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Introducció:
el comerç just i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible constitueixen l’agenda
més ambiciosa que s’ha marcat fins ara la
comunitat internacional per assolir, abans del
2030, l’erradicació de la pobresa, la protecció
del planeta, la reducció de les desigualtats i
assegurar la prosperitat per a tothom. Cada
objectiu té les seves pròpies fites i indicadors
per aconseguir-los i avaluar-ne el seguiment.
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Amb una història de més de cinquanta anys,
el comerç just és una eina útil per contribuir a
l’Agenda 2030 i ha demostrat ser molt eficaç
per transformar la vida de milions de persones
al planeta, ja que és una alternativa econòmica que assegura la prosperitat de les comunitats productores, contribueix a millorar la vida
de les persones productores, assegurant els
seus drets, i protegeix el planeta.
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OPORTUNITATS PER
A PRODUCTORS
DESFAVORITS
ODS 1. Posar fi a la pobresa

1. Oportunitats per a
productors i productores
desfavorides: els grups
productors de comerç just
i la sobirania alimentària

• Fita 1.4. Garantir l’accés a recursos (propietat,
control de les terres, recursos naturals, noves
tecnologies) de les comunitats rurals
• Fita 1.6. Mobilitzar recursos per lluitar contra
la pobresa

ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició
i promoure l’agricultura sostenible
• Fita 2.3. Duplicar la productivitat agrícola i els
ingressos dels petits productors i productores

La situació 1
Vivim en un món amb una economia cada
cop més globalitzada, on les societats i poblacions humanes estan molt connectades a
través de les seves relacions comercials, socials i polítiques. Això ha fet que siguem més
interdependents i vulnerables a les decisions
que es prenen en el context internacional, especialment si tenim en compte que no tots els
països ni els agents econòmics tenen la mateixa capacitat d’influència en els organismes
que regulen i defineixen les regles comercials.

Podem observar com progressivament totes les cadenes comercials (de productes
bàsics i manufacturats) són controlades per
grans grups corporatius i companyies transnacionals, situació que els permet imposar
els seus interessos per damunt dels altres
agents de la cadena; alguns criteris com la
cerca de preus baixos, basats la majoria de
vegades en situacions d’explotació laboral o
degradació ambiental, han perjudicat moltes comunitats productores, condemnantles a l’exclusió i la pobresa i impossibilitant
el seu desenvolupament.

1. IDEAS (2016). Informe sobre Comercio Justo y Soberanía Alimentaria. La voz de los productores.
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Cadena global de
subministrament2
A més, la sobredependència de molts països a
l’exportació ha fet que augmenti la seva vulnerabilitat. Per exemple, la necessitat creixent
de soja per a la fabricació de pinsos per a bestiar, l’elaboració de biocombustibles o la gran
demanda internacional d’aliments de moda,
com la quinoa, ha fet que alguns productors
i productores apostin per la seva producció de
manera intensiva per mitjà de l’agricultura industrial mentre obliden les necessitats alimentàries de les seves pròpies poblacions i desplacen o redueixen la producció d’aliments bàsics,
amb la contracció i el desproveïment dels
mercats locals que comporta. Aquesta lògica
ha fet que molts països produeixin aliments
demanats pels mercats internacionals, mentre
han d’importar aliments bàsics per satisfer les
necessitats de la població, la qual, en alguns
casos, pateix altes taxes de desnutrició.
Així mateix, això ha contribuït a la pujada de
preus als mercats locals d’aliments bàsics de
la dieta de les comunitats productores com
La sobredependencia de muchos países a la exportación ha
que aumentedeixen
su vulnerabilidad;de
por ejemplo,
la
la quinoa, que hecho
sovint
consumir
necesidad
de soja para la fabricación de piensos para ganado,
perquè no podencreciente
pagar
els
preus
de
mercat,
la elaboración de biocombustibles o la gran demanda
internacional de alimentos de moda, como la quinoa, ha
hecho que algunos productores apuesten por su producción
amb el consegüent
impacte negatiu per a la
de forma intensiva a través de la agricultura industrial
olvidando las necesidades alimenticias de sus propias
poblaciones y desplazandoio reduciendo
de
seva seguretat alimentària
per ala producción
les pràctialimentos básicos, con la consiguiente merma y
desabastecimiento de los mercados locales
ques culturals i tradicionals, basades en els
aliments que s’han consumit de manera habitual a la dieta d’aquestes comunitats des dels
seus ancestres.

Davant d’aquesta realitat, com
contribueix el comerç just a la
sobirania alimentària dels grups
productors?
•

Promovent la diversificació de les
produccions.

•

Facilitant l’accés a la terra de petits
grups productors.

•

Donant suport a la creació d’hortes
ecològiques per a l’autoconsum, així
com a la venda d’excedents en mercats locals.

•

Apostant pel conreu de varietats de
llavors autòctones i per tècniques ancestrals que preserven els ecosistemes
de les comunitats.

•

Basant la presa de decisions en mecanismes democràtics, fent especial
èmfasi en la participació de les dones.

•

Assegurant millors preus per als
productes i millors relacions laborals a
mitjà i llarg termini.

•

Fomentant l’intercanvi de bones pràctiques agroforestals entre els petits
productors i productores i facilitant-los
capacitació tècnica perquè preservin la
biodiversitat.

2. ¿Quién tiene el poder? Desequilibrios en las cadenas de suministro agrícola. BASIC
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Què és la sobirania
alimentària? 3
És el dret dels pobles a definir i controlar
els seus sistemes alimentaris i de producció
d’aliments tant localment com nacionalment,
de forma equitativa, sobirana i respectuosa
amb el medi ambient. La sobirania alimentària
és també el dret dels pobles a aliments
suficients, nutritius, saludables, produïts de
manera ecològica i culturalment adaptats.

Què és la seguretat
alimentària? 4
La seguretat alimentària es dona quan totes
les persones tenen accés físic, social i econòmic permanent a aliments segurs, nutritius i en
quantitat suficient per satisfer els seus requeriments nutricionals i preferències alimentàries, i
així poder dur una vida activa i saludable.

A què ens referim quan
parlem d’agricultura
familiar?5
L´agricultura familiar inclou totes les activitats agrícoles de base familiar. És una
part fonamental del desenvolupament rural. L’agricultura familiar és una forma de
classificar la producció agrícola, forestal,
pesquera, pastorívola i aqüícola gestionada
i operada per una família i que depèn principalment de la mà d’obra familiar, incloenthi tant dones com homes.

Tant als països en desenvolupament com als
desenvolupats, l’agricultura familiar és la forma d’agricultura predominant en el sector de
la producció alimentària. L’agricultura familiar
també juga un important paper socioeconòmic, mediambiental i cultural.

Què entenem per petits
productors i productores? 6
El segell de comerç just de petits productors
i productores (SPP) considera com a tals, per
norma general, aquelles organitzacions en
què almenys el 85% dels seus membres tinguin una àrea de producció inferior a 15 hectàrees, i la resta, un màxim de 30 hectàrees.
A més, estableix criteris específics segons el
producte.

Quins tipus d’organitzacions
de comerç just podem
trobar?7
Qui produeix els articles de comerç just són
organitzacions camperoles, artesanes, etc.,
generalment de zones desafavorides de l’Àsia,
l’Amèrica Llatina o l’Àfrica. Una gran part
són cooperatives o grups cooperatius, associacions, petits grups productors o empreses
de caràcter social, que tenen com a finalitat
elaborar productes que els permetin viure de
manera digna.

3. Amigos de la Tierra: https://www.tierra.org/soberania-alimentaria/
4. Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura.
5. Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura.
FAO_Decenni de Nacions Unides per a l'Agricultura Familiar (2019-2028): http://www.fao.org/family-farming-decade/home/es/
6. IDEAS (2017): https://ideas.coop/spp-el-sello-que-distingue-a-los-pequenos-productores-de-comercio-justo/
7. Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ): http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo-2/el-proceso-del-comercio-justo/
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Un exemple

val més que
mil paraules:
María Ávila
Quilca de la
cooperativa
Agropía

La seva cooperativa Agropía està situada a la regió de
Huancavelica, el departament
considerat més pobre del
Perú i que presenta alts índexs
d’inseguretat alimentària. El
88% de la població és pobre i,
d’aquest, el 74% és extremadament pobre. Aquesta regió
va ser molt afectada per la violència de Sendero Luminoso i
la repressió militar, la qual cosa
va marcar profundament la
8

població, les víctimes i les persones desplaçades.
Agropía neix el 2008 i està
formada per 600 famílies
de 17 comunitats camperoles. Fins aquesta data
només sembraven patates
natives convencionals per a
l’autoconsum. Gràcies a la
col·laboració d’Ethiquable
i també al préstec que van
assumir les 120 famílies que

són membres de la cooperativa, Agropía va poder construir la seva pròpia planta de
fregit. Des de fa deu anys,
els camperols i camperoles
indígenes, que treballen la
terra de manera ecològica,
se senten orgulloses de ser
propietàries de la seva pròpia
fàbrica de producció orgànica i així continuar construint
el seu projecte col·lectiu.
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TRANSPARÈNCIA I
RESPONSABILITAT
ODS 16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

2. Transparència i
responsabilitat: cadena
comercial, origen
i traçabilitat dels
productes de comerç just

Com funciona la
cadena comercial del
comerç just? 8

•

Meta 16.6. Crear institucions eficaces,
responsables i transparents

•

Meta 16.7. Garantir l’adopció de decisions
inclusives, participatives i representatives

ODS 17. Revitalitzar l’Aliança Mundial
per al Desenvolupament Sostenible
•

Fita 17.10. Promoure un sistema de comerç
multilateral universal basat en normes, obert,
no discriminatori i equitatiu en el marc de
l’Organització Mundial del Comerç

•

Fita 17.16. Millorar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible, particularment
als països en desenvolupament

Persones consumidores

Cadena de
Subministrament

Minoristes

Processadors i marques

Comerciants

Persones agricultores
i treballadores
Proveïdores de matèries primeres

8. Carta Internacional del comerç just.
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Quina mena de compromisos
s’estableixen entre grups
productors i organitzacions
importadores de comerç just?9
Acord mutu:
El preu s’estableix de comú acord entre les
dues parts (organitzacions productores i importadores), segons els criteris del comerç
just, de manera que cobreixi els costos de
producció (primeres matèries, mà d’obra
amb salaris adequats, condicions de treball
dignes i saludables) i permeti a les famílies
productores un marge per invertir en projectes de desenvolupament de la seva comunitat o en la mateixa organització productora.
Prefinançament:
Les organitzacions importadores financen
per endavant fins a un 50% de la producció, si les organitzacions productores ho
requereixen, cosa que afavoreix el desenvolupament dels grups productors i les seves
comunitats.

