on es presenten les diferents línies de 

comercialització i sensibilització que desenvolupem en CPE. S'han editat 1800 exemplars. 

 - Catàleg de Tèxtil de Comerç Just per a estampar per serigrafia 

 http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/latenda_textil_c.pdf 

 http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/latenda_textil_v.pdf. 

Amb 205 descàrregues 

- Catàleg de Càtering Responsable amb productes de Comerç Just i Parament 

Sostenible, amb diverses possibilitats: pauses-cafè autogestionades pel client, amb 

preparació de begudes o servei complet. També podem oferir càtering amb productes 

elaborats basant-se en els convenis amb Al.Paladar i Contrast 

 http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/latenda_catering_c.pdf. 

 http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/latenda_catering_v.pdf. 

Amb 91 descàrregues 

 - Catàleg de Comerç Just i Regal Institucional 

 http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/latenda_regal_c.pdf. 

 http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/latenda_regal_v.pdf.  

Amb 74 descàrregues 

- Catàleg de Vending de Comerç Just i productes per a consum intern per 

entitats 

 http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/latenda_vending_c.pdf.  

 http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/latenda_vending_v.pdf.  
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Amb 142 descàrregues 

 - Catàleg de Comerç Just i Materials Educatius 

 http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/latenda_educativo_c.pdf. 

 http://www.la-tenda.org/enaccion/cpe/latenda_educatiu_v.pdf.  

Amb 51 descàrregues 

 En base a d'altres necessitats detectades després de les demandes d'informació que 

anaven sorgint en el desenvolupament del projecte, també s'han realitzat altres 

Catàlegs/Fullets temàtics: Lots i cistelles de comerç just per a Nadal, Caramels de Comerç 

Just per a Cavalcades de Reis, i línia per a bars i cafeteries de dependències 

d'administracions públiques (snacks, sucrets, monodosis, begudes, llepolies de Comerç 

Just). 

 

- Oficina d'assessorament professional en plecs de compra: hem ofert aquest servei 

gratuït basant-se en el Conveni signat amb l'organització Ideas per ajudar les diferents 

administracions públiques a inserir als seus plecs de contractació de productes i serveis 

criteris ètics, socials i ambientals  

 

- Declaracions Institucionals favorables al Comerç Just: ha suposat un dels majors 

assoliments institucionals del projecte, ja que nou ajuntaments, a proposta de la-tenda de 

tot el món, han aprovat Declaracions Institucionals a favor del Comerç Just. 

 Així els Ajuntaments de Faura, Sagunt, Estivella, Albalat dels Tarongers, Canet 

d’en Berenguer, Quart de les Valls i Algímia d’Alfara, a la comarca del Camp de 

Morvedre, el de Puçol a L’Horta Nord i el de Polinyà del Xúquer a La Ribera, han aprovat 

en els seus respectius plens al llarg del 2010, aquestes Declaracions on els representants 

municipals s’hi comprometen a tenir en compte el Comerç Just als seus processos de 

compra i contractació però també a sensibilitzar els seus veïns i veïnes sobre el Comerç Just, 

entenent-lo com una eina de lluita contra la pobresa. 

 Amb tot els Ajuntaments del Camp de Morvedre han incorporat a la declaració un 

compromís amb el Cafè Morvedre, projecte de la-tenda que pretén vincular la comarca amb 

dos grups productors de cafè en Tanzània i Colòmbia. 

 La seua consecució suposa un punt de partida i un marc de treball “legitimat” en 

Compra Pública Ètica en totes les Regidories i Departaments de la corporació municipal i un 
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compromís institucional per escrit, fiable i avaluable per a desenvolupar aquesta línia de 

treball. 

 

- Activitats de sensibilització cap a la ciutadania:  

- Inclusió al periòdic local d’un info_la-tenda sobre Comerç Just i Compra Pública 

Ètica (12.000 exemplars repartits el desembre de 2010).  

- Les activitats de sensibilització realitzades (xerrades, exposicions i presentació de 

productes i degustacions en fires i altres esdeveniments) han estat en sinergia amb la 

resta d'activitats que exerceix l'associació habitualment o en els projectes de CDR i 

Cafè Morvedre, presentant-hi en pràcticament totes el treball realitzat en CPE. 

 

- Treball directe amb administracions públiques 

Visites/entrevistes directes amb responsables i tècnics d'entitats públiques de diversa 

tipologia. 

Destaquem algunes Bones Pràctiques:  

 

Càtering (18):  

Als Ajuntaments de Canet d’en Berenguer i de Quart de les Valls, degustació de productes 

en xerrades sobre Comerç Just, y a l’Ajuntament de Sagunt, a l’Àrea de la Dona degustació 

de productes a la Jornada de Portes Obertes pel Dia de la Dona Treballadora, al 

Departament de Joventut una pausa-cafè pera l’Assemblea de Tècnics de Joventut i l’Àrea de 

Cooperació Internacional va finançar una degustació de productes per la celebració del dia 

Mundial del Comerç Just. 

La Universitat de València va contractar dos càterings amb servei complet per un Curs de 

Voluntariat, i La universitat Jaume I dues pauses-cafè per les “XIV Jornades de Cooperació 

Internacional i Solidaritat” i un per a l’acte de cloenda d’un projecte de cooperació. 

L’Escola Permanent d’Adults “Miguel Hernández” de Sagunt va adquirir cafè i galetes per a 

300 persones participants a la paella per commemorar el seu aniversari. 

Càterings Autogestionats amb compra de productes pel Col·legi Sant Pere de Port de 

Sagunt, l’Ajuntament de Silla (per a un Taller interassociatiu per a la participació i 

convivència intercultural, i una reunió de la xarxa joves.net), el Centre d’Educació Ambiental 
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de la Comunitat Valenciana, i el CEIP “El Cid” de Mislata per a una sessió de formació del 

professorat. 

Productes per a càtering elaborat oferts per Al.Paladar a l’inauguració de “Mislata en Obert: 

joves per la convivència” i pausa-cafè al vídeo fòrum de la pel·lícula “Or Negre” organitzat 

per aquest ajuntament. 

