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INTRODUCCIÓ

El comerç just a Catalunya 2019

―― Sensibilització. La sensibilització per un consum responsable al Nord, com a
exercici crític i amb voluntat transformadora de la ciutadania en relació amb el seu
consum. I la denúncia d’aquelles situacions que, sota la lògica de maximització de
beneficis, trepitgen els drets de les persones i el medi ambient.

INTRODUCCIÓ
D’acord amb les darreres dades, “l’1% més ric de la població mundial posseeix més del
doble de riquesa que 6.900 milions de persones, i els 22 homes més rics del món tenen
més riquesa que totes les dones de l’Àfrica” (Oxfam Intermón 2019, pàg. 10). Alhora,
“pràcticament la meitat de la població mundial viu amb menys de 5,50 dòlars al dia, i el
ritme de reducció de pobresa ha caigut a la meitat des de 2013” (Banc Mundial, 2018). El
sistema financer, per la seva banda, exclou l’accés a serveis financers d’una part important de la població global, i al voltant de 1.700 milions d’adults del Sud no tenen compte
corrent, entre els quals el 56 % són dones (Banc Mundial 2018, pàg. 5), i tenen un 20 %
menys de probabilitats d’obtenir un préstec d’una entitat financera oficial (Oxfam Intermón 2016, pàg. 30). Per tant, el model econòmic globalitzat provoca que milions de persones al Sud global produeixin la majoria dels productes que es consumeixen diàriament
al Nord global, a Catalunya, en aquest cas. Alhora, “el mercat convencional s’aprofita de
la feblesa dels països empobrits per obtenir màxims beneficis, perpetuant el cercle de
la pobresa en els productors i productores de matèries primeres i/o en els treballadors
i treballadores de grans empreses de manufacturació i generant la crisi climàtica més
gran dels últims anys”. (Oxfam Intermón, Memòria CJ 18-19, pàg. 11).
El comerç just, les finances ètiques i l’economia social i solidària són propostes alternatives al model econòmic convencional, i permeten obrir canals de comercialització i
d’accés al crèdit a projectes productius transformadors amb criteris socials, econòmics
i ambientals. El comerç just vetlla pels salaris justos i per la democràcia organitzativa,
sovint materialitzada en el cooperativisme. Aquest model ha permès que més del 92 %
de les entitats de comerç just decideixi reinvertir els beneficis en la mateixa organització
i en la comunitat. Alhora, el 52 % de les directores executives són dones i constitueixen
més de la meitat de les juntes directives (CECJ 2019, pàg. 10). Les finances ètiques,
per la seva banda, van sorgir per tal de donar una resposta coherent al consum financer
del Nord global, enmig dels moviments antimilitaristes dels anys seixanta. Des de llavors, les finances ètiques han tingut un paper fonamental en la contribució a la inclusió
financera de les productores i entitats de comerç just. Segons dades del Baròmetre
estatal de les finances ètiques 2018, el 76,16 % de les inversions internacionals que
es van realitzar al Sud global han estat microcrèdits. Per exemple, el 2016 Oikocredit
va destinar el 78 % de les seves inversions a 85 organitzacions de comerç just, entre
d’altres (Oikocredit, 2017).

―― Col·laboració local-global i incidència política. Treball d’incidència per tal d’impulsar el comerç just i implementar propostes efectives per promoure relacions i
pràctiques comercials justes també des de l’àmbit públic. També és fonamental la
col·laboració de les entitats locals amb entitats del Sud global.
Així, aquest informe analitza les entitats de comerç just, que integren les dimensions
i principis del comerç just i que, per tant, es consideren com a part de les economies
transformadores. En aquest sentit, durant el 2019 i principis del 2020, s’ha realitzat un
estudi sobre la situació econòmica i social del moviment del comerç just a Catalunya,
amb les dades cedides per les importadores que operen a Catalunya (Alternativa3,
Oxfam Intermón, Ideas-Comercio Justo, Taller de Solidaridad, Fundació Vicente Ferrer
i Equimercado), així com les entitats de comerç just que impulsen la comercialització,
projectes de sensibilització i programes de cooperació específics amb contraparts al
Sud global. La metodologia de l’informe s’ha basat en el recull d’informació a través de
qüestionaris i entrevistes en profunditat1 amb les entitats de comerç just a Catalunya
(Alternativa3, Oxfam Intermón, Il·lusions [Alternativa Global], Fundació Tercer Món, Comerç Just Molins de Rei, Fundació Vicente Ferrer), la informació recollida en el marc de
la campanya 2019 “Posa’t el filtre lila! Per la igualtat, tria comerç just!”, la Coordinadora
Estatal de Comerç Just, Pam a Pam i les pàgines web de les mateixes entitats. Per
últim, s’ha elaborat una anàlisi de fonts secundàries, com informes i estudis sobre el
comerç just, recollits a la bibliografia.

Les economies transformadores promouen un canvi de paradigma cap a una economia
sostenible i responsable amb els seus impactes socials i ambientals, necessari i urgent,
que permeti transformar la realitat present, però també el dramàtic futur que ens podem
trobar si no canviem de model de producció i consum. Aquest informe vol contribuir a visibilitzar l’impacte del comerç just a Catalunya. Per això, la primera part compta amb una
explicació de què és el comerç just, i n’analitza el recorregut històric fins a l’actualitat.
Seguidament, es vol visibilitzar l’estat del moviment del comerç just a Catalunya, entès
com a moviment que impulsa la justícia social global, analitzant les tres dimensions
principals (SETEM Catalunya, 2011).
―― Comercialització. El comerç just treballa directament amb les persones productores per tal d’afavorir-ne el desenvolupament econòmic. El preu i les condicions
no depenen del mercat internacional, i s’inclouen els costos de producció directes
i indirectes per als i les productores.
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1

Vegeu a la pàgina 30 la taula de referència de les entrevistes.
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QUÈ ÉS EL COMERÇ JUST
El comerç just és un model comercial internacional just basat en el diàleg, la transparència i el respecte que contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions
comercials i assegurant els drets de les persones productores i treballadores desfavorides, especialment al Sud (WFTO). Té com un dels seus objectius millorar les injustes
regles del mercat internacional que consoliden la pobresa i la desigualtat. Això suposa
incorporar en la relació econòmica mecanismes per enfortir les capacitats d’influència
de qui produeix sobre les condicions de comercialització dels seus productes.
El procés de compra és un procés alternatiu al convencional, i està basat en el diàleg i
la participació de les importadores i les productores, en l’establiment del preu mínim just
(CECJ, 2020).
El preu just s’estableix de comú acord, ha de poder ser sostingut al mercat, però alhora
cobrir els costos de producció en el context local (matèries primeres, mà d’obra amb
salaris adequats, condicions de treball dignes i saludables), i permetre als productors i
productores un marge que asseguri un ingrés o salari digne. En alguns sistemes de certificació, aquests ingressos es veuen complementats amb una prima social. Aquesta prima
social és un preu complementari que estableix Fairtrade o Segell de Petites Productores
(SPP), i que paguen les importadores a les cooperatives productores; es destinen a projectes comunitaris o de desenvolupament de capacitats de les i els membres productors.
Les importadores són agents claus en el procés del comerç just, ja que alhora que participen
en l’establiment del preu just dels productes en un procés de diàleg equitatiu amb les productores, redueixen els intermediaris entre les productores i el consumidor final, afavorint
que una part important del preu final que abona la persona consumidora, arribi directament
a qui produeix (Oxfam Intermón, 2018, pàg. 3). A més, les importadores es comprometen
moltes vegades a finançar per avançat la producció i s’encarreguen del transport i l’envasat
dels productes, l’assessorament i a vegades també l’elaboració d’alguns productes.

HISTÒRIA DEL COMERÇ JUST A CATALUNYA

HISTÒRIA DEL COMERÇ JUST A
CATALUNYA
El comerç just va aterrar a Europa amb l’obertura de la primera botiga als Països Baixos
l’any 1969, arran del canvi de paradigma en les relacions Nord-Sud, de la cooperació basada en donacions a la creació d’un model d’intercanvi just entre el Nord i el Sud. Aquest
impuls va engegar el debat públic europeu entorn de la necessitat de donar suport actiu
als petits i petites productores del món per combatre les desigualtats generades pel sistema comercial internacional. Així, les entitats pioneres del comerç just (ATO) es basaven
en relacions directes entre els establiments minoristes especialitzats del Nord global,
dedicats íntegrament al comerç just, i les organitzacions de productores del Sud global
(Commerce Équitable France, 2020, pàg. 12).
El 1989 es va fundar WFTO, l’entitat de representativitat més important del comerç just,
una xarxa mundial constituïda per més de 300 organitzacions de més de 60 països
que acredita organitzacions de comerç just en relació amb el compliment dels principis
acordats per les mateixes organitzacions (WFTO, 2020) formada, entre d’altres, per les
entitats de la xarxa ATO.
1_ Creació d’oportunitats per a productores amb desavantatges econòmics.
2_ Transparència i responsabilitat (rendició de comptes).
3_ Pràctiques comercials justes.
4_ Pagament just.
5_ Garantir que no hi hagi treball infantil o forçós.
6_ Compromís amb la no discriminació, equitat de gènere i llibertat
d’associació (sindical).
7_ Garantir les bones condicions de treball.
8_ Facilitar el desenvolupament de capacitats.
9_ Promoció del comerç just.
10_ Respecte pel medi ambient.
Des dels anys vuitanta a Europa, el moviment del comerç just va desenvolupar les línies
de treball fonamentals per consolidar les alternatives que establien relacions equitatives
entre el Nord i el Sud global. Així, es van començar a desenvolupar les eines com els
segells, que certifiquen els productes elaborats sota els criteris de comerç just,
però també la necessitat de sensibilitzar la ciutadania, impulsar la recerca, així
com la incidència institucional o les campanyes de denúncia dels acords i tractats
comercials internacionals.
Amb els anys, els segells de certificació han esdevingut una de les eines principals per al
desenvolupament del comerç just. Aquests segells van facilitar ampliar la distribució dels
productes a botigues no dedicades exclusivament al comerç just, és a dir, a introduir-los
als supermercats i altres espais on es concentra la compra d’aliments per part de la
ciutadania al Nord.

Organització de comerç just de Bangladesh, BASE. Imatge cedida per Oxfam Intermón.
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El 1997 neix la Fairtrade Labelling Organizations (FLO), associació que agrupa les 17 organitzacions que regulen la concessió del segell de productes de comerç just a 14 països
europeus, Canadà, Japó i Estats Units. El 2004, crea un segell únic FLO-CERT que homogeneïtza i simplifica els processos de validació dels productes de comerç just. Tanmateix, “les marques que utilitzen el segell Fairtrade no estan necessàriament totalment
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dedicades al comerç just, i sovint tenen productes i compromís molt limitat” (Commerce
Équitable France, 2020, pàg. 12). En aquest sentit, es van desenvolupant altres formats
de certificació a cada país, per retornar la credibilitat al procés de certificació, i el 2013
WFTO crea el sistema de garantia i certificació no només dels productes, sinó també
del model de negoci de les organitzacions de comerç just. En l’actualitat, els segells
difereixen pels “seus plantejaments, els mètodes de governança, els models agrícoles
que suporten o fins i tot els sistemes de certificació que reconeixen” (Balineau i Dufeu,
2012), i reflecteixen la diversitat de posicions dins el mateix moviment del comerç just
fins a l’actualitat.
El 1982, i vinculat a les primeres aproximacions del comerç just a Europa, Oxfam inicia
a Catalunya una de les primeres campanyes de sensibilització per destinar el 0,7 % del
PIB a la cooperació per al desenvolupament. Ara bé, el moviment pel comerç just a Catalunya va començar a tenir veu pròpia a principis dels anys noranta, a través del treball
d’activistes locals relacionats amb els moviments transformadors de l’època. El 1993,
s’obre a Terrassa la primera botiga de comerç just, Alternativa 3, i el 1995 esdevé
la primera torradora de cafè de comerç just d’Espanya. Alhora, entitats com SETEM
Catalunya, Oxfam Intermón, entre d’altres, impulsen campanyes de sensibilització i incidència, per promoure els valors i les propostes del moviment internacional del comerç
just, fins al punt que el 1997 s’aprova al Parlament de Catalunya una proposició no de
llei per reconèixer i donar suport al comerç just i solidari.