Assessorament:
Les importadores ofereixen assessorament
i formació per a l’elaboració dels articles i
l’accés a nous mercats.
Transport:
Les importadores distribueixen els productes
a les botigues de comerç just i altres punts
de venda.
Elaboració de productes manufacturats:
Molts productes s’elaboren en origen, des del
cultiu fins a la transformació i envasament.
D’altres, que tenen diversos ingredients com
la xocolata o les galetes, s’elaboren a Europa.
Sensibilització a les persones consumidores:
Les organitzacions de comerç just, tant les
importadores com les botigues especialitzades, duen a terme una tasca de sensibilització
adreçada a les persones consumidores, a través de la qual donen a conèixer el treball de
les organitzacions productores amb l’objectiu
de fomentar el consum responsable i el comerç just.

9.. Coordinadora Estatal de Comercio Justo: http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo-2/el-proceso-del-comerciojusto/
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Segells de
garantia
Com reconèixer els
productes de comerç just?
Segons l’Organització Mundial del Comerç
Just (WFTO, per les sigles en anglès) hi ha dues
vies per reconèixer que un producte compleix
els criteris de comerç just:
Si l’organització que el comercialitza o participa
en la seva producció compleix els estàndards de
la WFTO, basats en els principis del comerç just
o n’és membre. Les organitzacions membres de
la WFTO compleixen un sistema d’acreditació
que avalua el compliment dels deu principis del
comerç just. Aquest sistema inclou una autoavaluació, avaluacions externes per altres organitzacions i una auditoria externa.
Si el producte compta amb les acreditacions o
segells de garantia: principalment WFTO Guaranteed Certified, Fairtrade Internacional, ECOCERT, SPP, IMO - Fair for Life o Naturland Fair.
Els segells de garantia basats en la certificació
del producte de comerç just es van començar
a implantar a finals dels anys vuitanta i un
bon nombre va desembocar, el 1997, en la
Fairtrade Labelling Organization, actualment
Fairtrade Internacional, que avui dia coexisteix
amb altres segells.
L’Organització Mundial del Comerç Just
(WFTO), l’entitat més representativa del mo-

viment del comerç just a escala internacional,
reconeix aquells segells susceptibles de certificar productes de comerç just, assegurant que
els seus sistemes incorporen de forma rigorosa els principis i els criteris que s’exigeixen des
d’aquest moviment.

El sistema de reconeixement
per a organitzacions
Sota aquest procediment es reconeixen els
productes comercialitzats sota els criteris de
comerç just per organitzacions de comerç
just. Les organitzacions combinen l’activitat
comercial amb campanyes d’informació i sensibilització.
Organització Mundial de Comerç Just
És la certificació per a organitzacions
de comerç just a escala internacional. L’activitat central d’aquestes organitzacions és el comerç just i, per
obtenir aquest certificat, han de complir amb
èxit un procés de verificació relacionat amb
els deu estàndards del comerç just.
El segell de WFTO s’adreça sobretot a organitzacions que tinguin com a activitat principal
el comerç just. La pertinença a aquesta xarxa
constitueix una prova de la legitimitat de les
credencials de comerç just.
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La Coordinadora Estatal de Comercio Justo té com a finalitat potenciar el comerç just a
Espanya, i la integren més de
trenta ONG, organitzacions importadores i botigues. Els productes provinents dels membres de
la coordinadora ofereixen les màximes garanties
en el compliment dels criteris de comerç just. La
coordinadora segueix molt de prop la feina de
les organitzacions de comerç just, però no certifica ni organitzacions ni productes. Al seu web
es pot trobar un mapa de les botigues especialitzades de les organitzacions de comerç just10.

La certificació de productes
Hi ha uns estàndards internacionals per a
cada tipus de producte i els que compleixen
aquests criteris reben el certificat. Per aquesta
via la comercialització dona cabuda a les empreses convencionals perquè comercialitzin
productes de comerç just.
El sistema de certificació per a productes més
reconegut és el Segell Fairtrade,
gestionat per Fairtrade Internacional (FLO), Fairtrade Ibérica a
Espanya. El segell Fairtrade està
disponible per a una gran gamma de productes, principalment d’alimentació com ara
cafè, cacau o sucre i altres com flors o cotó.
L’ús del certificat Fairtrade està obert tant a
organitzacions de comerç just com a empreses convencionals, sempre que compleixin els
estàndards assenyalats per a cada producte.
El segell Fair for Life està certificat
per l’organisme Ecocert des del
2017, any en què els dos estàndards es van fusionar. Ecocert és

10. http://comerciojusto.org/tiendas/
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un organisme d’inspecció i certificació establert a França el 1991 i que forma part de
l’Ecocert Group. S´ha especialitzat en la certificació de productes d´agricultura ecològica.
Proposa un enfocament basat en el medi ambient, promou l’agroecologia a tot el món i
estableix sistemes de control i certificació. La
certificació Fair for Life està disponible per a
les operacions de sectors molt diversos a tot
el món; combina tres tipus de requisits al llarg
de tota la cadena de subministrament: la responsabilitat mediambiental, la responsabilitat
social i el comerç just.
El segell Naturland Fair es fa servir
tant per certificar empreses com productes específics i combina el sector
ecològic amb el comerç just sota un
mateix logotip, que és aplicable a
productes tant del Nord com del Sud
globals. L’entitat assegura els criteris orgànics,
alhora que compleix les normes de comerç just
basades en la definició de la Carta Internacional del Comerç Just i els principis de FINE, mitjançant una avaluació interna i externa.
El segell SPP l’han creat els mateixos productors i productores, i
el gestiona en exclusiva SPP Global, que acredita les entitats de
certificació. La seva principal particularitat és
que només treballa amb organitzacions de
petits grups productors, i n’exclou les plantacions, així com productors no organitzats,
amb l’objectiu de beneficiar de manera efectiva aquells actors. L’SPP ha iniciat un procés
per reforçar els criteris mediambientals. Actualment, el 90% de les organitzacions productores certificades per l’SPP tenen també el
certificat ecològic.
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L’origen del producte o el lloc
on el compro garanteix que
sigui de comerç just?
L’origen del producte o el lloc on el compres
no sempre garanteix que sigui de comerç just.
Els productes de comerç just provenen generalment de països de Llatinoamèrica, Àsia o
Àfrica, però no tots els productes que procedeixen d’aquests països poden ser considerats
de comerç just. De fet, la majoria dels productes que consumim diàriament provenen
d’altres països, per exemple el cacau o el cafè,
perquè la climatologia no permet conrear-los a
Europa. Així que, sempre que anem a comprar
xocolata o cafè i altres productes que no es cultiven aquí, és important buscar a l’etiquetatge
informació sobre la seva procedència i les condicions en què es produeix, encara que aquesta informació no sempre és fàcil de trobar als
productes convencionals. En canvi, als productes de comerç just sempre està disponible, perquè si a l’etiqueta no hi cap, podràs trobar una
fitxa completa amb tota la informació sobre el
producte al web de l’organització de comerç
just importadora. A la botiga en línia d’IDEAS11
pots trobar la informació sobre l’origen i els
grups productors de cadascun dels productes
que distribuïm i comercialitzem.
D’altra banda, els productes de comerç just ja
es venen a botigues molt diverses, des de les
botigues especialitzades de les organitzacions
de comerç just passant per botigues de barri,
herbolaris, ecobotigues, botigues gurmet, botigues de productes locals, etc., i fins i tot en
algunes grans superfícies i supermercats.

A les botigues especialitzades d’organitzacions
de comerç just, a més dels productes de comerç just, ens podem trobar amb altres productes que no es poden considerar de comerç
just, perquè no compten amb un certificat o
perquè no procedeix d’organitzacions de comerç just. Tal com hem esmentat més amunt,
aquestes són les dues úniques vies per les quals
un producte es pot considerar de comerç just.
Però podem trobar altres productes que compleixen criteris molt alineats amb els principis
del comerç just, com els productes d’empreses
i entitats d’economia social i solidària, o els
productes locals i de proximitat, ecològics, de
cooperatives o petites empreses familiars, etc.,
així com productes elaborats o processats per
empreses d’inserció o projectes amb un fort
component social. Es podrà dir que aquest tipus de productes són justos perquè comparteixen molts dels valors del comerç just, però no
es poden considerar de comerç just.
Igual que passa amb les organitzacions de comerç just, també tenim maneres per reconèixer les empreses i entitats d’economia social i
solidària, ja que s’agrupen estatalment a REAS
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (formada per més de cinc-centes entitats
agrupades en xarxes territorials i sectorials) i
a Catalunya a la Xarxa d'Economia Solidària
de Catalunya, coneguda com a XES. Des de
REAS, i amb altres moviments i entitats de
l’economia social, es va començar a crear ja
fa més de deu anys el Mercat Social, un espai
on s’interconnecten totes les iniciatives que
impulsen“ un circuit econòmic únic, compartit i coherent” amb els valors que defensen.
A escala local, a més, cada mercat social ha

11. https://tienda.ideas.coop
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desenvolupat un catàleg amb totes les entitats
d’economia social i solidària proveïdores de
productes o serveis. La seva oferta és molt diversa, des de productes d’alimentació o tèxtil,
fins a alternatives de telefonia o energies netes,
passant per tot tipus de serveis, com són assessoria legal, assegurances o atenció psicològica.
I tot sota els principis de la Carta Solidària, que
estan molt alineats amb els principis del comerç just. A Catalunya, a més, trobem el mapa
Pam a Pam, impulsat per la XES.

Les empreses i entitats que conformen el mercat social de cada territori també tenen un
sistema d’auditoria per certificar els principis
de l’economia social i solidària. Es tracta del
balanç social, que les entitats elaboren anualment per acreditar el grau de compliment dels
diferents objectius relacionats amb els valors
de l’economia social i solidària: compromís
mediambiental, no discriminació, gestió democràtica, etc. Aquesta eina es construeix com un
instrument de millora per fer les entitats més
ètiques i sostenibles.

Carta de principis de l’economia solidària
1. Principi d’equitat
• Considerem que l’equitat introdueix un principi ètic o de justícia a la igualtat. És un valor que reconeix totes les
persones com a subjectes d’igual dignitat i protegeix el seu dret a no estar sotmeses a relacions basades en la dominació sigui quina sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, origen, capacitat, etc.
• Una societat més justa és aquella en què totes les persones es reconeixen mútuament com a iguals en drets i possibilitats, i té en compte les diferències existents entre les persones i entre els grups. Per això ha de satisfer de manera
equitativa els interessos respectius de tothom. La igualtat és un objectiu social essencial allà on la seva absència
comporta un dèficit de dignitat. Quan es vincula amb el reconeixement i respecte a la diferència, l’anomenem equitat.

2. Principi de treball
• Constatem que aquestes activitats les podem exercir individualment o col·lectivament, i poden ser remunerades
o no (treball voluntari), i la persona treballadora pot estar contractada o bé assumir la responsabilitat última de la
producció de béns o serveis (autoocupació).
• Dins aquesta dimensió social cal destacar que, sense l’aportació del treball dut a terme en l’àmbit de la cura de
les persones, fonamentalment fet per les dones, la nostra societat no es podria sostenir. Aquest treball encara no
està prou reconegut per la societat ni està repartit equitativament.

3. Principi de sostenibilitat ambiental
• Considerem que tota la nostra activitat productiva i econòmica està relacionada amb la natura, per això la nostra
aliança amb ella i el reconeixement dels seus drets és el nostre punt de partida.
• Creiem que la nostra bona relació amb la natura és una font de riquesa econòmica i de bona salut per a tothom.
D’aquí ve la necessitat fonamental d’integrar la sostenibilitat ambiental en totes les nostres accions i d’avaluar el
nostre impacte ambiental (petjada ecològica) de manera permanent.
• Volem reduir significativament la petjada ecològica humana en totes les nostres activitats, avançar cap a formes
sostenibles i equitatives de producció i consum, i promoure una ètica de la suficiència i l’austeritat.
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4. Principi de cooperació
• Volem afavorir la cooperació en lloc de la competència, dins i fora de les nostres organitzacions vinculades a la
Xarxa, cercant la col·laboració amb altres entitats i organismes públics i privats.
• Pretenem construir col·lectivament un model de societat basat en el desenvolupament local harmònic, les
relacions comercials justes, la igualtat, la confiança, la corresponsabilitat, la transparència, el respecte...
• Partim que l’economia solidària està basada en una ètica participativa i democràtica, que vol fomentar
l’aprenentatge i el treball cooperatiu entre persones i organitzacions, mitjançant processos de col·laboració, presa
de decisions conjuntes, assumpció compartida de responsabilitats i deures, que garanteixin la màxima horitzontalitat possible alhora que respectin l’autonomia de cadascuna, sense generar dependències.
• Entenem que aquests processos de cooperació s’han d’estendre a tots els àmbits: local, regional o autonòmic,
estatal i internacional i normalment s’han d’articular en xarxes on es visquin i es fomentin aquests valors.

5. Principi “sense ànim de lucre”
• El model econòmic que practiquem i perseguim té com a finalitat el desenvolupament integral, col·lectiu i
individual de les persones i, com a mitjà, la gestió eficient de projectes econòmicament viables, sostenibles i
integralment rendibles, els beneficis dels quals es reinverteixen i redistribueixen.
• Aquesta no lucrativitat està íntimament unida a la nostra manera de mesurar els balanços de resultats, que
tenen en compte no només els aspectes econòmics, sinó també els humans, socials, mediambientals, culturals i
participatius, i el resultat final és el benefici integral.
• S’entén per això que les nostres activitats destinen els possibles beneficis a la millora o ampliació de l’objecte
social dels projectes, així com al suport d’altres iniciatives solidàries d’interès general, de manera que participen en
la construcció d’un model social més humà, solidari i equitatiu.

6. Principi de compromís amb l’entorn
• El nostre compromís amb l’entorn es concreta en la participació en el desenvolupament local sostenible i
comunitari del territori.
• Les nostres organitzacions estan plenament integrades al territori i a l’entorn social on desenvolupen les seves
activitats, la qual cosa exigeix la implicació en xarxes i la cooperació amb altres organitzacions del teixit social i
econòmic proper, dins del mateix àmbit geogràfic.
• Entenem aquesta col·laboració com un camí per aconseguir que experiències positives i solidàries concretes
puguin generar processos de transformació de les estructures generadores de desigualtat, dominació i exclusió.
• El nostre compromís en l’àmbit local ens aboca a articular-nos en dimensions més àmplies per buscar solucions
més globals, interpretant la necessitat de transitar contínuament entre allò micro i allò macro, allò local i allò global.
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Un producte local es pot
considerar de comerç just?
A Espanya podem trobar
productes locals o de Km 0
que siguin també de comerç
just?
Ara com ara no, però recentment, des de
l’Organització Mundial del Comerç Just (WFTO),
s’ha decidit començar a considerar els productes
locals com a productes de comerç just, sempre
que comparteixin els valors i es pugui demostrar que compleixen els deu principis del comerç
just. Tot i això, fins ara no s’ha desenvolupat el
sistema de certificació, ni tampoc s’ha creat un
segell específic per a aquesta mena de productes. Per això, es pot dir que a l'estat espanyol
avui encara no podem trobar productes que siguin considerats de comerç just i que estiguin
produïts localment, per empreses espanyoles.

El comerç j ust es pot
considerar Km 0? Hi ha diferències entre comerç just
i Km 0? Qualsevol producte, només perquè és local,
ja és “bo”?12

i hortalisses en què les condicions laborals de
les persones treballadores deixen molt a desitjar. En aquest sentit, potser és millor consumir carn que vingui d’una mica més lluny però
que sigui ecològica?, o fruites i verdures ecològiques que sapiguem d’on venen?
Així doncs, a més dels adjectius local, de
proximitat o de Km 0, hi ha altres apel·latius
que ens agradaria que acompanyessin els productes que consumim diàriament, com per
exemple: ecològic, de temporada, de finques
diversificades, de ramaderia o agricultura extensiva; o just, d’empreses amb valors ètics i
socials, sense explotació, amb condicions laborals dignes, sense explotació infantil, amb
salaris iguals per a homes i dones, i un llarg
etcètera.
Per tant, no es tracta sols de consumir local,
tot local i res més que local. Tret que no
vulguem consumir productes que a les nostres latituds no es poden conrear com te,
cafè, sucre de canya, cacau, etc. En el cas
d’aquest tipus de productes, el comerç just
ens permet conèixer més sobre el seu origen
i garanteix que es respecten les condicions
econòmiques o laborals de les persones productores; ens proporciona, doncs, “aquesta
altra proximitat”.

Segons un article publicat a la Revista Opcions,
tot el que es produeix localment no és necessàriament bo o just. Per exemple, a l'estat espanyol hi ha una colla de granges intensives,
com és el cas de les granges de porcs, que
són altament contaminants, així com plantacions i hivernacles de cultiu intensiu de fruites

12. Revista Opcions. “Consumo y estilos de vida transformadores de proximidad”. Núm. 46 pàg. 13 (2014).
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PRÀCTIQUES
COMERCIALS
JUSTES
ODS 12. Garantir modalitats de consum i
producció sostenibles

3. Pràctiques comercials
justes: com es garanteix
que es compleixen els
principis del comerç just?

Com es garanteix que es
compleixen els principis del
comerç just? Quins criteris
es valoren per certificar un
producte de comerç just?
Un exemple val més que mil paraules: e
l Símbol de Petits Productors (SPP) és un
dels segells de comerç just avalats per
l’Organització Mundial del Comerç Just. Amb
un significat molt especial, conté l’essència mateixa d’aquest moviment, ja que, en les darreres
dècades, el comerç just s’ha convertit en un aliat

• Fita 12.7. Promoure pràctiques d’adquisició
pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i les prioritats
nacionals

ODS 17. Posar fi a la fam, assolir la
seguretat alimentària i la millora de
la nutrició i promoure l’agricultura
sostenible
•

Fita 12.7. Promoure pràctiques d’adquisició
pública que siguin sostenibles, de
conformitat amb les polítiques i prioritats
nacionals

•

Fita 17.11. Promoure un sistema de comerç
internacional equitatiu

clau per a les organitzacions de petites productores per tal de generar organitzacions socioeconòmiques viables amb un ampli impacte en
el seu entorn local i regional, com també per
suplir les carències enormes en serveis públics
a les seves comunitats, en els serveis bàsics, la
salut i l’educació.
El Segell SPP, creat el 2006 per la CLAC (Coordinadora Llatinoamericana i del Carib de Petits
Productors de Comerç Just), és una iniciativa
que sorgeix des d’aquestes comunitats productores del Sud per identificar-se en el mercat local
i internacional i poder competir amb grans cor-

14. IDEAS: https://ideas.coop/spp-el-sello-que-distingue-a-los-pequenos-productores-de-comercio-justo/
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poracions. A diferència d’altres segells, són els
grups productors mateixos els que s’organitzen
i intenten enfortir les seves economies locals i
crear un mercat i un món diferents basat en valors i principis justos i solidaris.
“Es tracta de l’únic segell de certificació que neix
del tot dels mateixos productors i productores.
És, per tant, una proposta de relació directa productora-consumidora que arriba des del Sud, i
no una proposta imposada des del Nord.”
Davant de la competència amb les grans plantacions i corporacions transnacionals, el símbol SPP aixopluga petites famílies productores
d’una munió de països per enfortir les economies locals mitjançant la producció i comercialització de productes. L’SPP considera com a petit
productor, per norma general, aquelles organitzacions en què el 85% dels membres tenen una
àrea de producció inferior a 15 hectàrees, i la
resta, un màxim de 30. Després s'hi estableixen
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criteris específics segons el producte. El segell
SPP distingeix petits productors que es representen a ells mateixos.

On es troben els productors
i productores que pertanyen
a SPP?
Al principi, el segell estava obert a les organitzacions de petits productors i productores de
tots els països d’Amèrica Llatina i del Carib. Més
endavant es va obrir també a organitzacions
de petits productors d’Àfrica i Àsia i es limita a
països en vies de desenvolupament, encara que
qualsevol grup pot demanar de participar-hi.
Avui l’SPP compta amb 100.000 famílies que
treballen a les 114 organitzacions de petits
productors d’Amèrica Llatina (República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Bolívia, Perú,
El Salvador, Haití, Mèxic, Equador, Guatemala,
Hondures, Paraguai, Colòmbia, Brasil), però
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també d’Àfrica (Burkina Faso, Guinea, RD Congo, Madagascar, Tunísia, Etiòpia) i Àsia (Índia,
Indonèsia, Cambodja).
La varietat de productes és cada vegada
més gran, n’hi ha al voltant de trenta de
diferents –cafè, cacau, fruites, artesania,
espècies, quinoa, dàtils, etc.–, i l’oferta

creix dia rere dia. El cacau i el cafè són els
dos productes que més estan augmentant
amb aquest certificat, perquè cada cop
compta amb més productors i productores
de l’Àsia i l'Àfrica.

Alguns testimonis
“

A nosaltres no ens representa ningú,
som nosaltres mateixos els propietaris
dels productes i tractem d’ajudar els
grups productors perquè les consumidores els coneguin. És una força conjunta
que sorgeix de la necessitat de defensar
el nostre espai al mercat, un mercat cada
vegada més globalitzat en què tenim
grans dificultats per competir. Tenim
diferències molt grans per competir en
igualtat amb les grans empreses que
sovint utilitzen grans campanyes de
publicitat per confondre la consumidora.
És molt important formar les consumidors perquè comprenguin els valors del
comerç just.

”

“El segell sorgeix com un pas lògic per
atendre les necessitats dels productors i
productores. Les diferents organitzacions
productores hem desenvolupat molts
serveis, des del crèdit fins a la formació o
certificació ecològica. Cada cop hi havia
més necessitat de reunir-se i debatre
sobre el moviment del comerç just. El se-

güent pas era crear un segell propi de les
organitzacions de productores. Un pas
necessari per tenir un espai propi al mercat, sense paternalismes. L’SPP neix per
assegurar la identitat pròpia dels productors i productores, dels seus valors. Dins
el comerç just hi ha diversos models: hi
ha empreses privades, hi ha productors i
productores individuals, n’hi ha de grans,
hi ha plantacions. La nostra filosofia implica, per exemple, fixar un preu mínim
als productes; de fet, ara estem revisant
el preu mínim del sucre.

”

“Per calcular el preu mínim es parteix
dels costos de producció de les organitzacions, perquè es pugui recuperar
un marge normal de guany per resoldre
les seves necessitats. És un procés de
construcció participatiu, i es fa entre
diferents països per evitar una competència en preu. A l’SPP no es negocia el
preu, no es poden negociar els costos
de producció.

”
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PAGAMENT JUST

4. Pagament just: com es
construeix el preu d’un
producte de comerç just?

La situació mundial del
comerç del cafè en xifres15:
El cas del cafè exemplifica de manera clara el
funcionament del mercat global i les injustes
regles que hi operen i que consoliden la pobresa
i la desigualtat mundials. La seva importància,
en termes econòmics, és molt destacada. Amb
un mercat que genera uns 200.000 milions de
dòlars anuals, constitueix el segon producte
agrícola en volum comercial, només superat pel
petroli. Conèixer els aspectes bàsics d’aquesta

ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible
•

Fita 2.3. Duplicar la productivitat agrícola
i els ingressos dels productors d’aliments
a petita escala, en particular les dones, els
pobles indígenes, els agricultors familiars,
els pastors i els pescadors

•

Fita 2.4. Assegurar la sostenibilitat dels
sistemes de producció d’aliments i aplicar
pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes
i enforteixin la capacitat d’adaptació al
canvi climàtic

indústria i els seus impactes en el medi ambient
i en els més de 25 milions de persones que el
conreen ens aporta claus fonamentals per
entendre una de les causes de la complexa
realitat de la pobresa.
Per tant, no és una casualitat que el cafè sigui
un dels productes emblemàtics de l’alternativa
que representa el comerç just, que des del seu
origen als anys seixanta reclama canvis en el
comerç internacional que permetin viure amb
dignitat a les persones que produeixen una
gran part dels aliments que mengem.

15 CECJ: "Cuaderno de Comercio Justo. Café: La historia de un éxito que oculta una crisis. Estudio de sostenibilidad de la cadena productiva del café". Número 11, juny 2019.
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En aquesta cadena, basada en l’oligopoli,
les últimes baules es caracteritzen per la
concentració, tant d’empreses com de poder,
mentre que la primera baula, formada per
qui cultiva el cafè, constitueix el sector
més vulnerable, amb menys capacitat de
negociació i exposat a decisions i condicions

que no pot controlar. A més dels efectes del
canvi climàtic en el sòl dedicat a les plantacions
de cafè, es generen unes conseqüències
que també pateixen en primera persona els
agricultors i agricultores per als quals la terra
no només és el seu mitjà de treball sinó també
el seu entorn vital.

CONSUM DE CAFÈ PER PERSONA A EUROPA I AMÈRICA DEL NORD EL 2017
PAÏSOS ON ES BEU MÉS CAFÈ
Finlàndia
Països Baixos
Suècia
Dinamarca
Noruega
Àustria
Itàlia
Alemanya
Estònia
Suïssa
República Txeca
Irlanda
França
Eslovàquia
Eslovènia
Grècia
Portugal
Estats Units
Lituània
Espanya
Croàcia
Bèlgica
Hongria
Polònia
Regne Unit
Bulgària
Letònia
Canadà
Romania

10,35 kg
9,58 kg
9,4 kg
8,16 kg
7,76 kg
7,33 kg
6,69 kg
6,65 kg
6,48 kg
6,31 kg
5,01 kg
4,88 kg
4,80 kg
4,73 kg
4,61 kg
4,52 kg
4,50 kg
4,43 kg
4,40 kg
4,25 kg
4,15 kg
4,06 kg
3,67 kg
3,65 kg
3,61 kg
3,33 kg
3,19 kg
3,06 kg
2,51 kg
*Consum de cafè per persona a l'any
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I davant d’aquesta situació,
com contribueix el comerç
just pagant un preu just a
les persones productores? El
cas del cafè16.
El cafè és el producte de comerç just que té
una procedència més àmplia. Al nostre país
podem trobar cafè de comerç just cultivat a
13 països per 31 organitzacions productores.
Això afavoreix que el seu impacte quedi més
repartit. Per regions, el cafè que comercialitzem
majoritàriament a la xarxa de comerç just del
nostre país procedeix d’Amèrica Llatina. Tot i
això, entre els cinc principals països que surten
al nostre mercat es troben Uganda i Etiòpia.
Per exemple, al Perú, el 25% de les
exportacions totals de cafè el 2016 van ser
de comerç just certificat per Fairtrade, cultivat
per prop de 45.000 productors i productores.
Això ha permès consolidar el model tradicional

agroforestal i rendibilitzar la transició a
l’agricultura orgànica.
A Colòmbia, hi ha 67.000 persones associades
a les cooperatives de comerç just certificades
per Fairtrade. En aquest país, el comerç just
ha afavorit que els productors i productores
més aïllades poguessin organitzar-se en
cooperatives, i gràcies a això augmentar els
seus ingressos i afavorir un model de cultiu
orgànic que constitueix una alternativa a les
conseqüències del canvi climàtic.
A Etiòpia, un 29% de les cooperatives de
cafetars comptava amb la certificació de
comerç just Fairtrade. La seva participació
en aquesta xarxa ha facilitat la creació d’un
capital col·lectiu i la inversió en infraestructures
comunitàries d’educació i sanitat. A més,
ha permès la conservació dels seus mètodes
tradicionals de producció, que garanteixen la
cura de la terra.

360.000

US/CENTS

COMPARATIVA DE PREUS DEL CAFÈ DE COMERÇ JUST I EL CAFÈ CONVENCIONAL
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16. Informe El Comercio Justo en España 2018. Coordinadora Estatal de Comercio Justo. http://comerciojusto.
org/wp-content/uploads/2019/09/Informe-Comercio-Justo-2018-def-pdf.pdf
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Un
exemple
val més
que mil
paraules:
SOL & CAFÉ

SOL & CAFÉ és una cooperativa de petits productors
de Cajamarca (Perú) que té
com a finalitat contribuir al
desenvolupament integral de
les persones sòcies, les seves
famílies i comunitats, que
prioritza l’execució d’activitats
agropecuàries, actua amb responsabilitat social, preserva el
medi ambient i té una nova
visió del desenvolupament
sostenible. En total, agrupa
més de 1.160 sòcies i socis.
Aquesta cooperativa pertany
a una altra cooperativa de segon grau anomenada Norandino. Des de la seva creació,
Norandino ha donat suport

a les iniciatives de molts
agricultors i agricultores a
les diverses regions del Perú,
especialment prestant assistència per accedir als mercats
internacionals. Impulsa el
desenvolupament del mercat
local, amb la marca Norandino, per als seus productes
com el cafè torrat molt, panela granulada i melmelades de
fruites tropicals.
En l’àmbit local, els municipis de la regió de Piura
donen suport al projecte
proporcionant tècnics agrícoles i sovint han contribuït
a cofinançar infraestructures
per assecar el cafè, projec-

tes d’infraestructura viària i
rehabilitació de sistemes de
reg, etc. En l’àmbit nacional,
Norandino forma part de la
Junta del Café del Perú, que
reuneix les cooperatives, i
del Consejo Nacional del
Café, on hi ha representades
organitzacions camperoles,
empreses del sector privat
i l’Estat. En aquests espais,
Norandino dona suport a
l’agricultura camperola, i ha
aconseguit, per exemple,
mantenir certes exempcions
d’impostos per a petits grups
productors.
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NO AL TREBALL
INFANTIL
NO AL TREBALL
FORÇÓS

5. No al treball infantil,
no al treball forçós: el
cas de Laura López, de la
cooperativa Manduvirá
(Paraguai)

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball
decent per a tothom
•

Fita 8.5. Aconseguir l’ocupació plena i
productiva i el treball decent per a totes les
dones i els homes, incloent-hi les persones
joves i amb discapacitat, així com la igualtat
de remuneració per treball d’igual valor

•

Fita 8.7. Adoptar mesures immediates i
eficaces per erradicar el treball forçós, posar
fi a les formes contemporànies d’esclavitud i
el tràfic de persones i assegurar la prohibició i eliminació de les pitjors formes de
treball infantil, incloent-hi el reclutament i la
utilització de nens soldats, i, d’aquí al 2025,
posar fi al treball infantil en totes les formes

La situació mundial del
treball infantil17
Segons UNICEF, prop de 152 milions d'infants
són víctimes del treball infantil. Gairebé la
meitat (poc menys de 73 milions) practiquen
alguna de les pitjors formes de treball infantil,
com l’esclavitud, el tràfic de persones, el
treball forçós o el reclutament per a conflictes
armats.
Aquests nens i nenes es troben a tot arreu,
però són invisibles; treballen com a servents
domèstics en cases, estan ocults darrere les
parets de tallers i maquiles o es troben fora
de la vista del públic en plantacions. La gran
majoria dels nens i nenes que treballen ho fan
al sector agrícola.

17. UNICEF https://www.unicef.es/noticia/el-trabajo-infantil
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ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota
la vida per a tothom
•

Fita 4.1. Assegurar que tots els infants acabin l’ensenyament primari i secundari, que
ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat
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El treball infantil es concentra, en primer lloc,
a l’agricultura (71%), que inclou la pesca,
la silvicultura, la ramaderia i l’aqüicultura, i
comprèn tant l’agricultura de subsistència
com la comercial. El 17% dels infants en
situació de treball infantil treballa al sector
de serveis i el 12% al sector industrial, en
particular la mineria.
En el cas concret del cacau, UNICEF estima
que hi ha al voltant de 200.000 infants
esclaus treballant per a la indústria del cacau
a l’Àfrica occidental. Aquesta regió concentra
el 70% de la producció mundial de cacau i
Costa d’Ivori n'és el principal productor.

L’Informe Tulane 201518 sobre les pitjors
formes de treball infantil en la producció
de cacau va demostrar que, malgrat que
s’ha esmerçat més d’una dècada d’esforços
per erradicar-lo, el treball infantil encara es
troba molt estès. Per bé que s’ha produït una
lleugera disminució relativa del treball infantil,
un augment en la producció de cacau ha
fet créixer les xifres absolutes d’infants que
treballen fins a elevar la xifra a 2,1 milions,
només a l’Àfrica occidental. Aquestes dades
mostren que encara estem molt lluny d’assolir
l’eliminació del treball infantil i de complir
amb els compromisos per reduir-lo en un
70% per al 2020.

EL TREBALL INFANTIL EN XIFRES DE L’ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DEL TREBALL – OIT19
Arreu del món, 218 milions de nens i nenes d’entre 5 i 17 anys estan ocupats en la producció econòmica. D’aquests,
152 milions són víctimes del treball infantil i gairebé la meitat, 73 milions, estan en situació de treball infantil perillós.
Gairebé la meitat dels 152 milions d’infants víctimes del treball infantil tenen entre 5 i 11 anys, 42 milions (28%) tenen
entre 12 i 14 anys i 37 milions (24%), entre 15 i 17 anys.
Gairebé la meitat del treball infantil (72 milions) es concentra a Àfrica, 62 milions; a Àsia i el Pacífic, 10,7 milions; a les
Amèriques, 1,1 milions; als Estats Àrabs, i 5,5 milions a Europa i Àsia Central.
En termes de prevalença, 1 de cada 5 infants de l’Àfrica (19,6 %) viuen en situació de treball infantil, mentre que en altres
regions la prevalença oscil·la entre el 3 % i el 7 %: 2,9 % als Estats Àrabs (1 de cada 35 infants); 4,1 % a Europa i Àsia Central (1
de cada 25); 5,3 % a les Amèriques (1 de cada 19); i 7,4 % a la regió d’Àsia i el Pacífic (1 de cada 14).

La prevalença del treball infantil perillós és més gran en els infants entre 15 i 17 anys. Amb tot, una quarta part dels
ocupats en el treball infantil perillós (19 milions) són menors de 12 anys.

Dels 152 milions d’infants en situació de treball infantil, 88 milions són nens i 64 milions són nenes.
Els nens representen el 58% del total d’ambdós sexes en situació de treball infantil, i el 62% del total d’ambdós sexes que fan
treball perillós. S’observa que els nens corren més riscos que les nenes de veure’s involucrats en el treball infantil, però aquesta
apreciació pot ser deguda al fet que el treball de les nenes no sempre es declara, sobretot en el cas del treball
infantil domèstic.

18. Cocoa Barometer 2018: https://www.voicenetwork.eu/wp-content/uploads/2019/07/2018-Cocoa-BarometerExecutive-Summary.pdf
19. OIT Estimación mundial sobre el trabajo infantil: Resultados y tendencias, 2012-2016, Ginebra, setembre de
2017.
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Què s’entén per tasques
infantils? 20
Segons la UNICEF, la participació d’infants
i adolescents en una tasca –una activitat
econòmica– que no afecti de manera negativa
la seva salut i que el fet de desenvolupar-la
no interfereixi en la seva educació sovint és
positiva. La Convenció número 138 de l’OIT
permet qualsevol tipus de treball lleuger (que
no interfereixi amb en l'educació) a partir dels
dotze anys.

Què s’entén per treball
infantil?
El treball infantil és un concepte més limitat
que es refereix als nens i nenes que treballen
en contravenció de les normes de l’OIT que
apareixen a les Convencions 138 i 182. Això
inclou tots els infants menors de dotze anys que
treballen en qualsevol activitat econòmica, així

com els de dotze a catorze anys que tenen una
feina que és més que lleugera, i als nens i nenes
sotmeses a les pitjors formes de treball infantil,
com són la prostitució i el tràfic, l’esclavatge o
el reclutament forçós, entre d’altres.
Davant d’aquesta realitat, com contribueix el
comerç just a posar fi al treball infantil?
• Subscriu i defensa les convencions de les
Nacions Unides i l’OIT sobre drets de la infància
i drets laborals.
• A través de les diverses certificacions de
comerç just, es monitora i es garanteix que no
hi ha explotació laboral ni explotació infantil.
• El pagament d’un preu just permet que
les famílies puguin portar els fills i les filles a
l’escola, fins i tot que puguin fer front a les
despeses que comporten els estudis superiors.
• La prima de comerç just s’inverteix en
projectes educatius a les comunitats.

20. UNICEF: https://www.unicef.es/noticia/el-trabajo-infantil
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Un
NO A LA
exempleDISCRIMINACIÓN
IGUALDAD DE
LIBERTAD
val més GÉNERO,
DE ASOCIACIÓN
que mil
paraules:
Laura
López,
Manduvirá

Laura López és filla i neta de productors i
productores de sucre de canya orgànic de la
cooperativa Manduvirá (Paraguai). Després
de moltes batalles, la cooperativa sucrera
Manduvirá s’ha convertit avui en centre de la
vida pública de tota la comunitat d’Arroyos
y Esteros. Amb una població d’uns 20.000
habitants, la sucrera dona feina a més d’un
60% de les famílies, on molts membres
són sòcies i socis directes. El treball que fa
Manduvirá no es limita a comprar la canya
dels seus productors i productores a més bon
preu, sinó que ofereix una colla de serveis
a la comunitat, gràcies en part a la prima
que obtenen del comerç just i al compromís

i visió de la gerència. Laura López és una
jove treballadora de la cooperativa. Aquesta
tècnica mediambiental és, alhora, filla i
neta de socis productors de sucre i els seus
interessos professionals i personals estan
molt compromesos amb l’ètica laboral, els
valors i la solidaritat. La Laura, com molts
joves d’Arroyos y Esteros, ha viscut a la seva
pròpia pell com el comerç just ha canviat les
seves vides: ha pogut anar a la universitat i
obtenir una ocupació tècnica a la cooperativa
fundada pels seus avis, ha evitat la migració i
ha contribuït també a oferir una vida millor a
la seva filla, de tan sols un any.
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NO A LA DISCRIMINACIÓ
IGUALTAT DE
GÈNERE, LLIBERTAT
D’ASSOCIACIÓ
ODS 5. Aconseguir la igualtat entre
els gèneres i empoderar totes les
dones i les nenes

6. No a la discriminació
i igualtat de gènere: el
comerç just comparteix
valors amb l’economia
feminista i l’ecofeminisme

•

Fita 5.5. Igualtat d’oportunitats de lideratge
i participació plena i efectiva de les dones en
la presa de decisions en l’àmbit econòmic

•

Fita 5.7. Accés de les dones al control de
terres en condicions d’igualtat

La situació de les desigualtats de gènere al món en xifres21:
•

•

A escala mundial, 750 milions de dones
i nenes es van casar abans dels 18 anys i
almenys 200 milions de dones i nenes a
30 països foren sotmeses a la mutilació
genital femenina.

específicament les dones contra aquesta
violència.
•

Una de cada cinc dones i nenes, incloenthi el 19% de les dones i nenes de 15 a 49
anys, ha patit violència física i/o sexual per
part d’una parella íntima, durant els darrers dotze mesos. No obstant això, a 49
països no existeixen lleis que protegeixin

Si bé és cert que les dones han aconseguit
importants avenços en l’ocupació de càrrecs polítics arreu del món, la seva representació als parlaments nacionals encara
està lluny de la paritat (23,7%).

•

A escala mundial, les dones que tenen terres agrícoles són només el 13%.

22. Nacions Unides: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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Segons les Nacions Unides, la igualtat
entre els gèneres no és tan sols un dret
humà fonamental, sinó la base necessària
per aconseguir un món pacífic, pròsper i
sostenible. Si es facilita la igualtat a les dones
i les nenes en l’accés a l’educació, l’atenció
mèdica, un treball decent i una representació
en els processos d’adopció de decisions
polítiques i econòmiques, s'estaran impulsants
impulsant les economies sostenibles, i les
societats i la humanitat en conjunt també se’n
beneficiaran.

I davant d’aquesta situació,
com contribueix el comerç
just a la igualtat de gènere?
El moviment de comerç just aposta
decididament per accions encaminades a
produir canvis estructurals a les comunitats
amb què treballa. I entén que els canvis
esmentats han de donar suport a iniciatives en
favor de l’equitat de gènere. En aquest sentit,
no es limita a comprovar que les pràctiques
comercials de les organitzacions de comerç
just beneficien d’igual manera homes i dones,
sinó que busca que siguin les dones les qui,
mitjançant el seu lideratge i participació en
els processos democràtics de les cooperatives
de què formen part com a sòcies, identifiquin
i proposin les pràctiques més adients per

respondre a les seves necessitats específiques
i als seus interessos.
Però no es tracta només de garantir condicions
laborals equitatives entre homes i dones, com
pagar el mateix salari per la mateixa feina,
cercar la paritat o afavorir que les dones
accedeixin a llocs de responsabilitat i participin
en els processos de presa de decisions de
les cooperatives; es tracta també d’incidir
en l’àmbit social i comunitari per reduir les
desigualtats de gènere en totes les esferes de
la vida, promovent la corresponsabilitat en les
cures.
El comerç just comparteix els valors que
defensen les teories de l’ecofeminisme i
l’economia feminista, i posa l’èmfasi en
les relacions socials que es produeixen al
mercat, visibilitzant les cures, enteses com a
processos necessaris per a la sostenibilitat de
la vida, ja que sense la gestió i el manteniment
quotidià dels cossos, no hi hauria mercat, ni
desenvolupament econòmic. Habitualment
aquest tipus de tasques recau sobre les
dones i estan invisibilitzades. En aquest sentit,
es proposa recuperar la centralitat de les
persones i la cura de la vida en les relacions
econòmiques, ja que el comerç just comparteix
el principi de l’ecofeminisme que les persones
som ecodependents i interdependents.
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“El pensament occidental s’ha desenvolupat

Yayo Herrero22, és

antropòloga, enginyera, professora
i activista ecofeminista espanyola.
És una de les investigadores més
influents de l’àmbit ecofeminista i
ecosocialista europeu.

ignorant les bases materials que sostenen
la vida i alimentant el mite d’una pretesa
individualitat de cada persona respecte a
les altres, i de totes respecte a la natura.
No obstant això, les persones depenem
indefugiblement de la capacitat regenerativa
de la terra i del temps que altres persones
ens dediquen. Som éssers radicalment
ecodependents i pensar la vida humana
i l’economia al marge de la naturalesa és
simplement una quimera. Les relacions
d’ecodependència ens porten directament a
prendre consciència de la naturalesa limitada
de la biosfera.

“

“

Som éssers immanents i finits que
vivim encarnats en cossos vulnerables.
La immanència obliga a pensar en la
interdependència. Durant tota la vida, però
sobretot en alguns moments del cicle vital –la
primera infància, la vellesa, els moments de
malaltia o tota la vida per a les persones amb
discapacitats o malalties greus–, les persones
no podríem sobreviure si no fos perquè
d’altres dediquen temps i energia a la cura
dels nostres cossos.

“

“A les societats patriarcals, qui s’ha ocupat

majoritàriament del treball d’atenció i cura dels
cossos vulnerables són les dones, no perquè
estiguin essencialment més ben constituïdes,
sinó perquè aquest és el rol que imposa la
divisió sexual del treball. I fan aquest treball a
l’espai privat i invisible de les llars, regit per la
lògica de la institució familiar.

“

23. Article "Vivir y trabajar en un mundo justo y sostenible" (Yayo Herrero, Octubre 2019)
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Què poden aportar les dones en la construcció d’una societat
centrada en el manteniment de la vida?
Un exemple
val més que
mil paraules:
Merlín Prezza,
gerenta de
Prodecoop i
productora
de cafè

Merlín ha estat presidenta
de la CLAC i actualment n’és
vicepresidenta. A més, és la
presidenta de la coordinadora
nicaragüenca de comerç just i
forma part de la junta directiva de Fairtrade Internacional.

“Així

dit, sembla bastant
senzill però ha estat tota una
vida treballant pels interessos
dels petits productors i productores en els diferents àmbits. I, és clar, s’ha de bregar
amb allò que diem sempre en
temes d’equitat de gènere,
amb tenir una família. Jo tinc

quatre fills i set nets. Als nostres països, això és més fàcil si
tens el suport de la teva família i jo l’he tingut.

‘produirem cafè, que bonic!’,
però hi ha dones que moren
per aquestes malalties i ho
hem de treballar.

“En

“Tenim

”

aspectes concrets, per
exemple a la meva cooperativa, a més d’implementar en
general la política de gènere
amb serietat, perquè és transversal i constitueix un eix central del nostre treball, també
treballem projectes de salut,
per exemple, de prevenció de
càncer cervicouterí, i d’atenció
a la dona, perquè són coses
que es descuiden. Podem dir

”

també un fons de
ter-res per a dones que no en
tenen i comptem amb líders
de camp, com Alexa Marín,
que és una companya que
treballa a la seva parcel·la.
Ella és mare soltera, ha estat
líder de la seva organització i
membre de la nostra junta directiva. Fa un cafè especial i el
ven com a tal a un comprador
als Estats Units.

”

23.Informació extreta de l’entrevista feta a Merlín Prezza per la Coordinadora Estatal de Comercio Justo:
http://comerciojusto.org/tenemos-muchos-ejemplos-de-mujeres-que-demuestran-que-si-se-puede/
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BONES CONDICIONS
DE TREBALL

7. Bones condicions
de treball: com es
garanteixen. Testimonis
de persones treballadores
i productores de
comerç just

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball
decent per a tothom
•

Fita 8.8. Protegir els drets laborals i
promoure un entorn de treball segur i sense
riscos per a totes les treballadores, incloenthi les treballadores migrants, en particular les
dones i les persones amb feines precàries

La situació mundial de precarietat laboral en xifres24:
Segons les Nacions Unides, aproximadament la meitat de la població mundial encara viu amb
l’equivalent a uns dos dòlars nord-americans diaris, la taxa mundial d’atur és del 5,7% i a molts llocs
el fet de tenir una feina no garanteix poder escapar de la pobresa.

61%

A tot el món, el 2016,
el 61% de les
treballadores i
treballadors tenia una
feina no regulada.

5,4%

El 2019, la taxa
mundial de
desocupació se
situava en el 5,4%,
davant del 6,4% de
l´any 2000.

23%

Els homes guanyen el 12,5% més que
les dones a 40 dels 45 països dels quals
es tenen dades.
La bretxa salarial de gènere a tot el
món se situa en el 23% i, si no es
prenen mesures, caldran uns altres 68
anys per aconseguir la igualtat salarial.

Malgrat la seva creixent presència a la vida
pública, les dones se segueixen fent càrrec 2,6
vegades més de la cura de persones de
manera no remunerada i del treball domèstic
que els homes.

24. Un web: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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I davant d’aquesta situació,
com contribueix el comerç
just al treball decent?
Segons recull la Carta Internacional del
Comerç Just, que emmarca els principals
compromisos del moviment de comerç just i
que va ser renovada el 2018, totes les persones
han de poder viure amb dignitat a partir dels
ingressos generats per la seva feina. El comerç
just promou el respecte de les normes locals
o convencions internacionals sobre llibertat
sindical i negociació col·lectiva, l’eliminació
de la discriminació, evita el treball forçós
i proporciona un ambient de treball segur i
saludable. Més enllà d’això, les organitzacions
de comerç just treballen per aconseguir un
salari digne per als treballadors i treballadores
en les cadenes de subministrament i per
assegurar ingressos dignes a la petita
agricultura i artesania.
Així doncs, el moviment de comerç just
promou i garanteix unes condicions

de producció que compleixen els vuit
convenis fonamentals estipulats per l’OIT.
Aquests convenis desenvolupen quatre
àrees principals, relatives a les condicions
laborals: la llibertat d’associació i la llibertat
sindical; l’eliminació de totes les formes de
treball forçós; l’abolició del treball infantil, i
l’eliminació de la discriminació de qualsevol
mena en matèria d’ocupació. Però no es tracta
només de complir amb aquests convenis. El
compromís del comerç just intenta anar més
enllà, generant dinàmiques de participació
en què siguin les persones treballadores les
qui tinguin cada cop més poder de decisió
sobre les seves pròpies condicions de treball
i de producció.
En aquest sentit, el moviment de comerç
just promou i prioritza un model de treball
associat en forma de cooperatives i està molt
alineat amb el tipus d’empreses i entitats
que s’emmarquen dins de l’economia social
i solidària.

26. Carta Internacional del Comerç Just, 2018.
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Un exemple
val més que
mil paraules:
Gloria
Sagñay, de
la comunitat
Cumandá
El Molino a
Chimborazo26

Aquesta comunitat equatoriana produeix quinoa de
manera orgànica i la comercialitza pels canals del comerç
just. A l'Equador reben el suport de Maquita27, a través
de projectes de cooperació
en col·laboració amb IDEAS,
entre altres organitzacions.

“Gràcies

al comerç just,
rebem un preu just per la
nostra producció i podem
guardar una part d’aquesta
per a l’autoconsum. A més,

hem diversificat la producció
i també cultivem hortalisses
per alimentar les nostres famílies i vendre els excedents
al mercat local

.”

“Tenim el compromís de cuidar la nostra mare terra, no
contaminem. Tenim cura de
la nostra salut i la de les consumidores. És un producte
misk’i mikhuy (suculent).

”

just és poder conservar la cultura i les tradicions dels seus
avantpassats. Entre elles, hi
ha el ritu sagrat per celebrar
la collita, que comença al
juliol i dura fins al setembre.
Durant aquests dies, beuen
chicha de quinoa (beguda
típica de la zona) i entonen
amb força els seus cants tradicionals.

Segons la Sagñay, un dels
avantatges més grans de participar a la xarxa de comerç

26. Informació extreta de l’entrevista a Gloria Sagñay a Eldiario.es: https://www.eldiario.es/desalambre/campesinas-dijeron-producir-quinoa-alimento_0_769923968.html
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27. https://maquita.com.ec
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DESENVOLUPAMENT
DE CAPACITATS

ODS 1. Fi de la pobresa
• Fita 1.a. Garantir una mobilització impor-

8. Desenvolupament de
capacitats: els projectes
de cooperació. Com
s’enforteixen les capacitats
dels grups productors per
millorar la seva producció i
les seves vides?

tant de recursos procedents de diverses
fonts, fins i tot mitjançant la millora de la
cooperació per al desenvolupament, a fi de
proporcionar mitjans suficients i previsibles
als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per posar en
pràctica programes i polítiques encaminades
a posar fi a la pobresa en totes les seves
dimensions

ODS 2. Fam Zero
• Fita 2.4. Assegurar la sostenibilitat dels
sistemes de producció d’aliments i aplicar
pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat

Les organitzacions de comerç just estableixen
una relació directa amb els grups productors i
els donen suport amb projectes de cooperació
internacional. Aquests projectes persegueixen un
objectiu fonamental: augmentar les capacitats
dels grups productors per millorar la producció
i, per tant, les seves vides, oferint formació que
faci millorar la gestió de les seves cooperatives
i els processos de producció. També duen a
terme una tasca d’acompanyament per millorar
el seu producte i ampliar els mercats, o adaptarne la producció per complir amb els estàndards
internacionals de producció ecològica i de
comerç just per poder optar als certificats
corresponents.

ODS 10. Reducció de les desigualtats
• Fita 10.3. Garantir la igualtat
d’oportunitats i reduir la desigualtat de
resultats, fins i tot eliminant les lleis, les
polítiques i pràctiques discriminatòries, i
promovent legislacions, polítiques i mesures
adequades sobre això
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Segons recull la Carta Internacional del Comerç Just28, es pot dir que les organitzacions
de comerç just apliquen els valors i principis
d’aquest tipus de comerç als contractes i
transaccions comercials, posant al centre del
seu treball les relacions humanes en lloc de la
maximització de beneficis. Les condicions comercials ofertes per les entitats compradores
de comerç just persegueixen que les persones
productores i treballadores puguin tenir un
mitjà de vida sostenible que satisfaci les necessitats quotidianes de benestar econòmic,
social i ambiental, i que permeti millorar les
condicions en el temps. Hi ha un compromís
de mantenir la relació comercial a llarg termini, fet que permet a les dues parts cooperar i
créixer amb l’intercanvi d’informació i la planificació conjunta.
En general, el moviment de comerç just té
com a objectiu crear un ambient en què les

28.Carta Internacional del Comerç Just, 2018.
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polítiques del sector públic i privat donin
suport a la sostenibilitat econòmica, social i
ambiental del comerç perquè els petits productors i productores, així com les persones
treballadores, puguin aconseguir mitjans de
vida sostenibles, exerceixin els seus drets i llibertats, i guanyin uns ingressos dignes gràcies a negocis viables i resilients.
El moviment de comerç just entén que el
comerç és més que una activitat econòmica
d’intercanvi de béns i serveis; és una interacció social entre les persones. El comerç just
apunta a enfortir el capital social associantse amb organitzacions inclusives i democràtiques que donen suport a l’educació, la salut i
els serveis socials a les seves comunitats, com
una manera de difondre els beneficis del comerç just tan àmpliament com sigui possible.
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Les associacions o les cooperatives d’empreses
petites i familiars sempre han estat al cor del
comerç just perquè ajuden productores i
treballadores en situació de desavantatge a
accedir millor als mercats. Les organitzacions
de comerç just donen suport als esforços de

les associacions i cooperatives per enfortir la
seva capacitat per administrar negocis amb
èxit, desenvolupar capacitats de producció i
accedir millor als mercats.

Els impactes positius del comerç just
Més de quatre mil organitzacions de base,
que representen més de dos milions i mig
de productors i productores a petita escala,
a més de treballadors i treballadores de més
de 70 països, treballen amb World Fair Trade

Organization o amb Fairtrade International. Els
seus productes es venen a milers de botigues
del món, botigues de comerç just, supermercats
i molts altres punts de venda d'arreu.

Beneficis del comerç just
€

Augment dels ingressos i/o seguretat de millors
ingressos per a productores i productors.

Empoderament de les persones agricultores i
treballadores mitjançant l’enfortiment de la democràcia a les
organitzacions productores i de les seves veus a les cadenes de
subministrament.

Sí

Augment de la participació de les dones en l’activitat
econòmica i en la presa de decisions.

Mesures per a la protecció del medi ambient i la
lluita contra el canvi climàtic.
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Un exemple val
més que mil
paraules: Palestina
Des del 2014,
IDEAS dona
suport al
desenvolupament
de capacitats
productives de
dones rurals
palestines

“Vam

començar amb una
consultoria de suport a grups
de dones productores de
cuscús, za’atar, tomàquet
sec o oli d’oliva, entre altres
productes. D’aquesta cooperació sorgeixen diverses
trobades amb membres de
PARC i dones productores,
i a partir d’aquí es crea una
.
col·laboració molt estreta.

“

“És llavors quan decidim fer
un pas més en el suport a les
comunitats rurals de Palestina per mitjà de la presentació de projectes de cooperació que desenvolupin les
capacitats d’aquestes dones
a fi d’augmentar els seus ingressos, enfortir els seus mi-
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tjans de vida i empoderar-se
en comunitats. El gener de
2017 va començar el projecte “Enfortiment socioeconòmic de dones rurals a Khirbet
Sir” (Cisjordània, Palestina),
que té com a objectiu impulsar la igualtat de gènere
i l’enfortiment socioeconòmic de les dones camperoles
de Khirbet Sir. Amb aquesta
iniciativa es pretén millorar
la seguretat alimentària i els
ingressos, construint dos hivernacles i desenvolupant les
capacitats que els permetran
millorar la cadena productiva i comercial en l’elaboració
d’aliments frescos com verdures i herbes aromàtiques
per a l’autoconsum i la co-

mercialització als mercats locals i internacionals. .

“

“Actualment els dos hivernacles ja estan construïts i funcionant a ple rendiment, fins
i tot s’ha millorat el sistema
d’irrigació per estalviar aigua.
També s’han impartit formacions dirigides a un grup
de dones productores sobre
producció ecològica i drets de
les dones, així com s’ha prestat assistència tècnica per a
l’enfortiment de la cadena comercial, i la producció i distribució de la farigola i els seus
derivats, tant al mercat nacional com a l’internacional,
especialment a les xarxes de
comerç just. .

“
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PROMOCIÓ DEL
COMERÇ JUST

Promoció del comerç
just : qui hi ha darrere?29
Productes amb rostre

El comerç just no es limita a comprar i vendre
productes. La comercialització únicament és
una de les tres àrees d’acció d’aquest moviment social internacional, que es complementa amb la mobilització social, d’una banda, i
la incidència política, de l’altra. Per ella mateixa, la comercialització no compleix amb els
objectius del comerç just. També cal avançar
en la sensibilització de la societat en conjunt
i amb grups d’interessos diferenciats (joves i
estudiants, empreses, administracions públiques, persones consumidores, etc.) per tal
d’aconseguir una ciutadania compromesa que
sigui conscient de la desigualtat global, de la
pobresa en què viuen més de vuit-cents milions de persones i de les seves causes.
Així mateix, és essencial prosseguir amb la tasca d’incidència política per tal d’aconseguir els
canvis necessaris en els acords comercials entre
països i la legislació internacional del comerç,

ODS 12. Garantir modalitats de consum
i producció sostenibles
• Fita 12.8. Assegurar que les persones
d’arreu del món tinguin la informació i els
coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en
harmonia amb la natura

que sovint generen un impacte molt negatiu
a les comunitats productores més vulnerables.
De fet, tot plegat constitueix la finalitat última
del comerç just.
Així, el principi número 9 de la Carta Internacional del Comerç Just es refereix especialment
a això, i assenyala, entre altres aspectes, que
l’organització treballa per crear consciència sobre els objectius del comerç just i la necessitat
de més justícia global.
Al nostre país, la major part de les activitats
van destinades a sensibilitzar la ciutadania. En
particular, l’àmbit educatiu és un dels prioritaris i, així, tant el professorat com l’estudiantat
són els principals públics als quals s’adreça una
part important del treball de conscienciació
social. D’aquesta manera les organitzacions
busquen establir unes bases sòlides per a una
ciutadania compromesa i crítica.

29. CECJ (2019) Informe El Comercio Justo en España 2018: http://comerciojusto.org/ wp-content/uploads/2019/09/
Informe-ComercioJusto-2018-def-pdf.pdf
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En línies generals, l’activitat que duem a terme les organitzacions que formem part de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo en
aquest àmbit es caracteritza per estar molt
centrada en el territori (barri, comarca, localitat) on es troben les organitzacions o botigues, i sovint molt vinculada a les característiques i formes de vida pròpies del territori.
Això permet un tipus de feina molt propera,
una relació de tu a tu amb les persones a qui
s’adrecen, cosa que facilita que el comerç
just arribi a moltes localitats i territoris. El seu
objectiu fonamental és posar cara al nostre
consum i estrènyer els llaços entre persones
consumidores i productores.
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Però, a més, aquestes iniciatives es complementen amb un altre tipus d’accions que busquen
arribar a un públic més ampli, com ara el treball
amb mitjans de comunicació i les campanyes de
denúncia o incidència política desenvolupades a
través de les xarxes socials i Internet, les quals
cerquen el suport de la ciutadania per assolir
mesures concretes. Aquesta tasca, al marge dels
èxits que pugui obtenir pel que fa a les demandes plantejades, serveix també per sensibilitzar i
difondre les pràctiques injustes del comerç convencional i els seus efectes.
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Un exemple
val més que
mil paraules:
La Campanya
de Ciutats pel
Comerç Just30

IDEAS coordina a Espanya la
Campanya Internacional de
Ciutats pel Comerç Just. Una
ciutat pel comerç just és un
model de localitat que apropa la realitat dels petits grups
productors i els productes de
comerç just a la ciutadania a
través del sector públic, les
botigues i restaurants, empreses, escoles i teixit associatiu.
L’any 2001 la ciutat de
Garstang, al Regne Unit,
s’autoproclamà primera ciutat
pel comerç just del món. Anys
abans, un grup de voluntaris i
voluntàries d’aquesta localitat
s’havien mobilitzat per garan-

tir que el comerç just fos present a les cafeteries, restaurants i escoles.

(Austràlia), Kumamoto (Japó),
New Koforidua (Ghana) o
Wolfville (Canadà).

D’aleshores ençà, més de dos
mil municipis de tot el món
han aconseguit el títol de ciutats pel comerç just i trentatres països s’hi han involucrat,
tant del Nord com del Sud
global.

A l’Estat espanyol, vint municipis ja tenen el títol, entre els
quals hi ha Burgos, Bilbao, Còrdova, Sant Sebastià, Lleó, Lugo,
Madrid, Màlaga, Oriola, Puerto
Real, Valladolid, Lugo, València
i Saragossa, i altres estan compromesos aconseguir-ho com
ara Palma, Sagunt, Jerez de la
Frontera, Conca o Alcorisa.

El títol ja s’ha lliurat a les
capitals d’Anglaterra (Londres), França (Paris), Bèlgica
(Brussel·les) o Equador (Quito), i a altres localitats com
Arroyos y Esteros (Paraguai),
Menjez (Líban), Melbourne

30. https://ideas.coop/ciudades-comercio-justo/ciudades-y-pueblos/#quees
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RESPECTE AL MEDI
AMBIENT

.

ODS 2: Fam zero

10. Respecte al medi
ambient: la petjada
ecològica de la panela
de comerç just versus
el sucre de remolatxa
refinat

•

Fita 2.5. Per al 2020, mantenir la diversitat
genètica de les llavors, les plantes cultivades
i els animals de granja i domesticats i les
seves espècies silvestres connexes

ODS 12: Garantir modalitats de consum i
producció sostenibles
•

Fita 12.2. Aconseguir la gestió sostenible i
l’ús eficient dels recursos naturals

ODS 13: Acció pel clima
•

Són menys ecològics els
productes de comerç just
perquè són importats d’altres
països i han de recórrer més
quilòmetres? 31
Un dels dubtes que sovint sorgeix amb el comerç just és l’impacte ambiental dels productes, atès que procedeixen de països d’Amèrica
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Fita 13.1. Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el
clima i els desastres naturals a tots els països

Llatina, Àfrica o Àsia i ràpidament associem
que, com més distància, més emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Per analitzar aquesta qüestió cal considerar
que la petjada de carboni dels aliments no
només es genera en el transport; cal tenir en
compte tot el procés, des de la producció fins
al consum, és a dir, durant tot el cicle de vida
del producte.

31. Fairtrade España. Informe El comercio justo y el transporte de los alimentos. https://sellocomerciojusto.org/es/
Coordinadora estatal de Comercio Justo. http://comerciojusto.org/
IDEAS (2015). Informe Cambio Climático. La voz de los pequeños/as productores/as. www.ideas.coop
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La petjada de carboni és un indicador
ambiental que vol reflectir tots els gasos amb
efecte d’hivernacle (GEH) emesos per efecte
directe o indirecte d’un individu, organització,
esdeveniment o producte.

L’anàlisi de Cicle de Vida (ACV/LCA en anglès)
mesura els gasos d’efecte hivernacle emesos
al llarg de la vida d’un producte, és a dir, des
de la producció fins al consum i els residus.

Aspectes a tenir en compte per a una estimació objectiva de
l’impacte ambiental dels productes de comerç just
Com es produeixen?
En el cas de l’alimentació o la producció de
cotó per a la roba, per exemple, hem de considerar si es tracta de cultiu ecològic o intensiu, si es fan servir mitjans manuals i naturals
de control de plagues i enriquiment del sòl o
si al contrari s'hi afegeixen agroquímics, etc.
El comerç just ha demostrat ser una eina
molt eficaç a l’hora de fomentar l’agricultura
sostenible. La major part dels productes de
comerç just prové de cooperatives de petits
productors que no solen utilitzar mètodes
d’agricultura industrial intensiva. Els seus
membres treballen les terres de forma tradicional, alhora que incorporen nous coneixements d’agricultura sostenible i fan un ús
racional de l’aigua, l’energia i els fertilitzants.
Els agricultors i agricultores han de minimitzar
l’ús d’agroquímics i garantir que són segurs,
han de protegir les conques hidrogràfiques
gestionant les aigües residuals i no han de
fer servir llavors transgèniques. Donen suport a la biodiversitat local per mitjà de zones

43

Conèixer el comerç just: mites, realitats i preguntes freqüents. "Els 10 principis del comerç just en xifres i casos pràctics". Quadern núm. 2

d’esmorteïment entre camps i àrees ecològicament sensibles, i tenen prohibit talar boscos
primaris per al conreu. Les organitzacions de
comerç just també encoratgen a practicar un
cultiu ecològic oferint una prima més alta a
aquelles organitzacions que trien ambdues
certificacions (ecològica i de comerç just).
Finalment, no podem oblidar que les condicions climatològiques i els ecosistemes en què
es conreen molts productes de comerç just
són molt especials i irreemplaçables.

Com arriben a les nostres
mans?
El comerç just prioritza el transport per vaixell,
precisament per minimitzar el seu impacte.

Es té cura de l’envasament?
En els darrers anys s’està treballant de manera intensa per reduir la presència de plàstics
i materials no reciclables en l’envasament
dels productes de comerç just, alhora que es
planteja com a objectiu reduir l’embalatge al
mínim indispensable per assegurar la qualitat
dels productes.
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Quin és l’impacte ambiental
d’un producte de comerç just
com la panela? I el del sucre
refinat de remolatxa que es
produeix a Europa?
Un exemple que ens pot sorprendre:
Un estudi encarregat per la cadena suïssa de
supermercats Migros comparava l’impacte
ambiental de quatre tipus de sucre venuts per
aquesta cadena: el de remolatxa convencional
de Suïssa, el de remolatxa ecològica de Suïssa,
el de canya convencional de Colòmbia i el de
canya de comerç just del Paraguai. L’estudi
analitza l’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle d’1 kg de sucre durant tot el
cicle de vida del producte. El millor resultat

el va obtenir el sucre de canya de comerç
just del Paraguai, amb un impacte un 33%
menor respecte als altres tipus de sucre.

Conèixer el comerç just: mites, realitats i preguntes freqüents. "Els 10 principis del comerç just en xifres i casos pràctics". Quadern núm. 2

La producció mundial de sucre en xifres32

100 països

La canya de sucre es cultiva a més de 100
països, en plantacions que sumen 25 milions
d’hectàrees, la meitat de la superfície de
l’Estat espanyol!

90% de
remolatxa

El preu

El sucre procedent de la remolatxa representa
gairebé el 90% del sucre que es consumeix a
Europa.

70.000 milions

El comerç mundial de sucre genera
70.000 milions de dòlars anuals i és
copat per un grapat d’empreses transnacionals.

El preu del sucre es fixa als
mercats internacionals. Les
persones responsables del seu
conreu en perceben tan sols
un petit percentatge

Sucre industrial
El sucre de remolatxa sempre és
refinat, industrial i químic. El de canya
pot ser integral i ecològic.

Agrocombustibles

L’auge actual dels agrocombustibles presenta greus riscos per a
la seguretat alimentària, la biodiversitat i la sostenibilitat de les
collites.

El sucre de canya suposa el 80% de la
producció mundial, mentre que el 20% restant
prové de la remolatxa. La remolatxa es conrea
en climes temperats i plujosos, i sovint també
en climes secs mitjançant regadiu, encara
que existeix una varietat de secà. Es conrea
majoritàriament a Europa, Rússia i els EUA. I
suposa al voltant de cinc milions d'hectàrees
de cultiu.
La Política Agrària Comunitària (PAC) de la
Unió Europea subvenciona fins a una quota
màxima el sucre de remolatxa procedent de
cultius europeus. Els productors i productores
reben una subvenció per quilogram que pot
arribar a triplicar el preu del sucre al mercat

internacional, perquè el sucre europeu es ven
al mercat internacional per sota del cost de
producció. Aquesta pràctica es coneix com
a dúmping, és il·legal i injusta; obliga la resta
de productors i productores a abaixar el preu,
cosa que repercuteix en la reducció dels costos
de producció (salaris, criteris mediambientals,
seguretat alimentària, condicions laborals, etc.).
D’altra banda, la Unió Europea, a través de la
política comercial exterior, estableix barreres
d’accés als productes extracomunitaris que
poden fer la competència a la seva producció
interna. Els aranzels del sucre procedent
d’altres països poden arribar a ser fins a tres
vegades superiors al preu d’exportació.

33. Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Cuaderno de Comerç Just nº 2 (Mayo 2013): Para endulzarte la vida no
hay que amargar a nadie.
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S’estima que el 50% del preu final del sucre
no europeu es dedica a pagar els aranzels.
Encara que el sucre europeu és, a priori, local,
això només es pot considerar si és sucre de
remolatxa, no si és de canya. La canya sempre és importada, sovint s’importa en brut i el
procés de refinació i envasament es fa a Europa. A més, en molts casos, tot i ser sucre
de remolatxa, no tota prové de produccions
locals. Molts cops procedeix d’altres països
europeus, a causa de les quotes que imposa
la PAC.
Per un altre costat, els processos emprats durant l’elaboració del sucre de remolatxa són
altament contaminants, per la qual cosa el
sucre refinat procedent de la remolatxa no és
ecològic i cada cop inclou més transgènics.

El sucre procedent de la remolatxa sempre ha
de passar pel procés de refinament, perquè
les melasses de la remolatxa no són aptes per
al consum alimentari, per la qual cosa el sucre
blanc sempre ha de passar per una fase industrial i química33.
En contraposició, el Paraguai s’ha convertit
en el líder mundial en exportacions de sucre
ecològic. Més del 60% del sucre produït al
Paraguai és ecològic. També és referent mundial en l’elaboració i l’exportació de sucre de
comerç just.
El 2012, en el sistema de comerç just es
comptabilitzaven 69 organitzacions productores de sucre a 15 països, que donen feina a
prop de 40.000 persones. Els principals països
productors són: Paraguai, Cuba, Índia, Filipines i Costa Rica.

Cadena de subministre del sucre de canya de comerç just

Impacte social de la nostra cadena de
subministrament del sucre
Condicions de treball

Sense explotació, pagament d’un preu just, condicions de
seguretat al lloc de treball..

La compensació del productor

Sempre està protegit mitjançant contractes a llarg
termini, fins i tot previs a la collita.

Comunitats arrelades als seus orígens

Comunitats molt vinculades al territori, autosuficients i amb
capacitat d’autoconsum.

Empoderament dels productors

No és només un proveïdor. Establim relacions duradores
mitjançant projectes de cooperació.
Fomentem l’aprenentatge continu de les persones productores
amb capacitacions in situ i el suport per mitjà de projectes
de cooperació.

Relacions duradores
MCCH: des del 1998.
Manduvira: des del 2017 de forma directa (i des del 1999 a
través d’Oxfam).

Accés al crèdit

En prefinançar la producció, IDEAS Soc. Coop. dona suport als
seus socis i sòcies productores, facilitant-los l’accés al crèdit
per adquirir els recursos necessaris per al cultiu.
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Baix impacte ambiental de la nostra
cadena de subministrament del sucre
Producció sostenible

Producció de sucre de canya integral altament
sostenible, 100% d’agricultura ecològica.

Baixa mecanització

Menor impacte al sòl a causa de l’elevat ús de mà
d’obra i dels processos naturals o artesanals.

Respecte a la biodiversitat

No es talen boscos primaris en territoris verges.

La petjada de carboni, mínima

Als molins de sucre, la biomassa dels residus de
la canya s’utilitza com a combustible.

Protecció del sòl i la terra

Tècniques agrícoles que limiten l’erosió eòlica i hídrica i
milloren la protecció dels nutrients del sòl.

També cuidem la logística
IDEAS es compromet perquè les seves mercaderies siguin
transportades en contenidors optimitzats en la
càrrega i per via marítima.

34. Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Cuaderno de Comerç Just nº 2 (Mayo 2013): Para endulzarte la vida no
hay que amargar a nadie.
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Un exemple
val més
que mil
paraules: la
Cooperativa
Manduvirá

La cooperativa sucrera està
ubicada al districte d’Arroyos
y Esteros, al Paraguai. Gràcies
a la seva de per en experiència en cultiu ecolòfic i en harmonia amb l’entorn, aquesta
regió és coneguda com la Vall
Ecològica del Paraguai. La coo-

perativa va ser creada el 1975
quan un grup de treballadores
va decidir plantar-se i fer front
a la indústria que comprava la
canya de sucre a preus injustos. Actualment agrupa 1.500
persones de la regió, que són
propietàries de la seva pròpia

fàbrica de sucre; d’aquestes,
800 produeixen canya de sucre, sèsam, cotó, estèvia, fruites i hortalisses i altres productes d’autoconsum. Exporten
sucre de canya orgànic a 17
països mitjançant els canals del
comerç just.
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Vídeos:
Vídeo “El azúcar que cambia vidas”:
https://www.youtube.com/watch?v=HSUSUb4_
sYw&t=213s
Vídeos d’entrevistes a Merlín Prezza
(vicepresidenta de la CLAC):
https://www.youtube.com/watch?v=nJj_CCt8
y0Q&list=PLQi8AaG6EcSkVyLOysVy8DU5ybp
JA_NeZ
https://www.youtube.com/
watch?v=lt85Ub0rn_Q
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IDEAS Seu Central

www.ideas.coop