 

Regal Institucional (11): venda de cistelles y altres regals de Nadal a l’IES Jaume I, 

Col·legi Sant Pere, EPA “Miguel Hernández”, i els Ajuntaments d’Alfara de la Baronia i 

Benifairó de Les Valls.  L’Ajuntament de Polinyà del Xúquer aquest any ha adquirit per Nadal 

postals de Comerç Just. 

El mateix han fet els ajuntaments de Faura i Quart de Les Valls amb regals per als nens i 

nenes a l’ocasió de les festes patronals, i aquest darrer també galetes per a una Marxa 

Popular. 

El Departament d’Espanyol per a estrangers de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sagunt va optar 

per què els i les guanyadores del concurs  “Haikus il·lustrats” pogueren canviar els seus 

bons-regal amb productes de Comerç Just. 

 

Tèxtil (5): el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt va adquirir 365 

samarretes pels infants de l’Escola d’Estiu, el CADE de la Universitat de València, 75 

samarretes de cotó ecològic pels monitors i monitores del projecte Nau_Jove, i la 

Mancomunitat de Les Valls samarretes pel campament juvenil.  

L’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament i Solidaritat de la UJI va comprar durant 

aquest any 450 bosses per a estampar, entre d’altres el Programa de Reforestació. 

 

Materials educatius (2): El CEIP José Senent de Matarrojos va adquirir diversos contes i el 

CEIP Mas d’Escoto de Riba-Roja balons de futbol de Comerç Just. 

 

Vènding i consum intern (2): el personal del Centre de Salut d’Ademús consumeix de 

forma habitual cafè de Comerç Just, també alguns treballadors i treballadores de la 

Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana i la cafeteria del Casal Jove ha 

començat a provar alguns productes com ara snacks i galetes.  
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Caramels per a cavalcades de Reis i altres esdeveniments (5): els Ajuntaments 

d’Albalat dels Tarongers i Algímia d’Alfara, amb el de Faura qui ho va fer per primera vegada 

el Nadal passat, han obtingut caramels i piruletes per a les Cavalcades. Per la seua part, 

l’Ajuntament de Quart de Les Valls ha triat els caramels de comerç just per a les cucanyes 

infantils a les festes. 

 

- Treball directe amb organitzacions socials 

Visites/entrevistes directes amb responsables de les entitats. 

Destaquem algunes Bones Pràctiques:  

 

Càtering (6): l’associació de dones Femení Plural d’Aldaia pauses-cafè als tallers “Comerç 

Just, una eina de cooperació des del Consum Responsable”, i l’associació cultural Espai Bloc 

per a la inauguració de la seua seu a Sagunt. 

Càterings autogestionats per la CVONGD per a reunions de la Plataforma Pobresa Zero y la 

Parròquia Sant Pere de Port de Sagunt per a diversos esdeveniments (campament, 

celebracions, reunions...). 

 

Regal Institucional (5): cistelles de Nadal adquirits per l’AMPA del col·legi Max Aub de 

València i la CVONGD. A destacar que la Unió intercomarcal del sindicat C.G.T. va regalar 

per Nadal als seus afiliats i afiliades un paquet de Cafè Morvedre, y la Unió intercomarcal de 

CCOO va fer igualment amb diversos obsequis de Comerç Just per als ponents d’una taula 

rodona. 

 

Tèxtil (2): l’associació “Motors sense Fronteres” va adquirir 220 samarretes de Comerç Just 

per estampar per a les persones participants a la primera marxa senderista benèfica “Un 

passet per un xiquet”, i la Fundació IPADE 100 bosses per a la seua Jornada sobre Consum 

Responsable. 

 

Altres (3): l'Associació de Veïns de Terramelar, l’Associació de Dones de Baladre i Càritas 

Quartell van obtenir diversos productes (caramels, piruletes, galetes, llapis, jocs) per als 

infants en les activitats de Nadal. El col·lectiu Columna Teatre va fer el mateix amb diversos 

objectes per a una representació teatral, i l’associació La Casa Nueva amb llapis FSC per a 

les seues activitats. També disseny del fullet informatiu que acompanyava un caleidoscopi 
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de la cooperativa Sipa de l’Índia, utilitzat per la SAMFYC (Societat Aragonesa de Medicina de 

Família) com a regal promocional del 31 Congrés semFYC a realitzar a Saragossa 2011 (“La 

Medicina de Família amb el Comerç Just. Una mirada distinta. Per un Congrés solidari i 

sostenible). 

 

A diferència de les Administracions Públiques, el coneixement i predisposició inicial de les 

Organitzacions Socials sobre el Comerç Just ha estat major, encara que no existira una 

entitat dedicada al Comerç Just al seu municipi d'ubicació, per la qual cosa ha estat més 

senzill anar a presentar el projecte, però d'altra banda, la seua opció real realitzant compres 

és menor. Els motius poden ser múltiples, probablement relacionats que la capacitat 

pressupostària de les organitzacions socials sempre és menor que la d'un ens públic i que 

encara que a priori sembla que hagen d'estar-ne més sensibilitzades, encara queda molt de 

treball per realitzar en aquest camp, ja que l'opció per productes on no es valora la “justícia” 

en el procés de comercialització i amb preus molt baixos, sol ser l'opció habitual en aquestes 

entitats. 

 

- Responsabilitat Social Empresarial 

Abordem en aquest apartat un aspecte relacionat amb la Compra Pública Ètica, l’opció de les 

empreses per incorporar productes de Comerç Just.  

Destaquem algunes Bones Pràctiques a les diferents línies de comercialització: cistelles i 

lots de Nadal com a regal corporatiu adquirits per NAE comunicacions S.L., Culturama-Gestió 

i Programació de Serveis Socioculturals S.L., SGS Tecnos S.A., UTE AT MetroBenimàmet, 

notaria de José Vicente Blasco y Marvell Hispania S.L. Postals de Nadal per València Parc 

Central Alta Velocitat 2003 S.A. Incorporació de Cafè Morvedre per a venda als 

supermercats Pròxim de Estivella (Estival Estivellenca d’Alimentació) i a la Taverna La Serp 

front al castell de Sagunt com a regal significatiu de la comarca per a turistes, Cafè 

Morvedre en gra per Goen Mobel S.L i empleats d’Arcelor i de l’empresa UTE Benimàmet 

compra de Cafè Morvedre mòlt per a consum intern. L’empresa Actio-Activitats Educatives 

S.L. també compra de forma habitual productes per incorporar a la màquina vènding que 

tenen a l’alberg rural i centre d’educació ambiental que gestionen a Alboraig, diversos 

productes entre ells Cafè Morvedre en gra són adquirits pel restaurant El Gat Negre a Faura, 

obert per Sandra Gil, una voluntària de la-tenda, la cafeteria Sagunt Camí Real 1870 S.L. 

piruletes i barretes de sèsam de comerç just, el restaurant vegetarià Frida de Port de Sagunt 

caramels, y el pub Guarapito ATI S.L. també va adquirir productes per a una festa solidària 

al seu local. Per la seua banda, l’empresa de càtering Al.Paladar ha comprat diferents 



memòria d’activitats de la-tenda de tot el món 2010 

12 anys de Comerç Just des del Camp de Morvedre 22 

productes d’alimentació per incorporar als plats que elabora per als seus clients, entre els 

quals hi ha La-Tenda.  

 

3.2.“Cafè Morvedre: Morvedre més just” 
 

Execució : juliol del 2009 a març del 2010. 

Cofinançat per la regidoria de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de 

Sagunt, l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer i les Mancomunitats de La 

Baronia i Les Valls. Amb la col·laboració d'Alternativa3 ONGD. 

 

Aquest projecte ha possibilitat la creació d'un cafè de Comerç Just per a consum amb una 

característica diferencial: és un producte vinculat i identificat amb la comarca del Camp de 

Morvedre, perquè ha estat la ciutadania, les institucions públiques, la comunitat educativa i 

el teixit associatiu i empresarial d'aquesta comarca els que mitjançant un procés participatiu 

han triat el tipus de cafè de Comerç Just que el composa, i per consegüent, les cooperatives 

productores d'origen, a més de l'elecció de la imatge representativa d'aquesta comarca amb 

la qual s’ha empaquetat. 

 

 Cafè Morvedre passa a ser una eina de sensibilització molt interessant donada la 

“proximitat” que implica, i d'utilitat per a incrementar la consciència del consum, i 

especialment del cafè, d'una manera responsable.  

 Aquest projecte sorgeix emmarcat en un 

projecte europeu desenvolupat per l'organització de 

Comerç Just alemanya “El Puente” i promogut a 

nivell nacional per la cooperativa importadora de 

Comerç Just “Alternativa 3, S.Coop”, amb seu a 

Terrassa i que compta amb l'única torradora de cafè 

de comerç just a l’estat Espanyol. “CAFÈ CIUTAT” és 

el marc on es mou “Cafè Morvedre”, igual que altres 

poblacions que ja tenen el seu cafè com és el cas de 

“Cafè Mataró” promogut pel Grup Tercer món, “Cafè Manresa” per l'associació Josep Maria 

Cunill o “Cafè Terrassa” per la pròpia Alternativa3, amb la diferència que en aquest cas no té 

una projecció local sinó comarcal. 
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 Durant l'any 2009 es va desenvolupar la Primera Fase del projecte fins a la 

presentació el 15 de desembre de Cafè Morvedre, una barreja al 70% d'un cafè de la 

varietat aràbiga de la cooperativa Arhuacos-Associació de Productors Llauradors i 

Indígenes de la Serra Nevada de Santa Marta de Colòmbia, formada per comunitats 

desplaçades pels conflictes bèl·lics permanents en aquest país, amb un 30% d'un cafè de la 

varietat robusta de la cooperativa Kagera Cooperative Union de Tanzània, incorporant 

a l'oblidat continent africà. I al seu envàs, la imatge triada entre les 1200 persones que van 

participar a la votació popular, una visió panoràmica des de la muralla del castell de Sagunt 

on s’hi visualitza la mar del Port. A més Cafè Morvedre ha pogut ser comercialitzat amb un 

preu accessible per al consumidor a 2,10 euros el paquet. 

  

 Amb Cafè Morvedre en el mercat, passem a una Segona Fase del projecte que 

inclou la seua difusió i comercialització. La seua aparició en època nadalenca, on les vendes i 

fires on s'ofereixen productes de Comerç Just augmenten, va suposar una bona plataforma 

de llançament. A més a més s’han cercat possibilitats per a acostar-lo per a consum quotidià 

a la ciutadania d'altres municipis de la comarca, la qual cosa ha estat possible amb la 

distribució per a venda als supermercats Pròxim d'Estivella. A més Cafè Morvedre també es 

processa en paquets d'1 kg en gra per a distribució en màquines de vènding, cafeteries, 

restaurants... cosa que possibilita donar a conèixer aquest producte i el comerç just a un 

altre tipus de sector i població, per exemple és l’únic cafè que es serveix al recent restaurant 

obert a Faura, “El Gat Negre”. 

 

 Durant aquest any s’han desenvolupat tot d’activitats de sensibilització que tenen 

com a punt de partida aquest producte: 

  

- Vídeo Fòrums al voltant de la pel·lícula “Black Gold” (Or 

Negre), que examina les condicions dels productors de cafè a la 

regió d’Oromia, al sud i a l’oest d’Etiòpia, el bressol del cafè. El 

documental segueix a Tadesse Mesuela, el gerent general de la 

corporació de grangers de cafè d’aquesta regió, que viatja als 

Estats Units i al Regne Unit per a promocionar el cafè etíop, mirant 

d’eliminar els nombrosos intermediaris que existeixen entre la font 

d’origen i el punt de venda final del cafè, i que dificulten la 

comercialització i marginant els beneficis dels productors de cafè. 
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 Es van realitzar visualitzacions de la pel·lícula amb col·loqui posterior i degustació del Cafè 

Morvedre a: 

- Centre Cultural d’Estivella. 19 de febrer. En aquesta activitat col·laboraren 

l’ajuntament d’Estivella i l’Associació Cultural Arrels, membre del Consell de Cafè 

Morvedre. 

- Casal Jove del Port de Sagunt. 21 de febrer.  

- Mislata dintre del Programa: “Mislata en Obert: joves per la convivència” 

desenvolupat per l’Ajuntament de Mislata. 

 

 - Tallers sobre cafè i altres matèries primeres de Comerç Just a Centres 

Educatius de Secundària i Educació d'Adults. 

 Dirigits per Mauricio Pinto, de l'associació Entreiguales de València, coneixedor del 

tema i a més amb el valor afegit de la seua procedència, ja que és d'origen colombià com el 

Cafè Morvedre.  

 L'activitat estava enfocada a posar 

en relleu les desigualtats existents al 

planeta i com el comerç just pot ser una 

ferramenta eficaç per al desenvolupament 

dels pobles i de les comunitats. 

 Es van realitzar durant el mes de 

març 8 tallers en els següents centres educatius on van participar 122 persones: 

- Escola Permanent d'Adults (AU) Miguel Hernández de Sagunt. 

- Institut d'Educació Secundària Jorge Juan de Sagunt. 

- Institut d'Educació Secundària La Vall de Segó a Benifairó de les Valls. 

- Institut d'Educació Secundària Camp de Morvedre de Sagunt. 

- IES Mas d'Escoto de Riba-roja del Túria. 

- IES Molí del Sol de Mislata. 
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Grafit realitzat a transformador elèctric prop de l’hospital de Sagunt 

 - Art efímer de Comerç Just: Grafit sobre Cafè Morvedre 

 L’objectiu d’aquesta activitat era arribar al sector més jove de la comarca i mitjançant 

un tipus de manifestació artística pròpia d’aquest col·lectiu i amb el qual estan més 

identificats. El grafit es va realitzar al transformador d’energia elèctrica ubicat al costat del 

Tanatori de Port de Sagunt, a la carretera que va a l’Hospital de Sagunt, emplaçament molt 

concorregut. 

Els artistes van ser Ximo i Juan, de la comarca, i han utilitzat 3 de les parets del 

transformador per a plasmar la seua idea. 

- Altres activitats/esdeveniments 

o Presentació de Cafè Morvedre als cuiners i cuineres i els mitjans de 

comunicació participants al Concurs Gastronòmic de la Taronja (Pla de 

Dinamització Turística de Sagunt). 

o Treball en sinergia amb el Projecte de Foment de la Compra Pública Ètica 

en administracions públiques i organitzacions socials, introduint aquest 

producte en les línies de catering i regal institucional. A més en les 

Declaracions Institucionals a favor del Comerç Just votades als 

ajuntaments de la comarca del Camp de Morvedre, apareix un compromís 

per a impulsar-ho als seus municipis. A destacar com a Bones Pràctiques la 

compra de 230 paquets de Cafè Morvedre per la Unió Comarcal del 

Sindicat C.G.T. com a regal de Nadal dels seus afiliats i afiliades, o el Cafè 

Morvedre que es va servir per a 300 persones a la paella que l'AU Miguel 

Hernández de Port de Sagunt va organitzar per a celebrar el seu 

aniversari.  

o Presentació del projecte en la Trobada de Botigues organitzat per la 

importadora Alternativa3 a Terrassa. 
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o Elaboració de més de 4000 tríptics de Cafè Morvedre, adhesius, targetes i 

altres materials de comunicació. 

o S'ha apostat per la presentació del producte i del projecte, a més de 

degustació, en moltes de les activitats de sensibilització i formació 

realitzades per l'associació a la comarca i en altres llocs. Tot això ha 

suposat una àmplia projecció mediàtica. 

 

3.3. “Comerç Just: Educació Responsable” 
Execució: agost del 2010 a març del 2011. 

Cofinançat per l'àrea de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Sagunt. 

 

Aquest projecte s'emmarca dins del treball que desenvolupa l'associació la-tenda de tot el 

món en Educació per al Desenvolupament i Sensibilització a la comarca, comptant com a 

recurs fonamental un Centre de Documentació i Recursos (CDR) ubicat al local de la-tenda 

amb materials educatius per a consulta i préstec, en matèria de cooperació, educació per al 

desenvolupament, comerç just i consum responsable, relacions Nord-Sud, economia, política 

i multiculturalitat. En l'actualitat compta amb uns 750 volums entre llibres, maletes 

pedagògiques, materials multimèdia, exposicions i d’altres, a més de subscripcions a 

revistes. 

 

Les activitats exercides són: 

 

- Potenciació i manteniment del Centre de Documentació i Recursos: ampliant els seus fons 

bibliogràfics i audiovisuals, exercici d'activitats formatives dirigides al voluntariat per al 

maneig de la gestió de les demandes d'informació i préstec de materials, i atenció 

personalitzada a les demandes i suport en la planificació i execució d'activitats en l'àmbit 

docent.  

 

- Edició del “Info_CDR, full de novetats bibliogràfiques, audiovisuals i recursos 

educatius”  Desembre de 2010, en edició impresa i digital. Dirigit a la ciutadania, xarxa 

de biblioteques, agents socials i entitats educatives, on es presenten les novetats adquirides 

com a fons en el CDR i es difonen les activitats en Educació per al Desenvolupament 

programades per l'associació. En aquest número es presenta un nou material educatiu 

interactiu en CD-ROM per a joves, editat per la Coordinadora Estatal de Comerç Just (“La 

rebel·lió a les aules”), puzles educatius en llanda de l'editorial Ekilikuá, i novetats 
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bibliogràfiques (“Filosofia del cuidar. Una proposta coeducativa per a la pau” d'Irene Comins, 

“Consumir menys, viure millor. Idees pràctiques per a un consum més conscient” de Toni 

Lodeiro, “Vides malgastades. La modernitat i els seus pàries” de Zigmunt Bauman, “El 

turisme en la cooperació internacional. De les brigades internacionalistes al turisme solidari” 

de Jordi Gascó, i “Un planeta de grossos i famolencs. La indústria alimentària nua” de Luis 

de Sebastián). 

 

- Tallers de Comerç Just en centres educatius de la comarca: amb l'objectiu de donar 

a conèixer les causes de desigualtat generadores de pobresa entre el nord i el sud, fer 

entendre el poder del consumidor i consumidora i informar sobre les alternatives com el 

Comerç Just. Els tallers han estat dirigits pel monitor Mauricio Pinte de l'associació 

EntreIguales-Valencia, que ja va realitzar els tallers del projecte Cafè Morvedre: Morvedre 

més Just. 

En total s'han realitzat 12 tallers, participant 6 centres educatius de la comarca, i un total de 

282 persones entre alumnat i professorat. 

− 3r i 4t d'ESO del Col·legi Sant Pere 

− Cicle mitjà de comerç i Cicle superior de comerç i màrqueting de l'IES Jorge Juan 

− Graduat d'Educació Secundària per a Adults 1A i GES 1B de l'AU “Miguel 

Hernández” 

− 2 grups de 3r i 1 de 4t d'ESO de l'IES Jaume I 

− 2 grups de 4t'AIXÒ IES María Moliner 

− 4t d'ESO de l'IES Clot del Moro 

 

Quedarà pendent de realització en 2011 de la tercera edició del Concurs de Fotografia 

Solidària del Camp de Morvedre: Objectiu Morvedre-Sud. 

 

3.4. Altres activitats d’Educació pel Desenvolupament 
Realització de diverses activitats de difusió i educació per a la cooperació, el consum 

responsable i solidari i el comerç just dirigides a la població general: 

 

- Celebració del Dia Mundial del Comerç Just el 8 de maig sota el lema consensuat a 

nivell nacional per la Coordinadora Estatal de Comerç Just: “Un dia per a celebrar. Tot l'any 

per a actuar”. Els actes programats a nivell local es van desplegar al Triangle Umbral de Port 

de Sagunt, amb la col·laboració del Departament de Cooperació Internacional de 

l'Ajuntament de Sagunt, i van consistir en diverses activitats d'animació infantil, una acció 
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de teatre de carrer per a adults amb el títol “Comerç internacional, intercanvi digne?” –

Dirigida per María Eugenia, voluntària de la-tenda-, tot amenitzat pel grup de percussió 

africana de La Casa Nova, i amb un punt d'informació i degustació de productes de comerç 

just. 

D'altra banda, també vam participar el dia 16 de maig a la ciutat de València al 

macroesdeveniment per a commemorar aquest dia, i que vam organitzar junt amb les altres 

organitzacions de Comerç Just membre de la Xarxa Valenciana de Consum Responsable, en 

el marc del projecte “Comerç Just, és qüestió de justícia”, cofinançat per la Conselleria de 

Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana a través del programa Solidària 2010. 

 

- Tertúlies-cafè on s'aborden diversos temes d'actualitat 

Març: “Dóna i desenvolupament”. Carmela Osca, de l'ONGD Petjades i membre del 

Grup de Gènere de la CVONGD. En el marc dels actes organitzats per l'Ajuntament de 

Sagunt i les associacions de Dones per a la celebració del 8 de març, Dia de la Dona 

Treballadora. 

Juny: “No paguem la guerra. Objecció fiscal a la despesa militar”. Emilia Nácher, del 

MOC-Alternativa antimilitarista de València. 

Octubre: “Pobresa i Objectius del Mil·lenni. L'Educació clau per al desenvolupament”. 

Cecilia Villarroel de l'ONGD Entreculturas i membre del grup d'educació de la 

CVONGD. 

Novembre: “Violència econòmica cap a les dones. La violació dels drets econòmics, 

socials i culturals del Sud”, Carmen Miguel de la Fundació IPADE i membre del grup 

de gènere de la CVONGD. En el marc de la nostra adhesió al Pacte Ciutadà contra la 

violència de gènere de l’Ajuntament de Sagunt, i dins dels actes de commemoració 

del 25 de novembre, Dia contra la violència cap a les dones. 

Novembre: “Compra Pública Ètica”, Laura Rodríguez coordinadora de Compra 

Pública Ètica de l'organització Idees. 

 

- Presentació d'experiències de Comerç Just i desenvolupament comunitari en 

col·laboració amb altres col·lectius 

Abril: “Hondures i drets humans. Un cop d'estat amb perspectiva continental”, per 

Ismael Moreno SJ, director de “Radio Progreso” i del Centre d'Investigacions Socials 

de San Pedro de Sula a Hondures, al Casal Jove de Port Sagunt. Aquesta activitat es 

va realitzar en col·laboració amb els comitès Oscar Romero i l'ONGD Entreculturas. 
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Juny: “L'agricultura orgànica i sostenible com a alternativa de desenvolupament en 

El Salvador”, per José Roberto Calderón i José María Carranza, enginyers agrònoms 

de Cáritas Zacatecoluca d'El Salvador, al Col·legi Sant Pere. Activitat organitzada en 

col·laboració amb Càritas Parroquial Sant Pere i l'àrea de cooperació internacional de 

Càritas Diocesana de València. 

Setembre: “El cafè de Comerç Just des de Nicaragua”, per Exolina Aldana, membre 

de la central de Cooperatives Cafeteres del Nord (CECOCAFEN) de Nicaragua. Al 

Centre de Formació de Persones Adultes “Miguel Hernández”. Activitat organitzada en 

col·laboració amb Alternativa3 ongd. 

 

- Xerrades/Tallers/Cursos sobre Comerç Just presentant les desigualtats Nord-

Sud, el Comerç Just i les activitats que exerceix l'associació, i visites a la-tenda  

Gener: Xerrada organitzada junt amb l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer 

coincidint amb el Dia de la Pau 

 Febrer: IES Mas d'Escoto a Riba-roja del Túria 

 Març: Associació La Nau de Castelló 

Abril:  

Xerrada organitzada amb l'Ajuntament de Quart dels Valls per a la Setmana Cultural 

Curs “Comerç Just: una eina de cooperació des del Consum Responsable”, realitzat 

en l'associació de dones Femení Plural d'Aldaia (3 sessions). 

Maig: Visita a la-tenda de l'associació d'estudiants africans del Col·legi La Coma de 

València. 

Juny:  

Visita a la-tenda del Comitè Oscar Romero de Tarragona 

Visita a la-tenda d'alumnat de l'IES Camp de Morvedre 

Juliol: Visites a la-tenda dels xiquets i xiquetes de l'Escola d'Estiu de l'Ajuntament de 

Sagunt 

Desembre: Xerrada a l'AMPA del Col·legi Villar Palasí de Sagunt 

 

- Exposicions 

 Abril-Maig: “La nostra moda porta-te-la”. Campanya Roba Neta coordinada per 

Setem. 

Novembre: “És de justícia. Mou-te per la igualtat”. Campanya “Mou-te per la 

igualtat” d'Entreculturas. 
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Desembre: “Comerç Just: tu tries el que compres”. En la Facultat de Ciències 

Humanes i Socials de la Universitat Jaume I de Castelló, en el marc de les XIV 

Jornades de Cooperació Internacional i Solidaritat. 

 

4. Campanyes 

 “No paguem la guerra: fem objecció a la despesa militar”. Xerrada i 

sessió d'assessorament de com realitzar l'objecció fiscal a la Declaració de 

la Renda. Dirigida per Emilia Nácher de l'Alternativa Antimilitarista-MOC. 

Enguany només han sigut 3 les persones que han fet el seu donatiu al 

compte de l'associació dins d'aquesta campanya. Destaquem les dades 

publicades pel MOC a nivell estatal de la Campanya 2009, on els consten 820 objeccions, 75 

d'elles al País Valencià (35 a València, 36 a Alacant i 4 a Castelló). La-tenda ocuparia el 10è 

lloc en nombre d'objectors i objectores a tot l’Estat els quals han ingressat els diners a una 

organització determinada. 

 

 “Pobresa Zero”. Suport a nivell comarcal a la campanya Pobresa Zero 

que al País Valencià està coordinada per la CVONGD. Les activitats s'han 

realitzat amb Càritas de la parròquia Sant Pere: posar un autobús per a 

assistir a la manifestació a València el 16 d'octubre secundant el lema de 

“Més fets i menys paraules” amb una pancarta on es llegia “El Camp de Morvedre contra la 

pobresa, per la solidaritat, la cooperació i el comerç just”, i organitzar una Tertúlia-cafè amb 

el títol “Pobresa i Objectius del Mil·lenni. L'Educació clau per al desenvolupament”. 

 

 “Fusta Justa. Bo per al bosc, bo per a totes i tots” impulsada per 

COPADE i FSC-Espanya. Continuem com a socis col·laboradors i impulsant la 

comercialització de nous productes, com els folis amb paper FSC on apareix el 

nostre logo al paquet, i llapis de fusta certificada. 

 

Participació en el Grup Local per a Suport a la Campanya “Roba Neta” 

coordinat per Setem-València. 
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5. Activitats de formació 
Participació com a ponents en Jornades/Cursos organitzades per altres entitats 

- Curs “Consum Responsable, una aposta per la sostenibilitat i la lluita contra la pobresa” 

organitzat per la Fundació IPADE a València. Panell d'experiències sobre Comerç Just i 

Compra Pública Ètica. 

- Taula rodona “La Pobresa a la ciutat, diverses cares de la mateixa moneda”, participació 

amb representants de Càritas i de l'associació La Casa Nova. Activitat organitzada pel 

Departament de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt al Casal Jove.  

- Curs “Acostant-nos al Sud”, organitzat per Entreculturas, InteRed i intermón Oxfam. 

Sessió sobre Comerç Just. 

 

Participació en Jornades/Cursos/Xerrades com a assistents:  

- Curs de formació online sobre Comerç Just, organitzat per la Fundació Emaús i la 

Coordinadora Estatal de Comerç Just. 

- Jornada “Xarxa Local de la Campanya Roba Neta” a València, organitzat per Setem-PV. 

- Jornada sobre “Compra Pública Ètica” organitzada per Setem-PV. 

- Cursos de formació online organitzats per Fundar: “Subvencions: Sol·licitud i Justificació” i 

“Estratègies per a la captació de fons i finançament”. 

- Xerrada experiència de la cooperativa “Creative Handicrafts” de l'Índia. 

- III Conferència Estatal Compra Responsable a Madrid, organitzat per Idees. 

 

Altres activitats formatives 

Basant-se en el conveni de formació signat amb l'IES Jorge Juan de Sagunt, una alumna del 

mòdul de comerç, realitzarà un total de 440 hores de pràctiques en la-tenda, iniciat en el 

2010. 
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6. Voluntariat i persones associades 
 
 L'associació compta amb unes 47 persones voluntàries (36 dones i 11 homes), unes 

27 aproximadament exerceixen la seua labor voluntària de forma continuada i la resta 

ocasionalment o per a tasques/moments concrets. Les seues funcions són entre d’altres 

l'atenció a la botiga de productes de Comerç Just, suport al Centre de Documentació i 

Recursos i al projecte de foment de la Compra Pública Ètica, i col·laboració en la resta 

d'activitats que realitza l'organització. Es realitza una reunió trimestral amb el voluntariat de 

formació, revisió i programació. 

 Destaquem en aquest punt el treball que des de fa anys i de forma voluntària realitza 

l'Assessoria Del Puente, assumint la gestió comptable i laboral. 

 En l'actualitat hi ha 3 persones contractades: la coordinadora del punt de 

comercialització (20 hores setmanals), la coordinadora del projecte de Compra Pública Ètica 

(37,5 hores setmanals), i la persona encarregada de la neteja (4 hores setmanals). 

 El nombre de persones associades és de 81, observant-ne un 

estancament/decreixement en els darrers anys. 

 

7. Treball en Xarxa 

 

- Coordinadora Estatal de Comerç Just 

(CECJ). Assistència a l'Assemblea de Donosti 

i participació en el Grup de Treball per a 

dotar a la CECJ d'un Sistema de Garanties,  

amb l'objectiu de certificar a les Organitzacions de Comerç Just estatals, el qual permetrà de 

distingir els productes i organitzacions la missió dels quals, principis i activitats  responen a 

criteris de Comerç Just, enfront d'aquelles altres que simplement utilitzen aquesta definició o 

termes confusos com “solidàries”, “ètiques”, sense criteris tan estrictes i globals com són els 

de Comerç Just. A més servirà per garantir a una ciutadania cada vegada més conscienciada 

que les entitats que diuen dur a terme pràctiques de Comerç Just no fan en realitat un ús 

sense fonament de la legitimitat amb què compta aquest moviment.  

També s'ha participat en el Grup que va coordinar la realització de la I Fira d'Importadores 

de la CECJ conjunta. 
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- Xarxa de Consum Responsable de València. Participen 

organitzacions de Comerç Just (Ecosol-Petjades, intermón Oxfam, 

Sodepau-PV, Setem-PV, Rudraksha, i La Tenda de Tot el món), 

Agricultura Ecològica (CERAI), Turisme Responsable (Acsud-Las 

Segovias, Associació d'Amistat amb Cuba José Martí, CERAI) i 

Finançament Ètic (Enclau).  

A destacar enguany el treball realitzat per les organitzacions de Comerç Just de la Xarxa 

que amb el finançament de la Generalitat Valenciana, a través de Solidària 2010, hem 

desenvolupat el projecte “Comerç Just: és qüestió de Justícia”. Dins del qual s'han realitzat 

diverses activitats: video-fòrums “Es ven Just” i “L'últim en moda”, un taller per a 

associacions i la celebració de la Festa del Comerç Just al maig amb motiu del Dia Mundial 

del Comerç Just. 

 

 

- Coordinadora Valenciana d'ONGD (CVONGD). En 

l'Assemblea de març es va ratificar el càrrec de 

Vicepresidència de la la Junta Directiva de la CVONGD 

a Carles Xavier López Benedí, membre de l'equip de 

coordinació de la-tenda de tot el món.  

Hem participat de forma activa en el Grup de Polítiques de Cooperació, a la Plataforma 

Pobresa Zero, i representant la Coordinadora en les diferents reunions del Consell Valencià 

de Cooperació al Desenvolupament. 

Enguany ens hem sumat a les reivindicacions de la CVONGD: 

− Concentració SOS: 0,7 contra la pobresa. Contra els retalls en l'ajuda oficial al 

desenvolupament. 

− Sol·licitud compliment del Pacte Valencià contra la Pobresa i de la Llei de 

Cooperació al Desenvolupament del País Valencià i entrega de 800 signatures 

reclamant aquests compromisos adoptats. 

− Recurs d'alçada davant la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania per a sol·licitar 

l'anul·lació de l'acte administratiu pel que es comunica l'obligació d'ingressar l'1% 

en el compte de la Conselleria dels fons rebuts com a subvencions en matèria de 

cooperació i sensibilització, i en concepte de difusió gestionada per la pròpia 

Conselleria. 

Som una organització inscrita al Registre d'ONGD de l'Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament (AECID), al Registre d'Agents de la Cooperació 
Internacional al Desenvolupament del País Valencià, i al Registre d'entitats de Voluntariat del 
País Valencià. 
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8. Adhesions, Col·laboracions, Avals i altres 
Activitats 
Gener: 

- Assistència a la presentació del projecte enRedARSE-Xarxa Social Sagunt 2.0. 

- Participació al Dia de l'Arbre, amb la reforestació realitzada el dia 30 a la muntanya de 

Romeu, organitzada pel Grup d'Estudis Mediambientals “Salvador Vilalta”. 

- Informació sobre les opcions solidàries d'ajuda a les persones afectades pel terratrèmol 

d'Haití. 

Febrer: 

- Reunió amb el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt per a configurar la 

programació d'activitats del 2n trimestre a realitzar al Casal Jove, coincidint amb l’any 

europeu per a la reducció de la pobresa. 

Març: 

- Adhesió al Manifest a favor de la certificació forestal FSC a les muntanyes espanyoles. 

- Aval per a la Campanya “Fusta Justa”, subvenció de l'AECID. 

Abril: 

- Presentació del cicle de Minixerrades sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, 

organitzats pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt al Casal Jove, i 

realitzats pels diferents Grups de Treball i comissions de la CVONGD. 

- Adhesió al posicionament de pressió sobre ADIF per a la no extracció d'àrids de la partida 

del Codoval (Quart dels Valls).  

Maig: 

- Venda de tiquets per al festival “No et salves”, organitzat pel Departament de Joventut de 

l'Ajuntament de Sagunt al Casal Jove. 

- Enquesta d'InfoSud sobre la gestió dels Centres de Documentació. 

- Enquesta de la CVONGD sobre Educació al Desenvolupament. 

- Conveni amb l'associació “Imatge en acció”, ONGD integrada per fotògrafs que realitzen de 

forma voluntària reportatges fotogràfics d'activitats d'entitats socials. 

- Enquesta campanya “Fusta Justa” sobre la incorporació de nous productes. 

Juny: 

- Participació en el projecte europeu “Concertació i construcció europea entre autoritats 

locals i organitzacions de Comerç Just per a augmentar el seu impacte socioeconòmic i 

institucional” coordinat per WFTO (Organització Mundial del Comerç Just), a partir de la 
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realització d'una enquesta per tal conèixer les bones pràctiques d'institucions locals en 

relació al comerç just. 

- Adhesió al Manifest de suport de la Campanya “Fusta Justa” el 26 de juny, Dia 

Internacional de la preservació dels boscos tropicals. 

Juliol: 

- Aval al projecte presentat per Alternativa3 Ong a la convocatòria de l'AECID: “Concurs de 

receptes de cuina de comerç just: increment del consum responsable a partir de 

l'acostament dels productes a la ciutadania”. 

- Enviament de dades per al Registre de Botigues de Comerç Just de la WFTO (Organització 

Mundial de Comerç Just) 

Setembre: 

- Adhesió al Manifest de Vaga General 29-S. 

- Participació en la campanya de Promoció del Comerç Local organitzada per l'Ajuntament de 

Sagunt. 

- Curs per a l'obtenció del carnet de manipulador d'aliments. 

Octubre: 

- Col·laboració amb la Coordinadora en Defensa de la Gerència Pública, venda de tiquets 

activitat reivindicativa 9 d'octubre: “Per la Gerència Pública i pel Campus de les Arts 

Escèniques”. 

Novembre: 

- Destaquem les activitats realitzades en el marc de la nostra adhesió al “Pacte Ciutadà 

contra la violència de gènere” promogut per l'Ajuntament de Sagunt (l’any 2010 ja són 7 

anys de Pacte). Per al programa d'activitats a realitzar entorn del 25 de novembre, dia 

mundial contra la violència de gènere cap a les dones, és va realitzar una tertúlia-cafè 

dirigida per Carmen Miguel, de la Fundació IPADE i del Grup de Gènere de la CVONGD amb 

el títol “Violència econòmica cap a les dones. La violació dels drets econòmics, socials i 

culturals al Sud”. 

- Participació en l'estudi qualitatiu per a conèixer la situació de la igualtat i equilibri entre 

gèneres a Sagunt i la seua percepció per part de la població, coordinat per la regidoria de la 

Dona de l'Ajuntament de Sagunt dins del Pla d'Igualtat de Gènere 2006-2010. 

- Col·laboració amb l'Àrea de la Dona de la Unió Comarcal del sindicat CCOO per a la venda 

de bons per a un concert solidari per a recaptar fons per a Morvedre Acull, concretament per 

a l'assistència a dones immigrants maltractades.  

- Sol·licitud de 100 arbres per a replantar el Dia de l'Arbre de l'any 2011. 

Desembre: 
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- Donació de productes d'alimentació de venda interna a les Cases d’acollida de 

Treballadores i Dones Immigrants de l'ISO i a La Casa Nova. 

- Aval al projecte presentat per l’associació EntreIguales-Valencia a la convocatòria de 

sensibilització de Generalitat Valenciana. 

 

 

9. Comunicació 

 
Moments de la visita de la Directora General de Cooperacio, i del nou Director General d’Inmigració i Cooperació a partir de abril de 2010 

Relacions Institucionals: a més de les desenvolupades al projecte de foment de la 

Compra Pública Ètica, destaquem la visita a la-tenda de Pilar Collado el febrer, directora 

general de Cooperació, amb motiu de la presentació de la “Guia per a incorporar la compra 

pública ètica als ajuntaments”. I al juny ens va visitar Josep Maria Feliu, nou director 

general de Cooperació. 

 

Pàgina web: www.la-tenda.org 

Durant 2010 s'han produït 10.875 visites (1.521 més que en 2009), la qual cosa suposa una 

mitjana de quasi 910 mensuals, amb 33.476 pàgines servides (vistes) i 5.858 visitants 

diferents. 

Els mesos rècord van ser novembre i desembre amb 722 i 651 visitants diferents. 

Els 5 fitxers més descarregats: 

− 299 descàrregues de “nadal10_la-tenda.Pdf” (catàleg de nadal 2010) 

− 205 descàrregues de “latenda_nadal09.Pdf” (catàleg de nadal 2009) 

− 198 descàrregues de “nadal10_lots_la-tenda.Pdf” (lots de nadal 2010) 

− 165 descàrregues de “latenda_textil_c.Pdf”  (catàleg de tèxtil) 
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− 119 descàrregues de “cpe_encuesta09.Pdf” (fitxer de l'enquesta de compra 

pública ètica) 

La persona que accedeix a través de Google ho fa cercant: 

La tenda de tot el món – 357 (14,5%) 

La tenda – 186 (7,2%) 

Comerç just i solidari – 68 (2,7%) 

Comerç just i solidari – 47 (1,9%) 

 

Estructura de difusió 

Comptem amb llistes de distribució electrònica amb 681 adreces de correu electrònic, 

distribuïda en: 

- Tot el món: 375 adreces electròniques de persones o entitats vinculades al comerç just, a 

l'educació per al Desenvolupament, la cooperació internacional i altres que han manifestat el 

seu desig d'incloure's-hi. 

- Mitjans de comunicació: 45 adreces electròniques de premsa, ràdio, televisió, mitjans a 

internet i agenda de la CVONGD. 

- Socis i sòcies: 55 adreces electròniques. 

- Voluntariat: 40 adreces electròniques. 

- Educació: 33 adreces electròniques de Centres Educatius de Primària i Secundària del 

Camp de Morvedre i altres entitats educatives com a Escoles de Formació d'Adults i Escola 

Oficial d'Idiomes. 

- Ajuntaments: 100 adreces electròniques d'ajuntaments de la comarca del Camp de 

Morvedre i de les 4 comarques limítrofes. 

- Biblioteques: 33 adreces electròniques. 

 

Info_la-tenda 

Recurs de comunicació per a difusió de les activitats via online a través de llistes de 

distribució electrònica amb més de 681 adreces. 

Durant l'any 2010 s'han difós 22 info_la-tenda (7 més que l'any anterior). 

 

Presència als mitjans de comunicació 

Un total de 28 Notes de Premsa emeses durant l'any 2010 (8 més que l'any anterior). 

Açò ha generat un total aproximat de 150 notícies aparegudes en premsa (una mitjana de 

quasi 14 per mes). 
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Habitualment es fan ressò de la informació difosa per la-tenda: Morvedre.info (digital), 

Agenda de notícies de la CVONGD (digital), Humania.Tv (digital), Alteritat.Net (digital), El 

periódico de aquí (versió digital i impresa), El Económico (versió digital i impresa), La 

Gaceta del Camp de Morvedre (versió digital i impresa), Levante-emv (versió digital i 

impresa). 

També les notícies relacionades amb Compra Pública Ètica apareixen a la web de 

comprapublicaetica.org i al Butlletí digital de CPE, ambdós coordinats per l'organització 

Idees. 

Altres mitjans en què hem aparegut: hortanoticias.com, Levante l'Horta, puçol.es, Blog de 

Suralia i Newsletter de Culturama. 

5 intervencions en Ràdio i TV. 

 

Col·laboracions en publicacions 

Participació relatant la nostra experiència en el CD “Guia d'experiències de comerç just”, 

projecte de la Fundació Emaús i la Coordinadora Estatal de Comerç Just. Aquest material 

s'ha distribuït a nivell estatal i europeu (“Guide fair trade experiencies”). 
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