HISTÒRIA DEL COMERÇ JUST A CATALUNYA

Entitats com SETEM Catalunya i Oxfam Intermón, entre d’altres, impulsen diverses campanyes de denúncia al voltant de les vulneracions de drets humans de les empreses
multinacionals, com la Marxa Mundial contra l’Explotació Laboral Infantil l’any 1998 o
la Campanya Roba Neta el 2004 on 50.000 persones reclamen el respecte dels drets
laborals a empreses com Nike, Adidas, Puma, Reebook i Asics. Alhora, s’aprofundeix
en les campanyes de denúncia com STOP-EPA, impulsada per SETEM Catalunya, que
denuncia els tractats de lluire comerç (TLC) i els acords d’Associació Econòmica (EPA)
entre la Unió Europea (UE) i Àfrica i la capacitat d’incidència sobre els acords comercials
amb la UE. D’altra banda, s’organitzen jornades internacionals per debatre la situació i
el futur del comerç just, i s’impulsen programes per fomentar el consum de comerç just
a través de convenis amb diferents administracions públiques catalanes. El treball amb
les institucions públiques per tal de fomentar la consciència de consum responsable pel
que fa al cafè s’impulsa el 2008 amb la Xarxa Cafè Ciutat, impulsada per Alternativa3 en
col·laboració amb Fundació Grup Tercer Món de Mataró i l’Associació Josep Cunill i Solà
pel Comerç Just i el Consum Responsable del Bages, per visibilitzar com es produeix el
cafè de comerç just als països productors (Comerç Just i Banca Ètica, 2014).
En la primera dècada del 2000 el comerç just es va consolidant com una alternativa
real del sistema comercial internacional, que estableix sinergies amb el conjunt de
moviments econòmics transformadors que alhora es venen desenvolupant a Catalunya, com la banca ètica i, més endavant, l’economia social i solidària. Aquestes
sinergies suposen alhora una oportunitat per aprofundir en els debats de les econo
mies transformadores, ampliant les mirades, per definir una forma alternativa de produir,
distribuir i consumir, en definitiva, de satisfer les necessitats individuals i globals sota
criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient i les persones. Així, el 2007 la campanya “Festa del Comerç Just” passa a anomenar-se “Som Comerç Just i Banca Ètica” en
consorci amb SETEM Catalunya, Oxfam Intermón, Alternativa3, FETS, XES i Associació
Fiare Catalunya. Des de llavors, i fins al 2018, la campanya ha continuat impulsant la
Festa pel Dia Mundial del Comerç Just a més de 30 municipis catalans, juntament amb
el teixit social i les administracions públiques locals (LaCoordi, 2018), per visibilitzar les
relacions econòmiques transformadores entre el Nord i el Sud, tant pel que fa a la comercialització com al finançament.
Els més de 20 anys d’experiència en l’impuls del comerç just, les finances ètiques, i
també de l’economia social i solidària suposen la consolidació del moviment de les
economies transformadores a Catalunya. El creixement de l’economia social i solidària
(ESS) s’ha reflectit en el nombre d’iniciatives sorgides, així com també el nombre de fires
arreu de Catalunya. Bon exemple és el projecte col·lectiu Pam a Pam on es visibilitzen el
conjunt d’iniciatives de les economies transformadores a casa nostra.

Torradora Alternativa3 a Terrassa. Imatge cedida per Alternativa3.

Durant el canvi de mil·lenni, el moviment compta ja amb una trajectòria i entramat d’entitats, xarxes i plataformes que permeten l’enfortiment del comerç just a través de campanyes i programes específics adreçats tant a la ciutadania en general com a les administracions públiques, però també al mateix moviment, per desenvolupar les capacitats
i vincles amb les organitzacions de petites productores de Llatinoamèrica i Àfrica. Per
exemple, el 2000 es va iniciar a Barcelona la Festa del Comerç Just amb la participació
de nombroses organitzacions i grups locals que promovien una economia transformadora i crítica, i que s’estén per la geografia catalana, i el 2010 s’assoleix el rècord de
participació amb més de 70.000 persones.
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En l’actualitat, el comerç just a Catalunya es caracteritza per treballar amb les finances
ètiques i les iniciatives d’ESS del territori. L’ESS parteix del conjunt d’iniciatives que
posen les persones i les cures per davant dels beneficis econòmics i que, interconnectades localment i globalment, donen resposta a les necessitats de les persones, les
comunitats i els territoris. En aquest sentit, tant les finances ètiques com el comerç just
formen part d’aquest entramat que, entre d’altres, construeix l’engranatge del mercat
social, caracteritzat per treballar sota criteris de democràcia, transparència i compromís
socioambiental.
A més a més, les finances ètiques fan compatible la rendibilitat econòmica i financera
amb impactes socials i ambientals positius i transformadors (Dinerètic, 2020). Com a entitats dedicades a la intermediació financera, canalitzen l’estalvi per finançar projectes de
l’economia real i solidària, a través d’uns criteris ètics i socials, que exclouen qualsevol
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activitat que vulneri els drets humans, la justícia social o l’ambiental, així com promouen la
inclusió financera d’aquells col·lectius amb moltes dificultats per accedir a productes i serveis financers convencionals. En aquest sentit, la majoria de productores de comerç just
financen els seus projectes a través de crèdits concedits per entitats de finances ètiques.
Aquest bagatge i sinergies integren l’economia crítica i transformadora a Catalunya, que
consolida el mercat social, i el 2017 impulsa la creació de LaCoordi com l’espai des d’on
articular i consolidar el moviment econòmic transformador amb perspectiva Nord-Sud, i
conformada pel conjunt de xarxes i entitats de les economies transformadores a Catalunya, com són la Xarxa d’Economia Solidària, FETS, SETEM Catalunya, Associació Fiare
Catalunya, Oxfam Intermón i Alternativa3.

ENTITATS DE COMERÇ JUST A
CATALUNYA 2019
Presentem les entitats importadores així com les organitzacions i botigues espe
cialitzades de comerç just a Catalunya, analitzades en aquest informe. Hem tingut en
compte aquelles organitzacions que integren les tres dimensions principals del comerç
just, comercialització, sensibilització, col·laboració local-global i incidència política en
les seves activitats.

ENTITATS IMPORTADORES
Oxfam Intermón

Oxfam Intermón va néixer a Barcelona el 1956 amb l’objectiu d’erradicar la injustícia i
la pobresa, i per aconseguir que tots els éssers humans puguin exercir plenament els
seus drets i gaudir d’una vida digna. Entre les seves activitats, a més del comerç just,
destaquen les campanyes de sensibilització, els informes sobre les desigualtats, campanyes de denúncia, projectes de cooperació i ajuda humanitària. Disposa de 33 botigues
pròpies a tot l’Estat (més la botiga en línia) de les quals 7 es troben a Catalunya; són a
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.

Alternativa3

Alternativa3 és una cooperativa de productes ecològics de comerç just, especialment cafè,
cacau i sucre de canya, que es va crear el 1992. Més endavant, el 1995, va obrir la primera
torradora de cafè de comerç just a Espanya i l’única 100 % de comerç just, i en l’actualitat
compta també amb una fàbrica processadora de cacaus i sucres. Entre les seves activitats,
destaquen les campanyes de sensibilització d’Alternativa3 ONG, projectes de cooperació,
projectes d’educació al desenvolupament i tallers i formacions de comerç just.
A més a més, comercialitzen altres productes com tes, infusions, xocolates, begudes,
etc. Fan venda a través de la botiga virtual, però també es poden trobar els seus productes amb altres majoristes, que poden ser des de botigues de comerç just a Catalunya,
com supermercats o restauració, entre d’altres.

IDEAS

IDEAS (Iniciatives d’Economia Alternativa i Solidària) és una entitat de comerç just amb
seu a Còrdova, amb més de 30 anys de vida, que té com a missió transformar l’entorn
econòmic i social per construir un món més just i sostenible, desenvolupant iniciatives
de comerç just, ESS i consum responsable, tant en l’àmbit local com internacional.

VICENTE FERRER

La Fundació Vicente Ferrer neix a l’Índia el 1969 per donar resposta als greus problemes
als quals s’enfrontaven les comunitats més empobrides d’Anantapur. El 1996 obre la primera oficina a Espanya amb l’objectiu de garantir ingressos estables i donar continuïtat
als projectes a l’Índia.
La Fundació comercialitza els productes amb segell Fair Trade del programa de formació
i treball adreçat a més de 300 dones amb discapacitat a l’Índia. El 2001 es van crear els
primers tallers-residència per a dones sense recursos i amb discapacitat. La comercialització d’aquests productes es fa a través de la botiga virtual i botigues físiques.
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EQUIMERCADO

EquiMercado és un projecte de Fundació Adsis per a la importació i distribució de productes de comerç just. Neix el 1993 com una eina per al desenvolupament sostenible de
comunitats d’agricultors als països de Sud. En l’actualitat, importa més de 250 productes d’alimentació i cosmètica natural que es distribueixen a centenars de botigues de
comerç just, alimentació ecològica i cosmètica natural.

TALLER DE SOLIDARIDAD

Taller de Solidaritat és una ONG amb seu a Madrid de cooperació internacional per al
desenvolupament. Neix de la mà de la Congregació de les Serves de Sant Josep per la
justícia social, per protegir la dignitat i millorar les condicions de vida de les dones i dels
col·lectius més vulnerables. La seva marca RHCA (Roba Feta amb Amor) està basada
en un model ètic de producció tèxtil a través d’una xarxa de tallers de comerç just i
promoció social.

ENTITATS I BOTIGUES ESPECIALITZADES DE
COMERÇ JUST A CATALUNYA
Presentem algunes de les entitats i botigues especialitzades de comerç just a Catalunya,
però que també desenvolupen activitats de sensibilització i acció social i que han participat a la campanya 2019 “Posa’t el filtre lila! Per la igualtat, tria comerç just!”. Podreu
trobar més informació sobre entitats de comerç just al cercador de LaCoordi, sobre les
entitats d’ESS al mapa de Pam a Pam, i també les entitats de finances ètiques al catàleg
Dinerètic de FETS.

Fundació Grup Tercer Món

Sitges Solidaritat

Des del 2000 és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu difondre la cultura
de la pau, la solidaritat i la justícia dins l’àmbit de la població sitgetana. Les activitats
estan centrades en el camp de la sensibilització: juntament amb altres entitats solidàries
de Sitges, munten les Jornades Solidàries, que ja porten 18 edicions; organitzen la Festa
del Comerç just i la Banca Ètica des de fa 17 anys, i tiren endavant diversos projectes de
cooperació al desenvolupament a Bolívia. Alhora, participen des de la seva creació en el
Consell Municipal de Cooperació Solidaritat i Pau de Sitges.

Fundació Santa Magdalena

Aquesta fundació sense ànim de lucre neix dins de la parròquia Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat l’any 1999, per donar resposta a persones en atur i extrema necessitat econòmica. El projecte inicial “Sastrinyols” consistia en un servei de cosidora. Els
ingressos de la fundació provenen del benefici econòmic generat pels seus projectes, de
les subvencions i de les donacions.
La Fundació Santa Magdalena posa a la venda productes de comerç just, tant d’alimentació com d’artesania i bijuteria, a través de la botiga de Sastrinyols. Promou i participa
en l’organització de la Festa Anual del Comerç Just a Esplugues i a Sant Joan Despí des
de l’any 2004.

Olokuti

Olokuti va néixer el 2004 al barri de Gràcia de Barcelona, i actualment compta amb 3
botigues a la ciutat, la botiga en línia i una divisió de venda a organitzacions.

És una fundació que treballa per visibilitzar i sensibilitzar sobre la realitat als països del
Sud. Té una botiga de comerç just a Mataró on ven diferents productes de comerç just i
artesania, així com distribueix a més de 20 botigues comarcals; organitza xerrades sobre
temes relacionats amb el comerç just i el desenvolupament, tant dirigit a la ciutadania
com a les escoles. També desenvolupa projectes de cooperació a Mèxic.

A través dels seus productes promou un consum responsable basat en el comerç just,
els productes ecològics i respectuosos amb el medi ambient, i els productes artesanals,
artístics i culturals de proximitat. Distribueixen a través de les botigues, tant físiques
com en línia. S’hi pot trobar roba, llibres, articles de regal, de decoració, de cosmètica i
higiene i d’alimentació no fresca i ecològica.

Il·lusions (Alternativa Global)

OIKIA

És un projecte amb vocació d’inserció social i amb la voluntat d’acostar els productes de comerç just a les persones mitjançant les màquines cafeteres de vending. El
producte és 100 % cafè i cacau ecològic i de comerç just, s’utilitzen gots de paper
100 % biocompostables i culleretes de fusta. Destinat principalment a institucions públiques, entitats socials, empreses amb RSC (responsabilitat social corporativa) i cooperatives. Treballa amb convenis d’intercooperació a través de voluntariat amb entitats
del tercer sector i de l’ESS, gràcies a persones amb diversitat funcional formades per
fer-ne el manteniment, d’entitats com ara l’Associació Alba (Tàrrega) i l’Olivera de Ponent (de Vallbona de les Monges).

Associació Comerç Just Molins de Rei

L’associació Comerç Just Molins de Rei va néixer el 1999, en el marc de Molins de Rei
Solidària, de la qual forma part. La seva activitat es va centrar fins al 2011 en la botiga
de comerç just situada al mercat municipal, però també en campanyes de sensibilització
i la Festa de Comerç Just. En l’actualitat, distribueix entre la població i els comerços
el cafè Ciutat de Molins de Rei que l’any 2010 es va triar de forma popular, un cafè de
comerç just d’Etiòpia i Costa Rica. Alhora, forma part de Molins de Rei Solidària, un ens
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de participació i decisió que integra totes les ONG i associacions que treballen en la
cooperació i el desenvolupament de Molins de Rei, així com la Regidoria de Cooperació
per al Desenvolupament i aquells partits polítics que hi vulguin participar.

Oikia és la casa comuna, el lloc de trobada, de la gent i les tres entitats que la conformen:
l’Associació Casal Claret, l’Associació Tapís i Càritas. Oikia és un espai de comerç just
i d’economia social i solidària, on la promoció personal, laboral i social és el focus nucli
de la seva activitat.

Càritas Diocesana Lleida

Càritas Diocesana de Lleida actua sota el mandat del Bisbat diocesà i exerceix la seva
acció en el territori de la Diòcesi de Lleida, per si mateixa, i a través de les Càritas parroquials i arxiprestals. Assumeix un triple compromís en l’acció social: informar i sensibilitzar l’opinió pública sobre la pobresa i la vulnerabilitat, conèixer i denunciar les causes i les
conseqüències d’un sistema social que genera pobres, i el compromís pel canvi social.

Associació de dones solidàries Dona Pas

Aquesta associació va ser creada per a dones i homes que vulguin la igualtat, l’apropament i el coneixement entre cultures. Dona Pas és una entitat sense ànim de lucre
que treballa a través de la sensibilització, l’intercanvi cultural, el codesenvolupament i la
participació ciutadana.
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Fundació Jaume Rubió i Rubió

Mapa de les botigues de comerç just de Catalunya

La Fundació Jaume Rubió i Rubió és promoguda per Càritas Diocesana de Lleida, a la
qual està vinculada per dur a terme la seva acció en el camp de la inserció sociolaboral
de persones amb vulnerabilitat o en risc d’exclusió.

Sabadell
Manresa

Treballa per unes relacions comercials més justes a través de la botiga Fil per Randa on
es posen a la venda productes de comerç just.

� Associació Josep M. Cunill i Solà
C/ Urgell, 14
https://ca-es.facebook.com/
botigacomercjust

Agramunt
� Il·lusions (Alternativa Global)

Av. Marià Jolonch, 19-21.
https://www.facebook.com/IllusionsAlternativa-Global-1576464072606254/

� Llavors d’amor

C/ Torras i Bages, 12
https://es-la.facebook.com/
llavorsamor/

� La ventana natural

Ronda Zamenhof, 18
https://laventananatural.com

Terrassa
� Alternativa3

Ctra. de Castellar, 526
http://www.alternativa3.com

� Oxfam Intermón

Pg. Comte d’Egara, 2-4
http://www.oxfamintermon.org/es

� Salut natura

Rambla, 173
https://salutnatura.com

� El Rodal, SCCL

Vic
� Oikia

C/ Ramada, 14
https://www.facebook.com/
people/Perfil-Oikia/
100009543384173

C/ Unió, 46
https://salutnatura.com

Tàrrega

Banyoles

� Fem Cadena

�C
 an Butinya - Fundación
Trabajo y Dignidad

Av. Barcelona, 12
http://femcadena.com

Pl. Major, 49
https://www.facebook.com/
botigacanbutinya/

Lleida
� Oxfam Intermón

C/ Comtes d’Urgell, 1
https://www.oxfamintermon.org/es

� Càritas Diocesana de Lleida
Pl. Sant Josep, 2
https://www.caritaslleida.net

Tarragona
� Oxfam Intermón

C/ August, 18, baixos
http://www.oxfam
intermon.org/es

Girona
� Oxfam Intermón

Pujada del Pont de Pedra, 3
https://www.oxfamintermon.org/es

Mataró
Barcelona
� Fundació Vicente Ferrer

C/ París, 71
https://fundacionvicenteferrer.org/es/

Vilanova i la Geltrú
� Oxfam Intermón

Pl. dels Cotxes, 3, baixos esq
http://www.oxfamintermon.org/es

� Oxfam Intermón

� Associació Sitges Solidari

C/ Capellans 8 bis 1r 1a
https://www.facebook.com/pg/SitgesSolidari/about/?ref=page_internal

C/ Barcelona, 50
https://ca-es.facebook.com/
botiga.solidaria.9

Gran Via de les Corts Catalanes, 641
https://www.oxfamintermon.org/es

� Oxfam Intermón

C/ Gran de Gràcia, 156
https://www.oxfamintermon.org/es

� Baby Deli

Sitges

�B
 otiga solidària - Fundació
Grup Tercer Món

Av. Pau Casals, 6 |
https://es-es.facebook.com/Baby
DeliBarcelona

� Olokuti Gràcia

C/ Asturias, 36-38
https://olokuti.com

Esplugues de Llobregat
� Sastrinyols - Fundació Santa
Magdalena

C/ Laureà Miró, 209
http://www.parroquiasantamagdalena.
org/cat_accio_social-02.html

� Olokuti Arenas

Centre Comercial Arenas (Pl. Espanya, 1)
https://olokuti.com

� Xarxa de Consum Solidari
Pl. Sant Agustí Vell, 15
https://xarxaconsum.org/ca/
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COMERCIALITZACIÓ A CATALUNYA
EL 2019

Creixement els darrers 4 anys

Les dades agregades per a l’any 2019 mostren que les entitats de comerç just a Catalunya van vendre per valor de 3,99 milions d’euros. La distribució entre les entitats, tot i
així, ha estat prou asimètrica: les dues entitats amb més volum de vendes van representar més del 85 % sobre el total.

Analitzem l’evolució de les vendes dels productes de comerç just de les entitats que
operen a Catalunya i integren les tres dimensions principals del comerç just: comercialització, sensibilització, col·laboració local-global i incidència política. Així, s’han recollit les
dades quantitatives de venda de les sis importadores (fundacions Adsis-Equimercado,
Oxfam Intermón, Taller de Solidaridad i Vicente Ferrer, i les cooperatives Ideas-Comercio
Justo, Alternativa3), així com entrevistes amb responsables i tècnics de les entitats i botigues especialitzades en comerç just (cooperativa Alternativa3, fundació Oxfam Intermón,
Il·lusions [Alternativa Global], Fundació Tercer Món i l’Associació Comerç Just Molins de
Rei) per tal de construir una panoràmica més detallada sobre la situació d’aquesta xarxa
d’entitats a Catalunya l’any 2019.

Total vendes de CJ a Catalunya

Abans de l’anàlisi pròpiament dita, cal tenir en compte certes dificultats associades a
l’obtenció i desagregació de les dades disponibles2. En primer lloc, algunes de les distribuïdores que treballen a tot l’Estat espanyol no disposen de dades reals desagregades
per Catalunya, sinó que realitzen la inferència del seu volum de vendes totals d’acord
amb la població de Catalunya3. En segon lloc, qualsevol anàlisi ha de tenir en consideració que les dimensions de producció i venda de cadascuna de les importadores i entitats
comerciants examinades són molt dispars.

Total de vendes de comerç just a Catalunya del 2016 al 2019
3.995.944,84 €

4.000.000,00 €

3.000.000,00 €

3.467.696,68 €

3.327.627,34 €

3.167.997,59 €

2.000.000,00 €

1.000.000,00 €

2016

2017

2018

2019

Gràfic1: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides per les importadores analitzades4.

Des de 2016, el comerç just a Catalunya ha experimentat un creixement relativament
constant a les vendes. Tot i que el 2018 s’observa una davallada subtil, les dades de
2019 tornen a recuperar el ritme de creixement en les vendes de les importadores i
botigues tradicionals de comerç just a Catalunya. Aquesta tendència és coherent amb
les dades de l’informe de comerç just de l’Estat espanyol 2018, en les quals s’observa
–com es pot veure al gràfic 2– la mateixa tendència de creixement en els darrers 4 anys
de les importadores tradicionals de la Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ). Així
mateix, les dades del conjunt d’importadores i també de les entitats de comerç just a
Catalunya, com Il·lusions (Alternativa Global), Alternativa3, Fundació Vicente Ferrer o la
Fundació Tercer Món de Mataró, en les entrevistes en profunditat subratllen la tendència
que “hi ha hagut un cert creixement aquests anys en les persones que venen a comprar
a la botiga”, tot i la davallada al 2018.
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2

S’ha emprat la mateixa metodologia que la CECJ, que es relaciona amb les dades de vendes dels productes
amb certificat FairTrade, a partir de l’estimació del preu de venda al públic (PVP), tenint en compte el tipus de
producte i el canal de distribució mitjançant el qual arriba als i les consumidores finals.

3

Aquest fenomen està vinculat a la dificultat per extreure les dades desagregades per territori, per part dels
grans magatzems que distribueixen els productes a grans superfícies comercials d’arreu de l’Estat espanyol.

D’altra banda, al mateix informe de la CECJ 2018, les dades de vendes totals de productes certificats per FairTrade mostren un creixement de més del 50 %, atesa “la incorporació de diferents marques del mercat convencional al sistema de certificació FairTrade”
(CECJ Informe de comerç just a l’Estat espanyol 2018, pàg. 11). Aquestes entitats llicenciatàries, tal com es mostra al gràfic 2, han tingut un important creixement a escala
estatal en les vendes de productes de comerç just. El gràfic 2 mostra la diferència de
vendes entre les entitats tradicionals de comerç just, que compleixen de forma integral
els principis i les dimensions del comerç just, així com el conjunt d’entitats llicenciatàries
de FairTrade, entitats o empreses convencionals que distribueixen o comercialitzen productes certificats FairTrade. Tanmateix, en aquest informe sobre Catalunya, només s’han
analitzat les entitats tradicionals de comerç just a Catalunya que compleixen el conjunt
de criteris i dimensions del comerç just.
4

Aquestes dades inclouen les vendes totals de les fundacions Adsis-Equimercado, Oxfam Intermón, Taller de
Solidaridad i Vicente Ferrer, i les cooperatives Ideas-Comercio Justo i Alternativa3.
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Millones

Evolució de les vendes de productes de Comerç Just per les importadores
tradicionals a Espanya i del segell Fairtrade 2014-2018

Altres
3,8%

70
60,3

60

Minoristes

50

27,0 %

32,9
Supermercats

40

50,7%

25,0

30
20
10
0

Distribució de vendes a Catalunya 2019

19,1

18,9

13,3

15,0

2014
Llicenciataris Fairtrade

2015

Botigues CJ
17,2

2016

17,9

2017

17,6

2018

Importadores CECI

Gràfic 2: Extret de l’Informe de comerç just a l’Estat espanyol 2018, CECJ. pàg. 10.

Els supermercats, els principals espais de venda

El gràfic 3 mostra les diferències entre els canals de distribució dels productes de comerç
just a Catalunya. Les dades de 2019 mostren el protagonisme dels supermercats amb
el 50,7 % de les vendes totals; en segon lloc, els minoristes amb el 27 %, i les botigues
especialitzades de comerç just amb el 18,5 % de les vendes totals. Les dades mostren
com les botigues especialitzades són la tercera opció d’espai de compra per als productes de comerç just, i en les entrevistes s’ha destacat aquest fenomen amb preocupació:
“cada vegada hi ha menys botigues especialitzades de comerç just”. Han anat perdent
progressivament la seva capacitat de venda al públic general. El 2011, botigues històriques com la de Molins de Rei va haver de tancar per la caiguda de les vendes. Aquesta
pèrdua de botigues especialitzades ha estat motiu de preocupació entre les entitats de
comerç just de Catalunya, ja que han estat tradicionalment un dels espais fonamentals
per al contacte directe amb la comunitat al territori, així com la sensibilització més directa
o la dinamització de la base social.

18,5%

Gràfic 3: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides per les importadores analitzades.

El cafè de comerç just, el producte estrella

Les entitats de comerç just a Catalunya ofereixen un ampli ventall de productes des
de l’alimentació o l’artesania fins a la cosmètica o el tèxtil. Oxfam Intermón, per exemple, compta amb la seva marca de roba i complements, VeraLuna, produïda de manera
sostenible per diverses cooperatives a l’Índia. També la Fundació Vicente Ferrer comercialitza roba, bijuteria i productes de decoració produïts des del 2001 a l’Índia, en el
marc del programa de residències-taller per a dones sense recursos i amb discapacitats.
Actualment 220 dones integren el programa i elaboren productes artesanals respectant
la filosofia del comerç just.

Altres
3,3%
Tèxtil
12,3%
Artesania
4,3%
Alimentació
80,2%

Gràfic 4: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides per les importadores analitzades.

Tot i la varietat de productes disponibles, els i les consumidores de productes de comerç just continuen escollint principalment els productes alimentaris, que representen
el 80,2 % de les vendes totals el 2019. Alhora, el cafè és el producte estrella amb el
44,4 % de les vendes totals de comerç just, seguit pel sucre amb el 24,8 % i el cacau
amb el 18,2 %. En aquest sentit, per exemple, Alternativa3 explica que una de les claus
per superar la crisi econòmica de 2008, va ser “un canvi d’aproximació estratègica més
centrada en el treball intensiu de productes on podem tenir més capacitats i efectivitat
en la nostra projecció social i, bàsicament, des de la perspectiva de les cooperatives
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productores a les quals servim.” En aquest sentit, el cafè, el sucre i el cacau han estat
els productes històrics del comerç just, per la relació qualitat-preu, per l’elaboració respectuosa amb els drets laborals i per l’empoderament dels i les productores, així com
per la producció ecològica. Pel que fa al cafè, tant Alternativa3 com Oxfam Intermón
compren el gra verd i el torrat; la molta i l’envasament es continua fent a l’Estat espanyol.
Així mateix, “el sucre i la panela s’ha aconseguit importar en el mateix format en el qual
finalment es posa a la venda” (Oxfam Intermón, Memòria CJ 18-19, pàg. 14).

Venda productes d’alimentació a Catalunya 2019
Altres
12,6%
Sucre
24,8%
Cacau
18,2%

Cafè
44,4%

Gràfic 5: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides per les importadores analitzades.

Perfil de les persones compradores el 2019

El conjunt d’entitats afirma que el perfil sociodemogràfic de les persones compradores
és el de dona de mitjana edat. Segons Oxfam Intermón “el 78 % són dones; majoritàriament d’entre 30 i 65 anys de classe mitjana o mitjana alta que estan treballant, amb
estudis superiors, preocupades pel medi ambient i el consum responsable i molt informades sobre temes de productes ecològics i temes de salut d’alimentació”; afirmació
corroborada per Alternativa3: “la nostra compradora és bàsicament clienta, dona d’entre
els 35 i els 45 i 50”.
En relació amb les franges d’edat, s’observa una participació més petita en la compra
justa del jovent amb menys de 30 anys. Segons les entrevistes qualitatives amb els responsables de les entitats es té una percepció compartida que “pocs clients són menors
de 30 anys, només el 5 % aproximadament, i tan sols un 20 % tenen més de 65 anys”
(OI). Tot i la tendència general, algunes altres veus assenyalen que “el consum entre persones més joves, d’entre els 20 i els 30, sembla que comença a ressorgir en els darrers
anys” (Alt3), la qual cosa és un nou motiu per a l’esperança en el futur del sector.
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CONEIXEM EL COMERÇ JUST I LES FINANCES
ÈTIQUES?
La sensibilització ciutadana és la segona dimensió que defineix el moviment de comerç just a Catalunya. Juntament amb la implicació en el moviment, esdevé clau per
tal de promoure un consum responsable, com a exercici crític dels efectes de les
nostres pràctiques de consum per tal de contribuir i esdevenir un part proactiva del
canvi sobre les relacions socials i econòmiques actuals. Des d’aquesta perspectiva,
el comerç just a Catalunya ha desenvolupat, al llarg dels últims 20 anys, campanyes
de sensibilització adreçades al conjunt de la ciutadania, especialment, a través de la
tradicional Festa del Comerç Just i posteriorment la campanya pel Dia Mundial del
Comerç Just el segon dissabte de maig. Així, per exemple, en la darrera campanya
“Posa’t el filtre lila! Per la igualtat, tria comerç just!” (LaCoordi, 2019), han participat 27
municipis, amb més de 48 esdeveniments, que han assolit aproximadament la participació de 5.000 persones, on s’ha reflectit aquesta diversitat. D’aquestes activitats, 5
van ser a la província de Lleida, 34 a la de Barcelona, 4 a Tarragona i 5 a la província
de Girona. Entre d’altres, es van organitzar fires de comerç just, estands a fires i festivals de música, xerrades, taules rodones, exposicions, videofòrums, tallers a escoles
i instituts, etc. Aquesta campanya s’ha dut a terme de forma descentralitzada, i ha
permès vincular el comerç just a altres espais, com la cooperació i la solidaritat, i
moviments que prenien força arreu el territori català, com l’ESS. Per exemple a Molins
de Rei, “la sensibilització la treballem en xarxa amb el conjunt d’entitats solidàries
de Molins de Rei, a través de les fires municipals”(Comerç Just Molins de Rei). En
aquest sentit, a la campanya “Posa’t el filtre lila!” 2019, les entitats de comerç just
van organitzar o participar en l’organització de les activitats a Molins de Rei,
Sant Adrià de Besòs, Calella o Sitges
en el marc de les fires de cooperació i
solidaritat. I a Tarragona, Girona, Lleida,
Sabadell, Terrassa, el Prat de Llobregat,
Sant Quirze del Vallès o Manresa es van
emmarcar en les fires de l’economia
social i solidària. Aquesta diversitat ha
estat una font d’enriquiment per aprofundir en el comerç just des de diferents
espais i perspectives que busquen un
canvi en les relacions Nord-Sud. Per
exemple, entitats com Alternativa3,
Il·lusions (Alternativa Global), Oxfam
Intermón, entre d’altres, consideren
fonamental emfatitzar el vincle entre
l’ESS i el comerç just. “El comerç just
és una de les opcions de les economies transformadores. Hem d’aconseguir
que cada vegada més gent aposti per
totes les economies alternatives i transformadores, per tenir el compte corrent
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i els estalvis en les entitats de finances ètiques, per ser clients d’entitats de subministrament d’energies netes, etc. i pel comerç just com una de les opcions clau de
consum transformador amb perspectiva Nord-Sud.” (OI).
Després de més de 20 anys de campanyes de sensibilització, el darrer 2019, LaCoordi va dur a terme una diagnosi sobre el coneixement i els hàbits de consum del
comerç just i les finances ètiques a 254 persones participants a les fires de Barcelona,
Tarragona, Sant Quirze del Vallès, Manresa, Sitges, Lleida, Calella, Sant Joan de les
Abadesses, Molins de Rei, Sabadell, El Prat de Llobregat i Terrassa.
Pel que fa a les finances ètiques, els resultats mostren un desconeixement generalitzat
entre les persones participants. Mentre que el 51 % coneixia alguna entitat, només el
12 % afirmava utilitzar-ne alguna. Les raons, en aquest cas, eren principalment l’accessibilitat o falta de caixers, la incomoditat de canviar de banc i la desconfiança.
En relació amb les dades sobre comerç just, reflecteixen com el 83 % de les persones enquestades coneixien el comerç just, però només el 40 % afirmava comprar-ne
productes. Les raons donades per a no comprar productes de comerç just van ser, en
primer lloc, la dificultat d’accés o que no es trobaven a les grans superfícies comercials, sobretot a municipis on hi ha menys espais de comercialització de les economies
transformadores; en segon lloc, el costum en els hàbits de compra, i en últim lloc el
preu dels productes.
Com s’assenyala des d’Alternativa3 en aquests darrers anys “s’ha anat superant el
debat dels anys 2000 al voltant del paper que les grans empreses i superfícies havien
de tenir quant a la comercialització del producte de comerç just” i s’ha ampliat el
ventall de productes que es venen a supermercats i grans superfícies, per tal de poder
apropar-se a un sector més ampli de persones consumidores. Alhora, la consideració
que el preu just és molt car, també sembla que ja no es tan generalitzat, ja que, tal
com assenyala Oxfam Intermón “les persones són cada vegada més conscients que
quan compren un producte molt barat potser hi ha coses darrere que no es veuen com
les condicions laborals de les persones que l’han fet, i prefereixen pagar un preu just
sabent que té un impacte positiu per a les persones i per al medi ambient”.
En aquest sentit, la ciutadania reflecteix un coneixement sobre les alternatives de
consum que existeixen al seu entorn, així com consciència pels impactes socials i
ambientals dels productes que consumeixen. “Cada vegada hi ha més coneixement i
exigència per part de les consumidores i un increment del consum crític i responsable.
Cada vegada el client vol saber més coses del producte, no només de l’origen, sinó
també de la petjada ecològica de cada producte, de la composició, de si hi ha informació de l’impacte social de l’organització o la cooperativa que l’ha fet.” (OI). Tanmateix,
és necessari continuar treballant el consum responsable en l’àmbit local, per assolir
públics més generalitzats i diferents dels tradicionals i reduir els obstacles o limitacions
que dificulten el canvi al consum responsable de les economies transformadores de la
ciutadania en general.
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Un dels trets definitoris del comerç just a Catalunya és el treball en xarxa amb entitats
locals així com amb entitats del Sud global. Per tal de visibilitzar aquest treball descentralitzat i de proximitat dut a terme a diversos municipis de Catalunya, s’ha analitzat
l’evolució de la base social, el treball en xarxa amb el Sud global i el treball amb les
administracions públiques.

BASE SOCIAL A CATALUNYA
Una de les principals característiques de les organitzacions de comerç just a Catalunya
és un treball molt arrelat en el territori i, per tant, molt immers i proper a la vida ciutadana
de les comunitats. El conjunt d’entitats compta amb una base social que impulsa el
moviment local des de fa més de 20 anys, col·laborant en les tasques de comercialització a les botigues de comerç just, així com les campanyes de sensibilització i denúncia. Posem per exemple Vicente Ferrer, que compta amb un ampli grup de voluntariat
–237 persones a terreny a l’Índia i 600 a l’Estat espanyol (Memòria 18-19, pàg. 2 i 10)–.
Aquests grups acostumen a estar molt cohesionats, ja que coincideixen en altres espais
comunitaris a escala municipal, “som la mateixa seixantena que fa 20 anys” (Fundació
Grup Tercer Món). En aquest sentit, el perfil d’aquests grups, està molt vinculat als inicis
del comerç just i no hi ha hagut un relleu generacional remarcable: “som tot un grup de
dones voluntàries, vinculades al comerç just des del principi […] és un dels problemes
que hem tingut, que no hi ha hagut relleu generacional” (Comerç Just Molins de Rei).
En aquest sentit, des d’Alternativa3 han plantejat un canvi d’estratègia des del 2008,
“els canvis s’han anat produint en la nostra militància, els partners i col·laboracions i per
descomptat el nostre públic objectiu, ampliant la nostra base social per tractar d’incidir
en grups que podrien ser propers al militant actiu, però també a poc a poc en una població més general”. Per tant, el moviment del comerç just a Catalunya sembla estar molt
vinculat a la trajectòria històrica, amb certes dificultats per assolir la militància actual.

IMPACTES SOCIALS I AMBIENTALS AL SUD GLOBAL
La següent dimensió principal del comerç just és el vincle amb el Sud global. Segons
dades 2020 de l’Organització Mundial de Comerç Just, aquest ha estat el mitjà de subsistència de 965.700 persones, amb 355 organitzacions on el 54 % dels alts càrrecs
han estat ocupats per dones, en contraposició a les empreses convencionals on només
representen el 24 % (CECJ, Cuaderno de comercio justo, núm. 9, pàg. 10). A Catalunya,
les entitats locals catalanes treballen directament amb organitzacions productores del
Sud global, i mantenen relacions directes tant per a la comercialització dels productes,
com en projectes específics de sensibilització o cooperació.
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Una vista ràpida: dones en el comerç just
EMPRESES
CONVENCIONALS

Dones al Consell
d’Administració

12%

MEMBRES DE L’ORGANITZACIÓ
MUNDIAL DE COMERÇ JUST

51%
Dones CEO (directores)

9%

52%
Dones en altres càrrecs

24%

54%

Pel que fa a l’impacte al Sud global de les entitats que operen a Catalunya, es presenta
un recull de les dades més significatives, a partir de les entrevistes i les últimes memòries
d’actuació de les entitats.
Oxfam Intermón, específicament en la seva acció de comerç just, en el darrer exercici
(OI, Memòria CJ 2018-2019) va fer compres a 132 grups de productores per un volum
de 3.019.875 euros. Aquestes dades suposen un impacte positiu sobre la vida dels
productors i productores en 4 àmbits:
―― Mitjans de vida: s’ha impactat de manera positiva en els mitjans de vida de més
de 34.000 persones, de les quals el 37 % han estat dones.

Alhora, compta amb 5 projectes de cooperació, com les beques per a joves de comunitats rurals de Nicaragua, que des del seu inici el 2011 han rebut més de 200 estudiants
en els programes d’enfortiment de capacitats, així com diversos tallers sobre comerç
just. La Fundació Tercer Món ha desenvolupat projectes amb l’organització MUSA Mujeres Unidas Siempre para el Aprendizaje de Chiapas, per impulsar projectes de
formació i empoderament per a les dones productores. En l’actualitat, han diversificat
la producció “Abans treballaven el frijol i el blat de moro, després van veure que amb el
cafè també podien tenir ingressos, i ara també producció de mel” (FGTM). Per acabar,
la Fundació Vicente Ferrer es caracteritza pel seu programa a l’Índia, que permet el
desenvolupament en tots els àmbits imprescindibles per a la transformació: educació,
sanitat, habitatge, ecologia i col·lectius especialment vulnerables al sud de l’Índia, les
dones i les persones amb discapacitat. El programa Col·laboració Activa compta amb
224 dones amb diversitat funcional que treballen als tallers d’artesania elaborant els
productes que es venen a les botigues solidàries de la Fundació (Memòria anual, 2019).
En el darrer any, més de 100.000 dones participen en programes o grups de dones, més
de 46.000 persones reben aliments diàriament, i més de 2.700 persones reben atenció
hospitalària diària, entre d’altres.
IDEAS desenvolupa el comerç just amb organitzacions del Sud a través de programes de
cooperació, assistència tècnica, importació, distribució i venda a través de la seva botiga virtual, de productes artesanals i alimentaris, de cosmètica i marxandatge. Alhora, també treballa les finances ètiques, i fa campanyes de sensibilització, incidència, projectes educatius,
i consultoria. Treballen amb més de 30 cooperatives de petites productores de Bangladesh,
Uganda, Costa Rica, Bolívia, Brasil, República Dominicana, Costa de Marfil, Haití, Madagascar, Tunísia, Cambotja, Hondures, Guatemala, República del Congo, Etiòpia, Mauricio,
Nicaragua, Índia, Vietnam, Sri Lanka, Perú, Nepal, Indonèsia, el Salvador i Sud-àfrica.
Equimercado, per la seva banda, comercialitza i distribueix de forma directa amb 15
cooperatives principalment formades per dones a l’Equador, Bolívia, Xile, Guatemala,
Sud-àfrica, Índia, Sri Lanka, i de forma indirecta amb 87 grups productors de Sud-amèrica, Àfrica i el sud-est asiàtic.

―― Conservació del planeta i la biodiversitat: el 86 % de les productores compten
amb certificació ecològica dels cultius, que permet conservar la biodiversitat de
l’entorn, així com l’avantatge que tenen la capacitat d’adaptar-se millor a les conseqüències negatives del canvi climàtic. Alhora, a llarg termini emeten un 40 %
menys de gasos d’efecte d’hivernacle per hectàrea. El 43 % de les productores
treballa sota els principis de l’economia circular.
―― Desenvolupament comunitari: s’ha promogut la governança col·laborativa a
través de la promoció de cooperatives, que han aglutinat 36.606 cooperativistes
(38 % de les quals són dones) i el desenvolupament comunitari a través del finançament de projectes.
―― Lideratge i empoderament de les dones: 12.783 dones han millorat els seus
mitjans de vida, i el lideratge de les dones és molt rellevant: el 40 % de gerents són
dones i també ho són el 39 % dels membres dels consells de direcció.
Alternativa3 (Memòria 2017), per la seva banda, treballa amb 28 cooperatives i petites
productores de cafè, cacau i sucre, de Colòmbia, Perú, Uganda, Equador, