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Benvolgudes lectores, consumidores responsables de Comerç Just

T

enim el plaer de presentar-vos la nova edició d’El Comerç Just a Espanya, la publicació de referència

que anualment editem des de la Coordinadora Estatal de Comerç Just i en la qual analitzem la situació
actual i l’evolució d’aquest moviment al nostre país. Aquest informe no seria possible sense les dades
ofertes per les nostres organitzacions membres. Per això, des d’aquí, els agraïm l’esforç i la col·laboració
en aquest sentit.
Si bé en els últims anys el creixement de les vendes de Comerç Just ha estat constant, en aquesta edició
l’augment ha estat exponencial. Un increment que sobretot ha vingut de la mà d’empreses i nous actors que
se sumen a la xarxa de Comerç Just. El 2018 constatem que els productes de Comerç Just continuen guanyant
presència a la nostra societat. Tot i que, com també vèiem en edicions anteriors, aquesta tendència inclou
nombrosos matisos que cal posar de manifest i cal analitzar de manera adequada per oferir una imatge del
nostre sector tan realista i objectiva com sigui possible.
Com a novetat, en aquesta publicació hem volgut destacar encara més quin és l’impacte que les vendes
generen en les organitzacions productores i les seves comunitats, que és el que constitueix la raó de ser del
nostre moviment. Així, ens hem centrat en les tres matèries primeres protagonistes del Comerç Just —sucre,
cacau i cafè— per mostrar les persones que hi ha darrere dels cultius i el desenvolupament que genera la
seva producció i comercialització sota els principis del Comerç Just.
Però, a més, i com que el Comerç Just és molt més que una alternativa comercial, en aquesta publicació
subratllem el treball important que les organitzacions desenvolupen al marge de la distribució i la venda de
productes. Una tasca essencial per continuar avançant en la mobilització i el compromís de la ciutadania,
d’una banda, i en la transformació del sistema econòmic global, de l’altra. D’aquí que l’últim capítol l’hàgim
dedicat a l’anàlisi del treball de sensibilització, difusió, denúncia i incidència política que duen a terme les
organitzacions a tot l’Estat.
Esperem que aquesta nova edició del nostre informe anual aporti elements per a la reflexió i contribueixi a
© Fairtrade internacional

conèixer més bé aquest moviment que, des dels anys seixanta, garanteix una vida digna a més de dos milions
de persones arreu del món.

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just
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La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances
Ètiques de Catalunya

L

aCoordi - Comerç Just i Finances Ètiques és
una entitat de segon grau que agrupa entitats catalanes del tercer sector i l’Economia Social i Solidària, que promouen la justícia social, el comerç
just i el finançament ètic i solidari. La conformen:
SETEM Catalunya, Oxfam Intermón, Alternativa3,
Fiare Catalunya, FETS - Finançament Ètic i Solidari
i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.

Neix com a fruit de la campanya Som Comerç
Just i Banca Ètica creada fa 20 anys sota el nom
de la Festa del comerç just. Des de llavors, el
projecte ha anat evolucionant: primer es va
afegir la branca de banca ètica (2007), més endavant, la d’economia social i solidària (2012) i,
finalment, l’any 2018 es va transformar en una
nova entitat.
Actualment, LaCoordi és una plataforma única
a Catalunya tant pels seus objectius com per
la seva naturalesa i voluntat d’establir múltiples col·laboracions amb una àmplia varietat
d’entitats socials d’àmbit local. El projecte busca
consolidar el moviment del Comerç Just, les Finances Ètiques i l’Economia Social i Solidària (ESS)
a Catalunya des d’una perspectiva Nord/Sud per
contribuir a la justícia social, la reducció de les
desigualtats i el respecte pels drets humans, molt
especialment els drets laborals i ambientals als
països productors.
LaCoordi té el suport de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament i de la Diputació
de Barcelona i busca assolir tres resultats:

© Arxiu de LaCoordi

• Sensibilitzar la població catalana sobre les alternatives del comerç just, les finances ètiques
i l’economia solidària a diferents municipis de
Catalunya.
• Promoure i enxarxar alternatives de consum
conscient de comerç just, finances ètiques i
COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just
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economia solidària per visibilitzar les iniciatives de les dones productores del Sud Global
a Catalunya.
• Recerca i incidència política i social a escala
local i internacional en matèria de comerç just,
finances ètiques i economia social i solidària
amb visió Nord/Sud.
Amb una estratègia comunicativa potent, el
projecte de LaCoordi vol reforçar la coordinació
i dinamització territorial del comerç just i les
finances ètiques a Catalunya, donant suport a
les entitats i els projectes que ja existeixen. Per
aconseguir-ho, s’organitzen activitats a diferents
punts del territori per denunciar les condicions

injustes del comerç internacional, informar el
públic general sobre les alternatives existents
en el marc de l’ESS i facilitar-ne l’accés. Alguns
exemples són la Caravana pel Comerç Just i les
Finances Ètiques, participació en fires, fòrums
itinerants pel territori, recursos gràfics i audiovisuals, un catàleg d’activitats (recull de tallers,
espectacles infantils, exposicions de diferents
entitats sobre comerç just i finances ètiques), i,
per descomptat, la programació del Dia Mundial
del Comerç Just.
Finalment, apuntar que impulsa la versió en català de l’informe anual sobre comerç just elaborat
per la Coordinadora Estatal del Comercio Justo i
que trobareu a continuació.
El Comerç Just a l’Estat espanyol 2018

La comercialització de productes de Comerç Just a
Espanya el 2018
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Introducció
Quatre anys després de la signatura de l’Agenda
2030 per al desenvolupament sostenible, les evidències i les dades destaquen que cal una atenció
urgent i un compromís més ferm per assolir-ne el
compliment. Les creixents desigualtats, el canvi
climàtic i els conflictes hi afegeixen reptes nous
i més profunds.
La desigualtat i el canvi climàtic s’han convertit,
sens dubte, en els problemes més greus a escala
internacional. Els informes recents d’Oxfam International mostren que “vuit persones, vuit homes
en realitat, ja posseeixen la mateixa riquesa que
3.600 milions de persones, la meitat més pobre
de la humanitat”1 i que el “82% del creixement de
la riquesa mundial de l’últim any ha anat a parar a
mans de l’1% més ric, mentre que a la meitat més
pobre de la població mundial no li ha arribat res
d’aquest creixement”2.
De la mateixa manera, la proporció del producte
nacional que es fa servir per remunerar les persones treballadores disminueix. La proporció del
producte nacional que s’assigna al mercat laboral
és un indicador de si el creixement econòmic es
tradueix en ingressos més alts per a la classe

treballadora al llarg del temps. I, malgrat el creixement econòmic, aquesta proporció que es destina
al mercat laboral es va reduint progressivament
des de l’any 2004 arreu del món3.
La fam també continua augmentant a escala
global. La quantitat de persones subalimentades va augmentar de 784 milions el 2015 a 821
milions de persones el 20174, en gran mesura a
causa dels desastres vinculats al canvi climàtic.
Paral·lelament, el nombre de persones obeses no
ha parat de créixer. Segons l’Organització Mundial de la Salut5, des de 1975 l’obesitat gairebé
s’ha triplicat arreu del món; el 2016 hi havia més
de 1.900 milions d’adults i 41 milions de menors
amb sobrepès. Un problema de salut que afecta majoritàriament persones amb pocs recursos
econòmics i que, de la mateixa manera que la
fam, és generat, entre altres causes, per l’actual
model de producció i comercialització alimentari.
Tot i que és fonamental, la desigualtat no només
incideix en el repartiment de la riquesa. Els desavantatges a què s’enfronten les dones i les nenes constitueixen una de les bretxes més grans
per al progrés social i humà. Avui dia, segons les
Nacions Unides, les dones estan per sota dels homes en tots els indicadors de desenvolupament

1. www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2017-01-16/ocho-personas-poseen-la-misma-riqueza-que-la-mitad-mas
2. www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2018-01-22/el-1-mas-rico-de-la-poblacion-mundial-acaparo-el-82-de-la
3. unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf.
4. news.un.org/es/story/2019/07/1458981
5. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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sostenible6. I, segons el Fòrum Econòmic Mundial,
la bretxa global de gènere és del 68% i es concentra amb més disparitat en l’empoderament polític
de les dones (amb una bretxa del 77,1%) i en el
de participació i igualtat d’accés a les oportunitats econòmiques (amb un 41,9%)7.

l’escalfament global assolirà els 1,5 graus centígrads les properes dècades. Els efectes combinats
seran catastròfics i irreversibles: l’augment de
l’acidificació dels oceans, l’erosió de les costes,
condicions meteorològiques extremes, desastres
naturals més greus i freqüents, la continuació de
la degradació dels sòls, la pèrdua d’espècies vitals
i el col·lapse d’ecosistemes. Aquests efectes, que
faran que molts indrets del món siguin inhabitables, afectaran més els pobres. Posaran en perill
la producció d’aliments, cosa que provocarà una
escassetat alimentària generalitzada i la fam; a
més, fins a 140 milions de persones es podrien
desplaçar l’any 2050”8.

El mateix passa amb l’impacte que pateixen milions de persones davant de la crisi climàtica. Tal
com assenyalen les Nacions Unides a l’Informe
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
2019, “si no reduïm ara les emissions sense precedents de gasos d’efecte hivernacle, s’estima que

La degradació planetària i la creixent desigualtat
tenen un origen comú i s’alimenten entre elles.
Així com aquests problemes estan interrelacionats, les solucions a la pobresa, la desigualtat,
el canvi climàtic i altres reptes a escala mundial
també ho estan. No es pot assolir un progrés
sostingut en l’àmbit del desenvolupament humà
si no es lluita contra la degradació ambiental i
el canvi climàtic, que s’han vist exacerbats com
a conseqüència del sistema econòmic. De la
mateixa manera, no s’assolirà més sostenibilitat
mediambiental si no s’aconsegueix avançar cap
a una major justícia social global.

6. news.un.org/es/story/2018/02/1427081
7. www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
8. unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
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Però el Comerç Just no és únicament un conjunt
de procediments que s’apliquen a la producció i comercialització de determinats productes del Sud Global. És una proposta política que
denuncia el sistema econòmic actual, “parant
especial atenció a criteris socials i mediambientals, contribuint al desenvolupament sostenible
i oferint condicions comercials més bones a les

la CECJ. La recollida i sistematització de les xifres
de vendes ha permès en les últimes edicions
d’aquest informe oferir una anàlisi sectorial del
Comerç Just a Espanya, que s’afina cada any
amb nous matisos.

No obstant això, la comercialització de productes elaborats en condicions justes i sostenibles
és la manifestació més concreta i reconeixedora
de la feina del moviment del Comerç Just que,
d’altra banda, també es fonamenta en la mobilització ciutadana i la incidència política per
avançar cap a canvis estructurals.

Les vendes es disparen

tant el nombre de marques espanyoles i internacionals com el ventall de productes.
Així, el 2018 va acabar amb 195 marques i gairebé 865 productes certificats de Comerç Just pel
sistema Fairtrade, 49 de les quals són espanyoles
(amb 290 productes) i 146 estrangeres (amb 575
productes).

Les vendes de Comerç Just el 2018 van superar
els 77 milions d’euros al conjunt d’Espanya, més
del doble que el 2015. El creixement respecte de
l’any anterior ha estat del 53%, i ha desbordat
tota la seqüència alcista que han caracteritzat
aquests darrers anys (Gràfica 1).

Per això, com ja és habitual, amb aquest informe volem analitzar l’evolució de les vendes
dels productes de Comerç Just, enllaçant i actualitzant les edicions anteriors, amb especial
referència a l’evolució experimentada durant el
darrer exercici.

Les vendes de Comerç Just
el 2018 van superar els 77
milions d’euros a Espanya,
la qual cosa suposa un
creixement de gairebé
un 53% respecte de l’any
anterior.

El motiu de l’espectacular increment el trobem en
la incorporació de diferents marques del mercat
convencional al sistema de certificació Fairtrade,
amb la qual cosa ha augmentat considerablement

Les principals fonts d’informació són una enquesta aplicada a les set importadores tradicionals de Comerç Just que pertanyen a la Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ)11 i les dades de vendes aportades per Fairtrade Ibérica,
que des de març de 2015 també és membre de

Gràfica 1. Evolució de les vendes de productes de Comerç Just, 2014-2018 (milions d’euros, base 2018).
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9. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
10. comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/
11. Les dades de vendes de la CECJ es calculen a partir de l’estimació del preu de venda al públic (PVP) que les mateixes importadores fan de les seves vendes, tenint en compte, en cada
cas, el tipus de producte i el canal de distribució mitjançant el qual arriben al consumidor final. Els productes que comercialitzen aquestes entitats poden estar certificats o no, tal com
veurem més endavant. Actualment, formen part de la CECJ set importadores: les fundacions Adsis-Equimercado, Oxfam Intermón, Taller de Solidaridad i Vicente Ferrer, i les cooperatives
Alternativa 3, Espanica i IDEAS-Comercio Justo.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica.
Fe d’errates: l’any 2017 es va produir una conversió a euros de les xifres aportades per Fairtrade, donant a entendre que s’oferien en dòlars. No obsant això, la xifra ja
estava convertida. En aquest informe es corregeixen les dades aportades l’any passat.
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El moviment del Comerç Just fa possible el desenvolupament d’unes pautes de producció i
consum sostenibles des de mitjan segle xx, millorant el benestar social i la qualitat de vida de
les persones i del medi ambient mitjançant una
pràctica comercial justa i solidària. Per això es
va establir com a objectiu “millorar l’accés al
mercat dels productors més desfavorits i, principalment, canviar les injustes regles del comerç
internacional que consoliden la pobresa i la desigualtat mundial”10.

organitzacions productores i als treballadors i
treballadores desfavorits, especialment del sud”,
segons la definició establerta per l’Organització
Mundial del Comerç Just (OMCJ).

Milions

Tal com declaren les Nacions Unides, “per tal que
el desenvolupament humà sigui realment sostenible, el món ha de descartar els enfocaments
que s’han adoptat tradicionalment i adoptar pautes de producció i consum sostenibles”9.

© Fairtarde International
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Per valorar el pes del Comerç Just a Espanya
podem calcular la despesa que representa en
relació amb el consum total de la població espanyola i les diferències existents amb altres
països de l’entorn europeu. Si repartim els
77,8 milions d’euros consumits en Comerç Just
entre els 46,72 milions de persones residents
a Espanya el 2018, la mitjana per persona és
d’1,67 euros. Una quantitat que, si bé ha crescut

considerablement respecte d’anys anteriors, continua sent molt reduïda si la comparem amb
la despesa per persona d’altres països del
nostre entorn.

Gràfica 2. Evolució de les vendes de productes de Comerç Just per les importadores tradicionals a Espanya i llicenciataris del
segell Fairtrade 2014-2018 (milions d’euros, base 2018).
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica.

12. Definim com a “importadores tradicionals” les organitzacions membres de la CECJ recollides a la nota 11 per diferenciar-les de la via d’accés mitjançant el segell
Fairtrade que poden fer servir empreses convencionals, però també importadores tradicionals (cosa que introdueix una doble comptabilitat que és objecte de depuració
d’aquest balanç).
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Gràfica 3. Evolució de la despesa anual mitjana per habitant en productes de Comerç Just, 2014-2018 (cèntims d’euro).
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica.

Una altra manera de valorar els 77,8 milions en
vendes de 2018 és comparar aquesta dada amb
la d’altres països de l’entorn europeu. Als països
europeus, un consumidor mitjà es gasta anualment 15,11 euros en aquest tipus d’articles (Gràfica 4). En comparació amb els 1,67 euros que es
consumeixen a Espanya, el diferencial continua
sent notable: el consum anual de Comerç Just per

habitant al nostre país és aproximadament 10 vegades més baix que la mitjana europea. No obstant això, l’any passat era 15 vegades menys que la
mitjana, cosa que ens indica un acostament molt
ràpid13, a banda de continuar tenint un gran marge
de creixement per davant, probablement de la mà
de noves empreses llicenciatàries del segell Fairtrade, tal com ha passat el 2018.

13. Les dades europees es basen en les xifres de població aportades per Eurostat i les de vendes de Comerç Just de Fairtrade International de l’any 2017. Tot i que gairebé tots
els productes de Comerç Just distribuïts a Europa porten el segell Fairtrade, s’exclouen algunes vendes que no disposen d’aquest segell. Per a Espanya, es recull la xifra de vendes
de 2018 elaborada per al present informe que inclou, a més, una proporció d’articles sense el segell Fairtrade. És a dir, que el diferencial real entre Espanya i Europa encara pot
ser més elevat que el que mostra la Gràfica 5.
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Davant d’aquest increment, les importadores i
botigues de Comerç Just han experimentat una
disminució de les vendes. De fet, respecte de
l’any passat, les importadores tradicionals12 de
Comerç Just han vist com s’han reduït les vendes,
mentre que les d’altres llicenciataris del segell
Fairtrade gairebé s’han doblat en el mateix període de temps (Gràfica 2).

Milions
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Gràfica 4. Despesa anual mitjana per habitant en productes de Comerç Just segons els països europeus (2017, en euros).

La majoria de persones consumidores vol que les empreses abordin els problemes de sostenibilitat, com la
pobresa i el canvi climàtic.
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Segons una enquesta recent1 feta el 2018 a més de 5.000 persones d’entre 16 i 75 anys a Espanya,
França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, la gran majoria de persones consumidores té en compte
la sostenibilitat a l’hora de comprar productes quotidians com ara aliments, begudes i cosmètics.
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23,36

Noruega
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Holanda

Un 38% prioritza els productes que s’elaboren en condicions respectuoses amb el medi ambient
i que han estat produïts per personal remunerat amb un salari just. Un 32% s’inclina per la
producció respectuosa amb els animals, mentre que un 23% dona prioritat a productes elaborats
en condicions laborals segures.
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D’altra banda, els consumidors i consumidores exigeixen a les empreses més transparència sobre
les condicions d’elaboració dels productes que comprem. En concret, un 75% manifesta que
s’interessa per conèixer la procedència dels productes, mentre que el 61% vol saber què fan les
empreses per protegir el personal.
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França
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Finalment, un 71% de les persones enquestades entén que els governs haurien de tenir un paper
fonamental en la protecció del medi ambient i les persones treballadores.
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2,15
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En el cas d’Espanya, el 91% de les enquestades ha assenyalat que el paper de les empreses a l’hora
d’abordar la pobresa mundial és fonamental.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de població d’Eurostat i les vendes de Fairtrade International el 2017 (i pròpies en el cas d’Espanya el 2018).

El país que més gasta en Comerç Just continua sent
Suïssa, que destina més de 80 euros per any i habitant a afavorir aquest comerç alternatiu. Destaca
també la despesa dels irlandesos, que han incrementat un 24% el consum d’aquest tipus de productes el 2017 i se situa en segon lloc a la llista de
països europeus, seguit de Finlàndia i Suècia.
En el cas d’Espanya, tot i aquest notable creixement, encara som a la cua pel que fa al consum de
productes de Comerç Just, només per davant de
Polònia. No obstant això, cada vegada estem més a
prop d’Itàlia, país que s’assembla més al nostre per
les característiques del seu mercat.
Segons Fairtrade International, les persones consumidores de més de 130 països d’arreu del món
s’han gastat aproximadament un total de 8.400

1. L’enquesta va ser encarregada per un consorci d’organitzacions de Comerç Just i moda ètica com a part del projecte finançat per la Unió Europea, Trade Fair, Live
Fair, projecte en què participa la Coordinadora Estatal de Comerç Just. www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2019_TFLF_ConsumerSurvey_AtAGlance.pdf

milions d’euros en productes de Comerç Just, un
8% més respecte de l’any anterior. Aquest important creixement beneficia més d’1,6 milions de
persones productores de 75 països si només tenim en compte la informació proporcionada per
aquesta entitat.
A banda de rebre ingressos que apunten a cobrir el cost de producció sostenible, les persones
productores també reben la prima Fairtrade,
és a dir, una quantitat addicional per invertir
en projectes a escollir, com programes per millorar la productivitat dels conreus o iniciatives
d’educació, salut i habitatge. Segons les últimes
dades publicades per aquesta organització, el
2017 la prima va ascendir a 178 milions d’euros,
el màxim en la història de Fairtrade, un 15,76%
més que l’any anterior14.

© Sean Hawkey
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14. www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/about_us/annual_reports/2017-18_FI_AnnualReport.pdf
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Gràfica 5. Vendes de Comerç Just segons
grups de productes, 2018 (%).

A escala internacional també creixen les vendes de
Comerç Just
A escala internacional, durant el darrer exercici (2016-2017) van créixer les vendes de productes de
Comerç Just certificats amb el segell Fairtrade, particularment de cafè, bananes, cacau i sucre.

Les bananes
El bananer és un dels productes de Comerç Just que més es ven. El 2017 se’n van vendre 641.727
tones, un 11% més que l’any anterior. El 80% es va distribuir als mercats del Regne Unit, Alemanya,
Suïssa, Països Baixos, França i Suècia.

L’alimentació, amb
el 95% de les vendes,
es manté com la
gran protagonista
del Comerç Just a
Espanya.

El cafè

Artesania
3,9%
Altres
1,1%

Alimentació
95%

El cafè de Comerç Just és un altre dels productes estrella a escala internacional. L’any passat
les vendes van augmentar un 15% respecte de l’anterior. Irlanda, Finlàndia i Dinamarca van
registrar unes taxes de creixement importantíssimes. A banda de rebre capacitació i intervencions
específiques per millorar la qualitat i la productivitat, les productores inverteixen almenys el 25%
de la prima a millorar la productivitat i la qualitat, i d’aquesta manera contribueixen a tenir cura
del medi ambient.

El cacau
El cacau en gra de Comerç Just és el producte que ha registrat el creixement més elevat en vendes
durant el període 2016-2017, amb un augment del 57%. Gran part de la producció procedeix
de Ghana i la Costa d’Ivori, però els països productors llatinoamericans també han registrat un
creixement constant. La certificació Fairtrade garanteix a les cooperatives cacaueres un preu mínim,
així com una prima de 200 dòlars per tona mètrica de cacau venuda.

El sucre
Les vendes de sucre de Comerç Just amb la certificació Fairtrade van créixer un 30% el darrer
exercici, una mostra de la demanda que té aquest producte.

Els productes de Comerç Just:
el cacau i els seus derivats es
disparen i deixen molt enrere
el cafè

dins el moviment de Comerç Just. En relació amb
l’any 2017, l’artesania amb prou feines baixa una
dècima (3,9% davant del 4% de l’any anterior) i
la resta de productes (bàsicament, cosmètica) es
manté en un 1,1% (Gràfica 5).

No hi ha canvis significatius pel que fa a la distribució de les vendes per grups de productes, ja que
es manté la dinàmica dels últims anys. Amb un
95% de les vendes, el sector de l’alimentació continua sent el que té una facturació més elevada

Per productes, l’increment més significatiu s’ha
produït en el cacau i els seus derivats (recollit
a l’epígraf “sucre i dolços”) que, amb un 63,5%,
aprofundeix l’avantatge que té respecte del cafè i
el deixa molt enrere, amb un 25% del total.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
aportades per les importadores tradicionals
de la CECJ i Fairtrade Ibérica.

El cafè: la història d’un èxit que oculta una crisi
L’elaboració i distribució del cafè exemplifica de manera molt clara les regles injustes que operen en
el mercat convencional, que consoliden la pobresa i la desigualtat global.
Segons l’estudi Café: La historia de un éxito que oculta una crisis, elaborat per la Plataforma Francesa
de Comerç Just —i que la Coordinadora Estatal de Comerç Just ha traduït i presentat a Espanya15—,
el cafè genera 200.000 milions de dòlars l’any i és el segon producte agrícola en volum comercial,
només superat pel petroli.
Aquest producte genera uns beneficis de 1.177 milions d’euros que es queden en mans de tan sols
tres multinacionals (Nestlé, Lavazza i JDE), que acaparen el 80% del mercat.
Els preus del cafè els marquen les borses de Nova York i Londres, que deixen els prop de 25 milions
de persones que el cultiven exposades a decisions i condicions que no poden controlar. Així, per
exemple, les famílies cafeïcultores del Perú van rebre el 2017 un 20% menys que el 2005 per les seves
collites, situació que està afavorint la malnutrició, l’analfabetisme i el treball infantil.
El cafè és un producte delicat que requereix unes condicions especials. La crisi climàtica i l’augment de
les temperatures estan provocant que s’allarguin els períodes de sequera i pluges, fet que perjudica
greument les collites. Això incentiva la pagesia a desforestar més massa arbòria per incrementar
la producció, i a incrementar l’ús d’agroquímics i fertilitzants per garantir una productivitat mínima
que li permeti viure de la seva collita. Tot això, unit al foment del model intensiu del conreu del cafè
basat a destinar-hi grans àrees de terreny en zones tropicals, pot provocar que el 2050 el 50% de la
superfície dedicada al cultiu del cafè no sigui fèrtil.

15. comerciojusto.org/publicacion/cafe-la-historia-de-un-exito-que-oculta-una-crisis/
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D’altra banda, tot i l’augment tan significatiu en
termes absoluts dels productes d’alimentació,
l’artesania continua mantenint el mateix pes
específic en relació amb el total. Això és degut
a la irrupció de productes tèxtils comercialitzats per empreses convencionals que s’han incorporat al sistema Fairtrade (abans de 2017,
els productes tèxtils només es trobaven a les
botigues de Comerç Just). Aquesta entrada
ha suposat una facturació de més d’un milió

La guerra de la xocolata
Recentment, el cacau ha estat notícia, ja que els principals països productors han amenaçat d’aturar
el mercat16. Ghana i Costa d’Ivori van exigir que es fixés un preu mínim que millori la vida de les
famílies pageses.
I és que la xocolata genera més de 100.000 milions de dòlars l’any, però aquesta xifra multimilionària
amb prou feines repercuteix sobre les persones productores. A Costa d’Ivori, principal productor
mundial, les persones que conreen cacau haurien de cobrar 10 vegades més per la seva collita per
poder sortir del llindar de pobresa extrema.
Segons dades del monogràfic sobre el cacau elaborat per la Coordinadora Estatal de Comerç Just17,
a l’Àfrica occidental es calcula que 1,8 milions de nens i nenes participen a la collita del cacau. El
90% de la producció mundial de cacau prové de petites plantacions (2-5 hectàrees). Els 6 milions de
pagesos i pageses que el conreen venen la collita mitjançant intermediaris a set empreses que són
responsables del 76% del procés de molta del cacau. Tan sols cinc grans empreses transnacionals
xocolateres ingressen el 60% de les vendes mundials.

d’euros en aquesta categoria, la qual cosa ha
permès mantenir el mateix pes específic respecte de l’any passat.
I en el capítol d’altres productes d’alimentació
també destaquem com a novetat l’entrada amb
força de la fruita certificada pel segell Fairtrade.
Si bé en països del nostre entorn és un producte
molt assentat, a Espanya fins aquest any no es
podia trobar (Gràfica 6).

Gràfica 6. Vendes de Comerç Just segons els principals productes, 2018 (%).

Altres productes
1,1%

Altres alimentació
3,7%
Artesania
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Cacau i dolços
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Complements 1%

Tèxtil 1,9%
Decoració 0,6%
Altres artesanies 0,4%

16. elpais.com/economia/2019/07/04/actualidad/1562268144_659989.html
17. comerciojusto.org/publicacion/cuaderno-3-de-comercio-justo-informe-sobre-el-chocolate/
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica..
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El segon producte amb més volum de vendes ha
estat el cafè, amb el suport tant de marques nacionals com internacionals que, malgrat un important creixement en termes quantitatius, perd
pes percentual respecte del total.

El cacau i els seus derivats
generen més del 63%
de la facturació, i
incrementen el seu
avantatge respecte
del cafè.

© Fairtarde International

L’increment es deu fonamentalment a la incorporació de marques de distribució internacionals al
sistema Fairtrade.

© Fairtarde International
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Canals de comercialització: els
supermercats es converteixen
en el primer canal de vendes

partir de matèries primeres obtingudes en condicions de justícia comercial. Aquest grup de productes es manté en l’1,1%, mentre que el te experimenta una baixada de sis dècimes (del 3,4%
el 2017 al 2,8% el 2018) (Gràfica 7).

18

Els supermercats i les grans superfícies s’imposen
en la distribució de productes de Comerç Just el
2018 amb el 66,5% de les vendes, i deixen molt enrere cafeteries, gelateries, bars i màquines de venda
automàtica (agrupades sota l’acrònim d’HORECA),
que han obtingut el 19,8%.

Finalment, a més dels aliments i l’artesania, destaca
la presència de productes cosmètics, elaborats a
Gràfica 7. Evolució del pes de les vendes de productes de Comerç Just segons els principals productes i grups de productes,
2014-2018 (%).
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La combinació de les marques que decideixen vendre en grans superfícies i l’aposta per part de les
cadenes de supermercats d’oferir productes de
Comerç Just està acostant les dinàmiques de vendes del nostre país a les tendències de la resta de
països europeus.
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Els establiments minoristes se situen en tercer lloc,
amb l’11,8%, una pèrdua de deu punts respecte de
l’any anterior. I, en aquest sector, tornen a ser les
botigues especialitzades de Comerç Just les que
concentren la caiguda (el 6,2% davant del 10,3% de
l’any anterior). Altres minoristes, liderats pels herbolaris i les botigues de productes ecològics, també perden quota de mercat, tot i que de manera
menys pronunciada (un 5,6% en comparació amb el
7,6% de l’exercici 2017).
La resta el completen altres canals de menys importància quantitativa, com les vendes directes a empreses o les compres de productes de Comerç Just
per part de les diferents administracions públiques,
que tot just representen l’1,9% el 2018, un descens de més d’un punt respecte de l’any anterior
(Gràfiques 8 i 9).

Gràfica 8. Vendes de productes de Comerç Just segons el canal de distribució, 2018 (%).
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica.
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18. En continuïtat amb els informes d’anys anteriors, aquest apartat ofereix una estimació aproximada però rigorosa dels canals de comercialització, que és fruit de
l’intercanvi creixent de dades entre Fairtrade i la CECJ. A manca de xifres tan exactes com les exposades als epígrafs anteriors, arran de la metodologia diferent emprada
per ambdues fonts, es presenten escenaris basats en les dades sòlides disponibles en algunes categories, completades per a la resta amb hipòtesis de treball realistes.
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Dins l’artesania, el tèxtil és el producte més venut, amb un 1,9% respecte del total, seguit pels
complements, amb un 1%, la decoració, amb un
0,6%, i altres artesanies, amb un 0,4%.

© Archivo CECJ
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Gràfica 10. Vendes de productes de Comerç Just de les importadores de la CECJ segons el canal de distribució, 2018 (%).
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Fins fa poc, els canals minoristes i, fonamentalment,
les botigues de Comerç Just, constituïen el canal
principal i majoritari de venda per a les importadores de Comerç Just. Amb l’arribada del segell Fairtrade a Espanya el 2005, les vendes de productes
mitjançant supermercats i grans superfícies van
enlairar-se lleugerament. Però a partir de 2017 les
grans superfícies comercials ja van avançar les botigues de Comerç Just com a primer canal de distribució, tendència que es consolida i s’aprofundeix el
2018 (Gràfica 10).
Per la seva banda, les botigues minoristes, incloent-hi les de Comerç Just, van veure com baixaven bruscament les vendes durant els primers
anys de la crisi, i de mica en mica van anar perdent
COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

Gràfica 11. Vendes de productes de Comerç Just en canals minoristes, 2014-2018
Milions d’euros constants

Canals de distribució preferents
per a les importadores de
Comerç Just

pes en la distribució d’aquests productes. Així, els
productes distribuïts per minoristes amb prou
feines representen l’11,8% el 2018. En termes absoluts, és significatiu el repunt de les vendes en
herbolaris i botigues de productes ecològics, que
es configuren com un espai més on trobar aquests
productes (Gràfica 11).
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Gràfica 9. Evolució de la distribució de les vendes per canals, 2014-2018 (%).
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Cauen lleugerament les
vendes de les importadores
tradicionals
Tal com vèiem a la Gràfica 2, el 2018 han baixat
lleugerament les vendes procedents de les importadores tradicionals de Comerç Just, amb una facturació total que ha passat de 17,9 milions el 2017
a 17,6 milions el 2018.
S’observa, doncs, una mena d’estancament des de
2016, i des de llavors no s’ha aconseguit superar
la barrera de facturació dels 17 milions d’euros ni
assolir el volum de vendes anterior a l’inici de la
crisi de 2008.
Tal com vèiem anteriorment, els supermercats i
les grans superfícies comercials se situen com a
canal preferent en la distribució dels seus productes, per davant de les botigues de Comerç Just.

També és significatiu el creixement que suposa
per a les importadores de la CECJ la venda de
productes de Comerç Just mitjançant herbolaris
i botigues de productes ecològics, molt a prop
d’igualar les botigues de Comerç Just (un 5,6%
comparat amb el 6,2% de les botigues).
Per productes concrets, i a diferència del que
succeeix amb l’agregat de vendes estimades per
Fairtrade, el cafè continua sent el producte estrella, amb un 27,8% de les vendes, seguit del
sucre i el cacau, amb el 22,1% i el 20,6%, respectivament. L’artesania, amb un 11,5%, també
té un pes important comparat amb el 3,9% del
total agregat final.
El més destacable respecte de la sèrie de l’any anterior és l’augment de les vendes de te (un 6,1%
davant d’un 4,1% de 2017), que creix davant del
descens d’altres productes d’alimentació (del 8,5 %
al 6,9%) (Gràfica 12).

Gràfica 12. Vendes de les importadores de la CECJ segons producte, 2018 (%).

Cosmètica
5,0%
Artesanies
11,5%

Cafè
27,8%

Altres
d’alimentació
6,9%
Te 6,1%

Cacau
20,6%

Sucre i derivats
22,1%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ.
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Evolució de les vendes a les
botigues de Comerç Just
Les vendes a les botigues especialitzades de Comerç Just tornen a baixar i passen d’una facturació de 5,2 milions d’euros el 2017 a 4,8 milions
d’euros el 2018.
Les botigues de Comerç Just continuen perdent
protagonisme en la distribució dels productes
que van originar-les i marquen una diferència
important respecte del que passa amb les importadores tradicionals de Comerç Just que,
mitjançant les grans superfícies comercials i els
supermercats, han trobat una via per compensar la caiguda de les vendes a les botigues del
sector.
Pel que fa als productes que distribueixen, les
botigues de Comerç Just presenten unes particularitats que les converteixen en espais de
referència per al sector. Són, de fet, l’únic espai
on es poden trobar gairebé de manera exclusiva productes d’artesania i pràcticament tots els
productes d’alimentació amb què treballen les
importadores.

Tota la resta de productes perd pes específic: el
cafè, del 17,6% al 16,9%; el cacau i derivats, del
16,7% al 15,7%; el sucre, del 14,8% al 12,8%; i el
te, del 4,1% al 3,9% (Gràfica 13).
Les botigues de Comerç Just continuen sent un espai privilegiat on es troben no solament productes d’alimentació, sinó també una àmplia gamma
de productes d’artesania (complements, decoració, joguines, tèxtil, etc.) que no poden trobar-se
en altres espais comercials.

A les botigues
de Comerç Just els
productes venuts
són molt més variats
que en el global
del sector.
Gràfica 13. Vendes a botigues de Comerç Just segons
producte, 2018 (%).

Cosmètica i
altres
9,2%

El 2018 veiem que el pes de l’artesania en aquests
espais comercials continua sent fonamental. Així,
l’artesania representa el 32% del total de vendes
el 2018, un increment de gairebé dos punts respecte de l’any passat (30,7%).
La cosmètica també experimenta un creixement
important (del 6,7% el 2017 al 9,1% el 2018),
mentre que la resta de productes representen
uns percentatges similars als de l’any passat.
Juntament amb l’artesania i la cosmètica, només
guanya percentatge relatiu la categoria d’altres
productes d’alimentació (begudes, pasta, arròs,
caramels, torrons i galetes), que passa del 9,6% el
2018 al 9,4% el 2017.

Cafè
16,9%

Cacau i
derivats
15,7%

Artesania
32,0%

Altres
alimentació
9,5%

Sucre
12,8%
Te
3,9%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores
tradicionals de la CECJ.
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En el cas d’Espanya, hi ha dues vies per acreditar
els productes de Comerç Just. Una és la garantia
d’organització, que és la que tenen les importadores tradicionals de la CECJ pel fet de pertànyer
a aquesta plataforma (atès que aquesta pertinença està condicionada al compliment d’una sèrie de requisits, entre els quals sobresurt l’origen
just dels productes que es distribueixen). I l’altra
és la garantia de producte, que és la que atorguen les entitats certificadores de productes de
Comerç Just, ja sigui Fairtrade o altres segells validats internacionalment després de verificar que
han estat elaborats en condicions justes.
Els segells de garantia basats en la certificació del
producte de Comerç Just van començar a implantar-se al final de la dècada de 1980 i bastants van
desembocar, el 1997, en la Fairtrade Labelling Organization, actualment Fairtrade International,
que avui dia coexisteix amb altres segells20.
L’Organització Mundial del Comerç Just (en anglès, World Trade Fair Organization), l’entitat més
representativa del moviment del Comerç Just a
escala internacional, reconeix aquells segells susceptibles de certificar productes de Comerç Just,
garantint que els seus sistemes tenen en compte de manera rigorosa els principis i criteris que
exigeix aquest moviment. Fairtrade Ibérica és
l’organització que gestiona des de 2005 la certificació de productes amb el segell Fairtrade a Espanya i Portugal. Al final de 2018, 68 empreses
eren llicenciatàries d’aquest segell per a productes propis certificats per Fairtrade Ibérica, 11 més
que el 201721.
Tal com ja s’ha exposat, l’evolució dispar de la comercialització feta pels dos tipus de garantia (la
confiança en l’organització i la certificació del producte) explica en gran part l’evolució de les vendes de Comerç Just a Espanya. El 2018, el 89,4%
COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

de la facturació va provenir d’articles certificats
amb el segell Fairtrade (81,2% l’any anterior).
Una part (l’11,9% del total) corresponia a productes de les importadores de la CECJ que incorporaven aquest segell, però la majoria (77,5%) va
ser fruit de les vendes de productes que van ser
certificats per empreses convencionals. El 10,6%
restant (8,2% menys que l’any anterior) va correspondre a les vendes efectuades per les importadores de productes certificats amb altres segells
de Comerç Just i de la garantia d’organització
d’aquest tipus d’entitats (Gràfica 14).
Des de 2013, les empreses convencionals ingressen més que les importadores de la CECJ pel
conjunt de vendes, una tendència que el 2014
representava el 59,2% del total de vendes, que
es va mantenir estable fins al 2017 i que el 2018
es va enlairar, representant pràcticament el 78%
del total22.

La Gràfica 15 recull l’evolució de les vendes per
les importadores i altres organitzacions segons
l’ús de les certificacions de Comerç Just. Des de
2016, s’aprecia alguna estabilitat de les importadores tradicionals de Comerç Just pel que fa al
percentatge de productes certificats mitjançant
el sistema Fairtrade i altres sistemes de garanties.

Gràfica 15. Vendes de productes de Comerç Just segons la certificació Fairtrade i el tipus d’entitat distribuïdora, 2014-2018
(volums en milions d’euros constants, % per als subtotals de 2018).

90
80
70
60
50
60,3

40
30

Gràfica 14. Facturació per vendes de productes de Comerç
Just segons la certificació i el tipus d’entitat distribuïdora,
2018 (% sobre el total).
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diferent de FLO
10,6%

El 2018, 9,2 milions d’euros de productes certificats per Fairtrade van ser distribuïts per les importadores de Comerç Just. Per productes més venuts,
gairebé tot el cafè que venen les importadores és
certificat per aquest segell (un 86%), mentre que
el cacau ho és un 68% i el sucre un 46% (amb un
descens d’un 4% respecte de l’any anterior).
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores
tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica.
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Empreses convencionals amb segell Fairtrade Ibèrica.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica.

19. El primer segell es va anomenar Max Havelaar, creat per l’holandès Francisco Van der Hoff el 1988.
20. L’OMCJ, a més de disposar d’una certificació pròpia, reconeix les certificacions següents: Fairtrade International, Naturland Fair, Ecocert-Fair for Life i Fundació de Petits
Productors (FUNDEPPO).
21. www.sellocomerciojusto.org/es/sobrefairtrade/empresasregistradas.html
22. Al llarg d’aquest informe ens referim a dades de facturació: el preu final (PVP) al qual es venen els productes de Comerç Just al mercat espanyol, fet que no implica una
correlació amb la quantitat de productes venuts. Per exemple, una tassa de cafè de Comerç Just venuda en una cafeteria costa aproximadament la meitat que un paquet de 250
grams venut en una botiga especialitzada o en un supermercat i, no obstant això, amb el paquet podem fer 25 tasses de cafè (aproximadament 10 grams per tassa). És a dir, la
facturació varia molt en funció del grau d’elaboració del producte i el format amb què es presenta al mercat. Això és important a l’hora d’interpretar les xifres exposades aquí en
termes de suport econòmic a les persones productores a l’origen o de voler convertir aquesta facturació en quantitat de productes de Comerç Just venuts.
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distribució de productes de Comerç Just, amb
una quota del 66% en comparació amb el canal d’HORECA (hostaleria, restauració i servei
d’àpats), que es queda amb un 19,8%, i deixa molt
enrere la distribució minorista, amb un 11,8%. La
distribució mitjançant la resta de canals, com ara
empreses o administracions públiques, tot just
arriba a l’1,9%.

Els productes garantits amb el segell Fairtrade
Ibérica representen pràcticament el 90% dels
productes de Comerç Just que es poden trobar
a l’Estat espanyol, i es canalitzen al públic mitjançant les importadores tradicionals (un 12%) i,
sobretot, a través d’empreses convencionals que
han obtingut el certificat per als seus productes
(un 77,5%).

En la distribució minorista, destaquem que les
botigues de Comerç Just continuen perdent quota de mercat i representen a penes el 6,2% respecte del total. També perden volum de vendes
en termes absoluts, una tendència preocupant
per al Comerç Just, que troba en aquestes un
espai on sustentar-se i créixer com a moviment.

Els productes amb altres certificacions de Comerç
Just, o amb el segell de garantia d’organització
que els confereix el fet de pertànyer a la CECJ (i
complir els seus requisits pel que fa a l’origen dels
productes), arribaven en l’últim exercici al 10,7%
dels productes, un 8,1% menys que l’any anterior
(18,8%).

És important ressenyar l’entrada amb força de
dues categories recents al mercat de productes de Comerç Just a Espanya com la fruita i els
productes tèxtils, cada una amb més d’un milió
d’euros en vendes.

Malgrat tot, i encara que perd pes relatiu en
termes percentuals (del 7,6% el 2017 al 5,6%
el 2018), creix la venda d’aquests productes a
través d’herbolaris i altres minoristes en termes
absoluts.

Consegüentment, el consum mitjà de productes de Comerç Just a Espanya ha crescut de
manera espectacular fins als 1,67 euros/any
per persona, la qual cosa ha retallat la nostra
distància respecte del consum a Europa. Tanmateix, continuem estant a la cua en comparació
amb el consum dels països del nostre entorn,
que de mitjana en consumeixen 10 vegades
més, i ens hi acostem de manera significativa
(de mitjana, el 2017 en consumien 15 vegades
més que a Espanya).

Per tipus de productes, l’alimentació continua
sent protagonista, amb un 95% de la facturació.
L’artesania es manté en el 3,9%, igual que la cosmètica, amb un 1,1%.

Finalment, no volem oblidar la contribució del
moviment del Comerç Just a un posicionament
inequívoc pel que fa a les relacions econòmiques
i comercials, els drets humans i del medi ambient.
Tal com indica el manifest de la campanya “Drets
per a les persones, obligacions per a les multinacionals”, de la qual formem part, “això exigeix un
canvi d’orientació de les polítiques comercials, fiscals i distributives per posar al centre d’aquestes
la preservació del medi ambient, els drets humans
i de les comunitats com a condició fonamental per
garantir la pau i més justícia global”23.

El creixement de les vendes de Comerç Just ha
estat continu des que va començar la recollida
de dades l’any 2000, tot i que és en aquest exercici quan s’han disparat i ha augmentat un 53%
respecte de 2017. Aquest increment ha tingut a
veure amb la incorporació de diferents marques
del mercat convencional al sistema de certificació Fairtrade, i ha crescut tant el nombre de
marques espanyoles i internacionals com el ventall de productes. Així, el 2018 va acabar amb
195 marques i gairebé 900 productes certificats
pel sistema Fairtrade, 49 de les quals són espanyoles (amb 290 productes) i 146 estrangeres
(amb 575 productes).

La crisi comercial de les importadores tradicionals
va tocar fons el 2014 i a partir de llavors va passar
a créixer un 14% el 2015, un 14,4% el 2016 i un
2% el 2017. No obstant això, el 2018 s’ha produït un descens de l’1,6% que esperem que no
s’incrementi els propers anys.
Els supermercats i les grans superfícies comercials es consoliden com a canal preferent en la
COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

El cacau ha estat el gran dinamitzador de les vendes el 2018. Amb un 63,5% del total, el cacau,
el sucre i els derivats continuen augmentant el
seu avantatge respecte del cafè que, malgrat un
increment notable, es queda amb un 25% de la
quota de mercat. També cal destacar la incorporació de fruita de Comerç Just certificada pel
sistema Fairtrade, que ha suposat un 1,28% del
total de vendes, un producte que, d’altra banda, és molt habitual a les cistelles de la compra
europees.
Pel que fa a l’artesania, es manté en un 3,9% davant del 4% de 2017, gràcies principalment a la
certificació de productes tèxtils d’empreses convencionals pel sistema Fairtrade.
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Només d’aquesta manera podrem avançar cap al
compliment de l’Agenda 2030 i garantir un futur
més just i sostenible per a tots i totes.

23. www.noalttip.org/manifiesto-2/
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Una vegada que hem detallat les vendes de Comerç Just al nostre país, en aquest epígraf volem analitzar quin impacte tenen en les organitzacions productores, que en definitiva és la raó
de ser d’aquest moviment internacional. No oferirem una descripció exhaustiva, perquè això ens
portaria a una publicació molt extensa, però sí
que oferirem algunes conclusions i elements que
ens permetin reflexionar sobre els beneficis que
les decisions dels consumidors i consumidores de
Comerç Just generen en les comunitats productores d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Uns efectes que, d’alguna manera, podem descriure com
una mena d’efecte papallona en positiu, perquè
la compra d’un producte aquí genera nombrosos
canvis allà en diferents aspectes econòmics, socials o mediambientals.
En particular, analitzarem quin és l’impacte i els
beneficis que generen els tres productes protagonistes del Comerç Just: el cafè, el sucre i el cacau1. Ens centrarem en aquestes tres matèries
primeres ja que, per elles mateixes, representen gairebé el 90% del consum de comerç just
al nostre país.
El cafè, el sucre i el cacau distribuïts per les importadores de la Coordinadora Estatal de Comerç Just
(CECJ) procedeix de 56 organitzacions productores de l’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. És important destacar l’estabilitat comercial aconseguida

amb la gran majoria d’elles. En aquest sentit, cal
comentar que amb la meitat d’aquestes organitzacions es manté una relació comercial des de fa,
almenys, deu anys. Amb algunes d’elles la relació
es remunta al 1992, com és el cas de les cooperatives sucreres PFTC (Filipines), Manduvirá (Paraguai), Camari (Equador), Coopeagri (Costa Rica)
o la productora de cacau CONACADO (República
Dominicana). L’estabilitat comercial mantinguda amb aquestes organitzacions és, sens dubte,
un aspecte que ha afavorit el desenvolupament
d’aquestes entitats i les seves comunitats.
Per exemple, la cooperativa costa-riquenya Coopeagri, que va néixer a partir de la iniciativa de
390 petits productors, avui agrupa prop de 16.000
associats i associades. La producció i comercialització del seu cafè i sucre sota els principis del Comerç Just els garanteix un preu mínim superior al
fixat en el comerç convencional. D’aquesta manera, els agricultors i agricultores poden tenir una
vida digna.
De les tres matèries primeres, la que genera més
impacte econòmic és el sucre, seguida del cacau
i, en tercer lloc, se situa el cafè (Gràfic 1). Un impacte que resulta diferent en relació amb les dades de vendes analitzades en el capítol anterior
pel fet que aquí només tenim en compte les organitzacions productores amb què treballen les
importadores membres de la CECJ.

1. Per a aquesta anàlisi, vam tenir en compte la informació proporcionada per les importadores referida a les organitzacions productores amb les quals treballen.
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Gràfica 1. Font: elaboració pròpia a partir de les dades
ofertes per les importadores de la CECJ.

Cafè

L’impacte de les
compres de Comerç Just
al nostre país beneficia
especialment l’Amèrica
Llatina

Cacau

Sucre

Font: elaboració pròpia a partir de les dades ofertes per les importadores de
la CECJ.

Si analitzem l’impacte de les tres matèries per
regions, veiem que el nostre mercat beneficia especialment països de l’Amèrica Llatina. És la regió amb la qual mantenim una relació comercial
amb més organitzacions productores. El sucre,
cacau i cafè de Comerç Just que arriba al nostre
país procedeix de 39 organitzacions productores
de 13 països de l’Amèrica Llatina, mentre que en
el cas d’Àfrica es treballa amb 10 entitats de 7
països, i en el cas d’Àsia, amb 6 organitzacions
de 4 països.

© Fairtarde International
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De l’Amèrica Llatina, el país amb què es genera
més volum comercial és Equador, seguit del Perú,
República Dominicana i el Paraguai.
El Comerç Just a l’Estat espanyol 2018

El cafè és el producte de Comerç Just que té una
procedència més àmplia. Al nostre país, podem
trobar cafè de Comerç Just conreat a 13 països
per 31 organitzacions productores. Això afavoreix
que el seu impacte quedi més repartit.
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Beneficis del cafè de Comerç Just. Tres exemples concrets :
2
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El cafè és el producte
de Comerç Just que té
una procedència més
àmplia

Cafè

Al Perú, el 25% de les exportacions totals de cafè el 2016 van ser de Comerç Just certificat per
Fairtrade, conreat per prop de 45.000 productors i productores. Això ha permès consolidar el
model agroforestal tradicional i rendibilitzar la transició a l’agricultura orgànica.
A Colòmbia, hi ha 67.000 persones associades a les cooperatives de Comerç Just certificades

Per regions, el cafè que majoritàriament comercialitzem en la xarxa de Comerç Just del nostre
país procedeix de l’Amèrica Llatina, però entre els
cinc principals països que surten al nostre mercat
es troben Uganda i Etiòpia. (Gràfica 2)

multiús per a la comunitat, han facilitat cases perquè els mestres de l’escola més propera puguin
allotjar-se a la comunitat, etc.
A més d’aquesta cooperativa, hi ha dues organitzacions més d’Uganda que aporten cafè al mercat
espanyol de Comerç Just.

Les tres cooperatives de les quals importem més
volum de cafè són (per ordre): Ankole Cofee
(Uganda), Unión Cooperativa Jigüina (Nicaragua)
i Oromía (Etiòpia).

En el cas de Nicaragua, un país relativament petit
i un dels principals productors de cafè a escala
mundial, els beneficis de la venda de cafè de Comerç Just queden repartits en cinc organitzacions
productores. Una d’elles és Aldea Global, que
agrupa prop de 12.000 camperols i camperoles
de la regió de Jinotega, al nord del país. A més
de garantir un preu digne pel cafè i desenvolupar
la producció de manera orgànica, l’organització
està duent a terme un treball molt destacat per
afavorir l’apoderament de les dones i la seva participació en la societat en aspectes polítics com la
presa de decisions, i també econòmics, facilitant
la propietat de la terra que cultiven.

A Uganda, un país on gran part de la població
viu de la producció i comercialització del cafè,
4.300 famílies de la zona d’Ankole van decidir fa
temps prescindir dels intermediaris convencionals
i vendre el seu producte a través de la xarxa de
Comerç Just. Així, van formar la unió de cooperatives Ankole Coffee Producers Cooperatives Union
(ACPCU). A partir d’aquí, a més de comptar amb
un salari digne i estable, cada any els membres
de l’organització decideixen en què inverteixen
la prima de Comerç Just. Amb això, han millorat
els accessos per carretera, han construït un edifici

per Fairtrade. En aquest país, el Comerç Just ha afavorit que els productors i productores més
aïllats 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 cafeteres 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.

Gràfica 2: importació a Espanya de cafè de Comerç Just, per països
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades ofertes per les importadores de la CECJ.
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2. Dades extretes de l’informe Café: la historia de un éxito que oculta una crisis. comerciojusto.org/wp-content/uploads/2019/06/CUADERNO-11.pdf
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Sucre
D’aquesta regió també importem sucre de Costa
Rica, tot i que menys que dels altres països.
D’Àsia, el sucre de Comerç Just procedeix fonamentalment de les Filipines i una part més reduïda de Tailàndia.
D’Àfrica, únicament importem sucre de les Illes
Maurici.

“El Comerç Just garanteix que el productor cobreixi el seu cost de producció i tingui uns ingressos
addicionals que pot invertir en la part social de la seva família. Un exemple molt senzill: ara que
el preu del cafè internacionalment està molt baix, quan un productor de Comerç Just rep un preu
just pel cafè, se’n va tranquil a casa, compra el que necessita per continuar produint, garanteix
l’alimentació de la seva família, l’educació dels seus fills, té diners per afrontar les malalties i hi ha
més tranquil·litat a casa seva.
En el cas que no es pagui un preu just, les conseqüències es donen a tots els nivells: pèrdues
econòmiques —no és fàcil per a un productor perdre 40 dòlars l’any per quintar—, la qual cosa
comporta que en una casa hi hagi inseguretat alimentària, els fills no puguin anar a l’escola o no
puguin atendre una malaltia. Però a més s’incrementen els problemes per efecte d’aquestes pèrdues
econòmiques. Augmenten les discussions i la violència: lamentablement, les principals víctimes són
la dona i les filles. Són les primeres que estan al davant d’aquests problemes”.

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just
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“Promoure el Comerç Just és invertir en la qualitat de vida
de les famílies productores i de les dones”. Ivania Rivera,
vicegerent d’Aldea Global (Nicaragua).

“El Comerç Just reconeix molts drets que els productors
no tenien”. Guillermo Berru, president de CAES Piura (Perú).
“El cultiu de canya que fem prové dels nostres ancestres, d’ells hem après com es treballa la canya
artesanalment. I ara s’han millorat les plantes i la forma de treball, i el producte es troba en un
mercat més gran.
És molt important per a nosaltres el Comerç Just, perquè reconeix molts drets que els productors, en
ser petits, no tenien. Drets com una feina digna o rebre beneficis, dels quals estaven pràcticament
exclosos. Per a nosaltres és important la justícia que s’aconsegueix a través del preu. Aquest va ser el
nostre principal objectiu, perquè a través del preu es poden millorar les condicions dels productors
de zones rurals. A més, gràcies a la inclusió dels segells, hem tingut l’oportunitat d’ingressar a
mercats internacionals, abans només es comercialitzava internament”.
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Tot i que el sucre de Comerç Just que trobem al
nostre país procedeix de 13 organitzacions productores de 7 països, podem dir que hi ha dues
protagonistes indiscutibles: l’Equador i el Paraguai. El 67% de l’impacte econòmic que genera
el sucre de Comerç Just queda en aquests dos
països. En el cas del Paraguai, en 5 organitzacions productores i en el cas de l’Equador, en 4.
No obstant això, resulta curiós que l’organització
productora a la qual vam comprar més sucre és
del Perú: la cooperativa CAES Piura.
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Cacau

A banda de República Dominicana, el cacau procedeix d’altres països de l’Amèrica Llatina com
Bolívia, Perú i Costa Rica, i d’Àfrica, del Camerun,
Costa d’Ivori i São Tomé.

“El Comerç Just arriba a les comunitats remotes i més pobres,
on no arriba l’acció política”. Jaime Gómez, membre de la cooperativa Conacado (República Dominicana)
“Amb la nostra entrada a la xarxa de Comerç Just, hem fet possible que per primera vegada els
productors tinguin contacte directe amb el processador, sense mediadors internacionals, i fins i tot
amb els consumidors finals.
A més, gràcies a la prima de Comerç Just, atenem necessitats dels productors que no assumeixen els
governs: assistència tècnica, desenvolupament comunitari, projectes socials, construcció d’escoles,
o un programa de beques a estudiants gràcies al qual s’han graduat molts fills de productors que
avui són professionals i tenen un salari digne”.

Un exemple de l’impacte de les nostres compres d’artesania3
Tot i que l’artesania suposa un percentatge molt petit respecte al total de vendes de Comerç Just,
volem destacar l’impacte que aquestes compres tenen en la vida de moltes persones.
Per exemple, moltes cistelles artesanals de jute que podem trobar a les botigues de Comerç Just
han estat elaborades per les 10.000 dones de l’organització BaSE, de Bangladesh, un país on el 40%
de la població és pobra.
Els treballadors i treballadores, organitzats en 17 grups de producció en diferents zones del país,
obtenen una remuneració d’uns 10.000 taka (uns 4,40 dòlars al dia), la qual cosa els permet
mantenir una vida digna i que suposa el doble del salari mínim legal al país, fixat en 5.000 taka (1,80
euros al dia).
A més dels ingressos econòmics, altres aspectes essencials del seu treball en aquesta organització
de Comerç Just són el suport en salut o educació, i en el seu desenvolupament personal, autoestima
i autonomia.

3. comerciojusto.org/wp-content/uploads/2019/02/CUADERNO-8-def.pdf
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préstec a baix interès, beques educatives i ajuda
per a material escolar. A més, amb la prima i els
beneficis obtinguts s’han impulsat diferents iniciatives comunitàries de construcció o reparació
d’infraestructures (centre mèdic, escoles, camins
veïnals, ponts, electrificació, aigua potable...).

© Pablo Tosco Oxfam Intermón

El cacau de Comerç Just que podem trobar a
casa nostra té un clar protagonista: República
Dominicana. Principalment tres organitzacions
productores d’aquest país assorteixen el nostre mercat i, a més, des de fa diverses dècades.
L’organització de la qual importem més cacau és
Cooproagro, que va ser la primera cooperativa de
petits grups productors de cacau del país. Tota
la seva producció és orgànica. La cooperativa
ofereix als socis i sòcies diferents serveis, com
ara assistència tècnica, programes d’estalvi i de
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Molt més què comerç: mobilització social,
denúncia i incidència política

Així, el principi número 9 de la Carta Internacional
del moviment 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”.
Per això, aquest informe no seria complet si no
oferíssim unes pinzellades de tot el treball que
les organitzacions de Comerç Just realitzen amb
aquests objectius, més enllà de la comercialització.
COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

A casa nostra, a diferència d’altres moviments
europeus que dirigeixen les seves iniciatives i
campanyes sobretot a empreses o a administracions públiques, una majoria de les activitats
van destinades a la sensibilització de la ciutadania. En particular, l’àmbit educatiu és un dels
prioritaris. I així, tant el professorat com els
estudiants són els principals públics als quals es
dirigeix una part important del treball de conscienciació social. Les organitzacions busquen
així assentar unes bases sòlides per a una ciutadania compromesa i crítica.
En línies generals, podem dir que l’activitat que
duen a terme les organitzacions de la Coordinadora Estatal de Comerç Just en aquest àmbit es
caracteritza perquè és un treball molt centrat
en el territori (barri, comarca, municipi), on
es troben les organitzacions o botigues, i sovint
molt aferrat a les característiques i formes de vida
d’aquest territori. Això permet un tipus de treball
molt proper, una relació “de tu a tu” amb les persones a les quals es dirigeixen, la qual cosa facilita que el Comerç Just arribi a moltes poblacions
i territoris.
A més, aquestes iniciatives es complementen amb
un altre tipus d’accions que busquen arribar a un
públic més extens com en el cas del treball amb
mitjans de comunicació, que duen a terme 3 de
cada 4 organitzacions de la CECJ. És el cas també
de les campanyes de denúncia o incidència política
desenvolupades a través de xarxes socials i internet que busquen el suport de la ciutadania per

aconseguir mesures concretes. Un treball que, al
marge dels resultats que es puguin aconseguir pel
que fa a les peticions sol·licitades, serveix també
com a element de sensibilització i difusió de les
pràctiques injustes del comerç convencional i les
seves conseqüències.

• Denúncia.
• Incidència política.
• Publicacions.
• Participació en fires i esdeveniments de rellevància.
• Suport i assessoria a organitzacions productores.

Les línies de treball que desenvolupen les organitzacions de Comerç Just més enllà de la comercialització són les següents:

• Formació: interna (a voluntaris i voluntàries de
l’organització) i externa (a altres públics) sobre aspectes relacionats amb el Comerç Just.

• Educació per al desenvolupament i sensibilització.

• Treball amb mitjans de comunicació.

El Dia Mundial del Comerç Just, un esdeveniment essencial
de sensibilització
La celebració del Dia Mundial del Comerç Just, el segon dissabte de maig, constitueix el principal
esdeveniment de sensibilització de les organitzacions del sector. Es tracta de la iniciativa més
destacada del moviment del Comerç Just que congrega totes les entitats de la CECJ sota un lema
i un missatge concrets. A través d’activitats de carrer, lúdiques, parades informatives, concerts,
tallers, jocs infantils, etc. la ciutadania de més de 50 municipis de casa nostra s’uneix així a una
celebració internacional que visibilitza l’alternativa que suposa el Comerç Just i serveix d’altaveu de
les reivindicacions i èxits del nostre moviment. Tot això es completa amb una extensa campanya de
difusió en mitjans de comunicació i xarxes socials.

El Comerç Just a l’Estat espanyol 2018
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El Comerç Just no és solament compra i venda de
productes. La comercialització 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
compliria els objectius del Comerç Just. Cal també avançar en la sensibilització de la societat en
el seu conjunt i amb grups d’interès diferenciats
(joves i estudiants, empreses, administracions
públiques, consumidors i consumidores...) per tal
d’aconseguir una ciutadania compromesa que sigui conscient de la desigualtat global, la pobresa
en què viuen més de 800 milions de persones i les
seves causes. D’altra banda, també és essencial
continuar amb el treball d’incidència política per
tal d’assolir els canvis necessaris en els acords
comercials entre països i la legislació internacional del comerç, que sovint generen un impacte
molt negatiu en les comunitats productores més
vulnerables. De fet, tot això constitueix la finalitat
última del Comerç Just.
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El 2018 s’estima que les més de 2.000 activitats
concretes que es van fer van arribar de manera
directa a més de 180.000 persones. La tipologia d’accions que es van dur a terme és d’allò
més variada i va des de xerrades fins a exposicions, tallers de cuina, de papereria artesanal o
de cosmètica natural, rutes de tapes pel municipi o rutes dolces (de xocolata), degustacions
de productes, obres de teatre, etc. Una gran
creativitat i varietat d’iniciatives per arribar a
diferents sectors de la població i comunicar el
nostre missatge.

El 2018 les
organitzacions de la
CECJ van organitzar
més de 2.000 activitats
concretes en què van
participar més de
180.000 persones
El públic més habitual al qual es dirigeixen aquestes activitats són els consumidors i les consumidores, i també empreses, professorat, estudiants
i joves, altres organitzacions i moviments socials i
administracions públiques.
COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just
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A Pamplona, SETEM Navarra va convocar la “Ruta
del chocolate” en què durant una setmana nou
establiments d’hostaleria del nucli antic del municipi van oferir un pastisset o una xocolata desfeta elaborats amb cacau de Comerç Just. Més de
1.400 persones van degustar aquests productes i
van poder conèixer més de prop el Comerç Just,
ja que juntament amb el pastisset se’ls lliurava un
fullet informatiu.

Per explicar de manera més gràfica en què consisteix tota aquesta tasca, donarem alguns exemples
d’iniciatives realitzades per les organitzacions de
Comerç Just l’últim any a casa nostra.
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La línia de treball que més desenvolupen les
organitzacions de la Coordinadora Estatal de Comerç Just és l’Educació per al desenvolupament i
la sensibilització. Pràcticament totes les entitats
membres impulsen iniciatives per sensibilitzar
al voltant de la desigualtat global, les causes,
problemàtica i conseqüències, i l’alternativa que
suposa el Comerç Just.

La temàtica més habitual en aquest tipus d’accions
és el foment del consum responsable. Un altre
tema que ha estat molt present en les activitats
fetes aquest últim any és el de la desigualtat de
gènere i, en concret, com el Comerç Just contribueix a pal·liar aquesta realitat. Dos temes també molt abordats han estat els drets laborals i els
drets humans.

A Girona, a la comarca del Pla de l’Estany, la fundació Treball i Dignitat desenvolupa durant tot
l’any diferents esdeveniments com ara xerrades,
àpats solidaris i activitats en escoles per promoure els valors del Comerç Just.

A Vitòria, medicusmundi Álava/Araba va realitzar
l’exposició fotogràfica “Descubriendo alternativas”, que explica com el Comerç Just contribueix
a la igualtat de gènere. La mostra es va instal·lar
a la botiga d’aquesta organització, en un centre
cívic de la ciutat i en els municipis alabesos de
Laudio, Izarra i Agurain.

Amb motiu de les dates nadalenques, l’època de
més consum de l’any, nombroses organitzacions
duen a terme activitats per conscienciar sobre la
importància del consum responsable. Per exemple, a Mallorca, la botiga de Càritas va acollir diverses iniciatives com ara un taller d’ornaments
nadalencs amb elements reciclats o reutilitzats
dirigit a públic infantil, una funció de contacontes
i una batucada.

Continuant aquesta mateixa línia, aquesta entitat
va dur a terme una sèrie de tallers sobre cosmètica natural en què el públic participant —format
per persones d’un ampli ventall d’edats (entre 25
i 70 anys)—, a més d’aprendre a elaborar productes cosmètics, va conèixer com treballen les cooperatives de dones de Comerç Just que cultiven i
recol·lecten les matèries primeres amb les quals
s’elaboren aquests productes.

Finalment, en aquesta línia de treball adreçada
a la sensibilització i la mobilització social, hem
d’assenyalar el moviment de Ciutats pel Comerç
Just, que a casa nostra coordina la cooperativa
Ideas. Es tracta d’una iniciativa que uneix l’esforç
i el compromís de diferents sectors de la societat
(ciutadania, administracions públiques, petit comerç...) amb el Comerç Just. El 2018, a més, Madrid va acollir la 12a Conferència Internacional de
Ciutats pel Comerç Just a la qual van assistir més
de 200 persones que representen aquesta xarxa
arreu del món.

Visites de representants
d’organitzacions productores
Per transmetre què és el Comerç Just, com treballen les organitzacions productores i quin és

© IDEAS

Educació per al
desenvolupament i la
sensibilització
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l’impacte que genera per als seus treballadors i
treballadores i la seva comunitat, no hi ha ningú
millor que els mateixos protagonistes. Per això,
algunes entitats conviden representants de les
organitzacions productores perquè expliquin en
primera persona la seva experiència.
Així, Alternativa 3 va convidar Fayrin Suárez i Exolina Aldana, de la cooperativa de cafè nicaragüenc
Cecocafen. Tots dos van fer xerrades a escoles i
centres cívics de Catalunya en les quals van parlar
particularment sobre l’apoderament de la dona i
la importància del cultiu biològic del cafè, dos aspectes essencials de la seva cooperativa. També es
van reunir amb representants d’administracions
públiques per apropar el Comerç Just i l’impacte
que té en aquest àmbit. Aproximadament unes
mil persones van assistir a aquestes xerrades.
El Comerç Just a l’Estat espanyol 2018

Per la seva banda, Càritas va convidar Milton Suranjit i Ananda Piacid, de l’organització artesana
Corr the Jute Works, de Bangladesh. Tots dos van
viatjar per diverses poblacions del nostre país
explicant la seva experiència en diferents espais
(escoles, parròquies, grups de voluntariat, etc.).
A més, van participar en una roda de premsa per
afavorir que diversos mitjans de comunicació es
fessin ressò del seu testimoni i la seva realitat.
En sentit invers, des de Bilbao membres de
l’organització Kidenda van viatjar al Perú per
conèixer de primera mà el treball de la cooperativa Agropía. A partir d’aquesta experiència, Kidenda ha elaborat material de sensibilització en què
explica com és la vida de les productores i productors. A més de la difusió del viatge en mitjans de
comunicació i xarxes socials, van organitzar xerrades i projeccions de vídeo.

El 2018 més de
20.000 estudiants van
participar en tallers
i accions educatives
relacionades amb el
Comerç Just
Per exemple, la fundació Proclade és una de les
entitats que més treballa en aquest àmbit. L’any
passat a les seves xerrades i activitats educatives
van participar uns 9.000 estudiants, professors
i famílies tant d’escoles com de col·legis majors
de diverses comunitats autònomes.
Explicarem aquí algunes iniciatives concretes,
que constitueixen només una mostra de l’ingent
treball que es fa en aquesta línia.
A València i Alacant, les organitzacions Ecosol i
Petjades van dur a terme un projecte en 9 centres educatius en els quals un total de 4.121
alumnes van conèixer què són els Objectius de
Desenvolupament Sostenible i quina és la seva
relació amb el Comerç Just. Particularment, van
destacar la importància de l’Objectiu número 12
relatiu al consum i la producció responsables. En
aquesta iniciativa, van participar també 373 professors i professores.

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

A Granada, SETEM Andalusia va desenvolupar
un projecte a escoles d’educació secundària en
què 720 estudiants van participar en les activitats i xerrades sobre la necessitat del consum
responsable.

© La tenda de Tot el Món
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Treball en centres educatius i
amb joves
La feina que les organitzacions de Comerç Just
duen a terme a escoles i espais d’educació no
formal, adreçat a adolescents i joves, mereix una
menció especial ja que és una tasca essencial
per a la meitat de les organitzacions de la CECJ.
Calculem que el 2018 més de 20.000 estudiants
i professors es van participar en aquest tipus
d’accions formatives.

joves d’escoles esportives a través de l’esport.
De manera transversal, el projecte també ha
abordat aspectes com les relacions Nord i Sud,
les desigualtats de gènere o la importància del
consum responsable. El treball es fa a través
de dinàmiques i activitats ludicoesportives on
el jovent vivenciava algunes situacions injustes
que es deriven del comerç internacional, particularment en el sector tèxtil. A partir d’aquí, es
generaven reflexions i debats. A més, la iniciativa es va completar amb altres accions com la
celebració d’un fòrum de Comerç Just i esport.
En total, unes 1.650 persones han participat en
aquest projecte innovador de caràcter educatiu
però fora de l’aula.

També al País Valencià, a la comarca del Camp
de Morvedre, La Tenda de Tot el Món va desenvolupar un projecte molt complet a través de
l’anomenat “Cacau Morvedre”, una xocolata de
Comerç Just identificada amb el nom de la seva
regió. El producte per ell mateix serveix com
una excel·lent eina de sensibilització que dona
peu a dur a terme diferents activitats: per exemple, a l’inici del projecte es va convocar un concurs escolar de dibuix per seleccionar la imatge
que aniria impresa en l’envàs del cacau Morvedre. També es va fer una obra de teatre. Amb
la col·laboració dels professors i professores, es
van elaborar unitats didàctiques i tallers. Cal destacar també la visita de dos representants de la
cooperativa de República Dominicana Conacado,
que conrea la matèria primera amb què s’elabora
el cacau Morvedre, i que van fer xerrades a escoles, organitzacions socials i mitjans de comunicació. La iniciativa ha aconseguit la implicació
d’administracions públiques, diferents entitats i
la ciutadania en general. Només en l’àmbit educatiu, 60 docents i més de 1.800 estudiants han
participat en el projecte.

A Galícia, la fundació Taller de Solidaridad va
dur a terme una altra interessant iniciativa.
Amb el títol de “Entreno conciencia”, el seu objectiu era apropar els valors del Comerç Just a

A Mallorca, S’Altra Senalla té el treball educatiu
com una de les principals línies d’acció, que porta a terme a través d’activitats molt variades des
de xerrades i tallers fins a cinefòrums, ludoteca
de Comerç Just o contacontes. L’oferta educativa
que presenta l’organització a les escoles és molt
diversa i planteja activitats específiques en funció dels grups d’edat i nivells escolars (educació
infantil, primària, secundària i batxillerat). “D’on
prové el que mengem”, “I si nosaltres fóssim el
món?”, “Desitjos i necessitats” o “Què puc fer
per canviar el món” són alguns dels títols dels
seus tallers.
Finalment, destaquem el treball de la xarxa
d’Escoles pel Comerç Just de l’organització PROYDE, a la qual es continuen sumant escoles de totes les comunitats autònomes. Les activitats que
duen a terme són molt variades: exposicions, tallers, presentacions, tutories o projectes “tutoritzats” (per exemple, la creació d’una petita botiga
a l’escola).
El Comerç Just a l’Estat espanyol 2018

43
M o lt més q uè c o mer ç: m o b i l i t z ac i ó s o c i al, d en ú n c i a i i n c i d èn c i a p o lít i c a

© Imagen en accion

M o lt més q uè c o mer ç: m o b i l i t z ac i ó s o c i al, d en ú n c i a i i n c i d èn c i a p o lít i c a

42

La investigació sobre aspectes relacionats amb el
Comerç Just és una altra de les línies d’acció que
desenvolupen les organitzacions de la CECJ. En
aquest sentit, a tall d’exemple, mostrem dues publicacions diferents elaborades el 2018.
En el marc de la campanya “La història que voldràs
comprar”, Oxfam Intermón va publicar l’informe
Cadena de valores a través del qual va donar a
conèixer la realitat de les cadenes de valor i com
es reparteixen els beneficis en el cas de productes
de Comerç Just en comparació amb altres equivalents del mercat convencional.
Per la seva banda, SETEM Hego Haizea va editar
Comercio Justo: orientaciones para incorporar la
perspectiva de género, una publicació que contribueix a reforçar la reflexió dins del moviment
del Comerç Just sobre com aconseguir avançar
cap a una igualtat real i consolidar el principi de
l’equitat de gènere. La publicació és el resultat
d’un procés en què van participar representants
d’organitzacions basques i llatinoamericanes.

Denúncia
Un aspecte fonamental del moviment del Comerç
Just és la denúncia de les situacions de violació

el compromís de les empreses espanyoles signatàries del primer Acord. També és destacable
l’obertura d’una via per pressionar el govern de
Bangladesh a través de les delegacions diplomàtiques. A través de xerrades divulgatives i classes
a universitats, la campanya ha contribuït a la denúncia i la sensibilització sobre el tema.

dels drets humans i laborals per part de determinades empreses i actors del comerç convencional.
Un exemple molt significatiu d’aquesta línia d’acció
és la Campanya per la seguretat a les fàbriques de
roba de Bangladesh, que ha promogut la campanya Roba Neta de la mà de Federació SETEM.
El 2018 era un any especialment important per a
aquesta iniciativa, ja que acabava l’Acord per a la
seguretat a les fàbriques i contra incendis, i calia
mantenir el compromís de les empreses signants
(més de 200). Malgrat les millores aconseguides
en matèria de seguretat al llarg dels seus cinc anys
de vigència, el 2018 encara queda molt per fer per
garantir fàbriques segures i evitar més morts de
treballadores i treballadors.

En aquest sentit, no volem deixar d’assenyalar
una iniciativa centrada en un municipi concret.
Així, SETEM País Valencià, en el marc de la
campanya Canvia de moda, va dur a terme una
acció artística de denúncia sota l’etiqueta #RanaPlazaNeverAgain. En ple centre de València, en
col·laboració amb el Festival Intramurs, es van visibilitzar les condicions laborals de les treballadores
de la indústria tèxtil en els anomenats països del
Sud. A través d’una tècnica japonesa de subjecció,
el col·lectiu Studio 69 va aconseguir transmetre
l’opressió, la manca de llibertat, la vexació dels
Drets Humans i les condicions d’esclavitud en què
es confecciona molta de la roba que vestim.

Per a això, van fer accions d’interlocució amb empreses, d’activisme on line i al carrer, difusió en mitjans
de comunicació i incidència política cap al govern
de Bangladesh i el Parlament Europeu. També s’ha
fet un seguiment dels informes d’inspeccions publicats per l’òrgan de govern de l’Acord i s’ha fet una
campanya perquè altres grans empreses signin
l’Acord per la seguretat a les fàbriques tèxtils.

Suport a organitzacions
productores

Tot l’esforç ha obtingut un gran impacte, ja que
s’ha aconseguit la renovació de l’Acord de Bangladesh durant tres anys més. La campanya ha
aconseguit mantenir la interlocució, la pressió i

Algunes de les organitzacions de la Coordinadora
Estatal de Comerç Just donen suport a les organitzacions productores en aspectes com assessoria o formació, amb la finalitat de millorar la
qualitat del seu producte o determinats aspectes
de la producció.

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

Per exemple, Adsis Equimercado ha fet un projecte amb l’entitat equatoriana Maquita que
agrupa més de mil productors i productores
de cacau organitzats en 25 grups de producció.
L’objectiu era millorar les plantacions per garantir una qualitat i traçabilitat dels seus cacaus
especials d’origen. Per a això, s’han fet tasques
d’assessoria i anàlisi amb els 25 grups per millorar la seva estructura comercial i el control de
qualitat dels seus productes. Paral·lelament, s’ha
treballat amb xocolaters a Espanya per avaluar el

producte i poder oferir una línia completa. Amb
això s’ha aconseguit revalorar el producte i obrir
nous mercats.

Incidència política
Una altra de les línies principals d’acció del moviment
del Comerç Just és la d’incidència política, a través
de la qual tractem d’aconseguir canvis polítics i legals
que afavoreixin més justícia comercial global.
D’una banda, en l’àmbit de la Compra Pública Ètica, la cooperativa Ideas va organitzar l’any passat
més d’una vintena de sessions formatives dirigides, principalment, a entitats del sector públic,
com ajuntaments o universitats.
En aquesta mateixa línia, SETEM Catalunya, la
campanya de Som Comerç Just i Banca Ètica, ha
fet especial incidència i ha aconseguit que dos
municipis catalans, Valls i Montcada i Reixac, incloguin clàusules de Compra Pública Ètica en alguns
dels seus plecs de contractació.
També, des de la Fundació Vicente Ferrer, han
continuat la seva feina per fomentar la Compra
Pública Ètica, concretament amb el Consell de
Mallorca i la Direcció General de Cooperació de
les Illes Balears.
Finalment, des de la Coordinadora Estatal de Comerç Just participem en campanyes per aconseguir més justícia global, de la qual es fan ressò totes les nostres organitzacions. És el cas de la campanya “Drets per a les persones. Obligacions per a
les multinacionals”. D’aquesta manera, ens unim
a altres moviments per fer pressió per aconseguir
mesures concretes, com l’aplicació d’un tractat
vinculant perquè les empreses multinacionals garanteixin el respecte dels Drets Humans al llarg
de tota la seva cadena de fabricació, o accions
que frenin la impunitat d’aquestes empreses en
aspectes com el deteriorament mediambiental o
la violació dels Drets Humans.
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Manifest de la campanya “Drets per les persones, obligacions per a les multinacionals”. Un altre comerç és necessari
(Extracte)

47
Per tot això, exigim mesures que obliguin les empreses transnacionals a complir els Drets Humans en
forma de lleis i regulacions d’àmbit estatal, regional i local, així com instruments jurídics internacionals
—com el tractat vinculant de Nacions Unides— que permetin demandar aquestes empreses en casos
de vulneració d’aquests drets.

És hora d’actuar de manera diferent per garantir un futur digne per a totes.
Defensem la construcció d’unes relacions i polítiques comercials entre els nostres pobles que posin en
primer lloc les persones i el planeta, que garanteixin els drets humans i la protecció mediambiental.
Rebutgem l’estratègia de competència salvatge i desigual que propugnen els governs neoliberals a
Europa, i ens diferenciem de l’extrema dreta, ja que la nostra proposta és la cooperació i integració
dels pobles.

Fem una crida a la ciutadania i les seves organitzacions socials, col·legis professionals, partits
polítics, alcaldes i alcaldesses, representants electes, pimes, entitats de l’economia social i solidària,
feministes, ecologistes, sindicats i mitjans de comunicació a sumar-se a aquesta campanya.
Hem d’exigir un canvi d’orientació de les polítiques comercials, fiscals i distributives de la Unió
Europea que posin al centre la preservació del medi ambient i els Drets Humans i de les comunitats
com a condició fonamental per garantir la pau i més justícia global.

Per això diem que un altre comerç és necessari:
Un comerç que redueixi els impactes de la globalització, que promogui la lluita contra la pobresa, la
reducció dràstica de les desigualtats i la lluita contra el canvi climàtic, i que prengui mesures radicals
per reduir la petjada i deute ecològic de la UE.
Un comerç al servei de les majories socials i no de les empreses multinacionals.
Un comerç basat en la cooperació dels pobles.
Un comerç que estigui dins dels límits del planeta.
Un comerç que fomenti una economia dirigida a generar recursos per a la vida.
Un comerç que protegeixi els drets laborals i que permeti als treballadors i les treballadores obtenir
una renda adequada per viure amb dignitat.
Un comerç que protegeixi l’educació, la salut, l’aigua, el coneixement, la cultura com a recursos no
subjectes a l’apropiació privada.
Un comerç que incentivi l’economia local i l’economia social i solidària.
Un comerç que protegeixi el futur de l’agricultura camperola al nord i el sud global, que defensi la
sobirania alimentària i la justícia climática, i dignifiqui la feina de la pagesia.
Un comerç que defensi una fiscalitat justa i elimini els mal anomenats paradisos fiscals.

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just
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ORGANITZACIONS MEMBRES
DE LA COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO

ADSIS-EQUI MERCADO

FAIRTRADE IBÉRICA

KIDENDA

PROCLADE

C/S, nave 8. Pol. Industrial Noáin-Esquíroz

Impact Hub Madrid. c/ Alameda, 22

C/ Viuda de Epalza, 6

c/ Conde de Serrallo, 15

31191 Esquíroz (Navarra)

28014 Madrid

48005 Bilbao

28029 Madrid

Tel: 948 302 450

Tel: 91 543 33 99

Tel: 94 479 28 62

Tel: 91 314 78 71

www.equimercado.org

www.sellocomerciojusto.org

www.kidenda.org

www.fundacionproclade.org

ALTERNATIVA 3

FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD

LA-TENDA DE TOT EL MÓN

PROYDE

Ctra. Castellar, 526

Ramón Montenegro 17-19

Pasaje Vicente Moliner, 4

Marqués de Mondéjar, 32

08227 Terrassa

27002 Lugo

46520 Port de Sagunt

28028 Madrid

Tel: 93 786 93 79

Tel: 982 80 47 36

Tel: 96 267 90 26

Tel: 91 356 06 07

www.alternativa3.com

www.tallerdesolidaridad.org

www.la-tenda.org

www.proyde.org

MEDICUS MUNDI ÀLAVA

S‘ALTRA SENALLA

Tel: 952 22 15 64
CÀRITAS - XARXA INTERDIOCESANA
DE COMERÇ JUST

FUNDACIÓN TRABAJO Y DIGNIDAD

C/ Los Isunza, 9, 1r dta.

C/ Arxiduc Lluís Salvador, 24

C/ Embajadores, 162

c/ General Asensio Cabanillas, 18

01002 Vitòria

07004 Palma

28045 Madrid

28003 Madrid

Tel: 94 528 80 31

Tel: 971 291 231

Tel: 91 444 10 00

Tel: 91 534 59 63

www.medicusmundi.es/alava

http://saltrasenalla.org

www.caritas.es

www.trabajoydignidad.org

OXFAM INTERMÓN

SETEM (Federació)

ECOSOL

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

C/ Luis Pasteur, 6 (Parque Tecn.)

C/ Gaztambide, 50

C/ Arquebisbe Mayoral, 4

C/ Annibal, 9 A, bxs.

46980 Paterna (València)

28015 Madrid

46002 València

07013 Palma de Mallorca

Tel: 961366275

Tel: 91 549 91 28

Tel: 96 370 91 58

Tel: 971 22 01 09

www.oxfamintermon.org

www.setem.org

www.ecosol.ongd.es

www.fundacionvicenteferrer.org
PETJADES

SETEM ANDALUSIA

ESPANICA

IDEAS

Av. Tres Creus, 49

C/ Palencia, 33, local 19

C/ La Avena, 1. Nave 2

C/ El Carpio, parcela 55 Pol. Dehesa de Cebrián

46018 València

18008 Granada

28914 Leganés (Madrid)

14420 Villafranca (Córdoba)

Tel: 96 383 00 99

Tel: 958 81 89 38

Tel: 91 672 09 05

Tel: 902 10 71 91

www.petjades.org

www.setem.org/andalucia

www.espanica.org

www.ideas.coop
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C/ Gaztambide, 50
28015 Madrid
91 299 38 60
www.comerciojusto.org

www.lacoordi.cat.

SETEM CATALUNYA

ALTRES

C/ Bisbe Laguarda, 4
08001 Barcelona
Tel: 934 415 335
www.setem.org/catalunya
SETEM C. VALENCIANA
c/ Utiel, 16
46020 València
Tel: 96 315 35 05
www.setem.org/comunitat-valenciana
SETEM HEGO HAIZEA
c/ San Vicente Paúl, 10
01001 Vitòria-Gasteiz
Tel: 945 12 07 46
www.setem.org/euskadi
SETEM MCM
C/ Gaztambide, 50
28015 Madrid
Tel: 91 549 91 28
www.setem.org/mcm
SETEM NAVARRA-NAFARROA
Mercaderes, 20
31001 Pamplona-Iruña
www.setem.org/navarra

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

Organització Mundial del Comerç Just
http://wfto.com/
Organització Mundial del Comerç Just
- Europa
http://www.wfto-europe.org/
FAIRTRADE INTERNATIONAL
https://www.fairtrade.net/
Fair for Life
http://www.fairforlife.org/
NATURLAND FAIR
http://www.naturland.de/de/

COORDINADORA ESTATAL DE COMERÇ JUST

LaCoordi- Comerç Just i Finances Ètiques

La Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ) es va

LaCoordi - Comerç Just i Finances Ètiques és una en-

constituir a Espanya el 1996. Pertany a l’Organització

titat de segon grau que agrupa entitats catalanes del

Mundial del Comerç Just i actualment està integra-

tercer sector i l’Economia Social i Solidària, que pro-

da per 29 organitzacions. S’encarrega d’acreditar
les organitzacions i de verificar que compleixen els
criteris establerts, d’acord amb el sistema aprovat
per l’Organització Mundial el Comerç Just. Està regida per una Junta Directiva formada per membres

mouen la justícia social, el comerç just i el finançament ètic i solidari. Neix com a fruit de la campanya
Som Comerç Just i Banca Ètica que ha sensibilitzat la
població catalana des de fa vint anys. Actualment,
són membres de LaCoordi: SETEM Catalunya, Oxfam
Intermón, Alternativa3, Fiare Catalunya, FETS-Fi-

de les organitzacions que la integren i té un equip

nançament Ètic i Solidari i la Xarxa d’Economia Soli-

tècnic per a la realització de les seves activitats.

dària de Catalunya.

SÍMBOLO PEQUEÑOS PRODUCTORES
http://spp.coop/
FAIRTRADE ADVOCACY OFFICE
www.fairtrade-advocacy.org
Red de Redes de Economía Alternativa
y Solidaria (REAS)
http://www.economiasolidaria.org/

«El Comerç Just és un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que cerca una

Coordinadora de Organizaciones de
Cooperación para el Desarrollo
https://coordinadoraongd.org/

drets de productors/es i treballadors/es desfavorides, especialment al Sud».

Campanya “Drets per a les persones,
obligacions per a les multinacionals”
http://www.noalttip.org/

major equitat en el comerç internacional, amb especial atenció als criteris socials i mediambientals.
Contribueix al desenvolupament sostenible tot oferint unes millors condicions comercials i garantint els

Definició de l’Organització Mundial del Comerç Just
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www.lacoordi.cat.
www.facebook.com/lacoordicat/
@LaCoordiCat
@LaCoordi

Amb el suport de:

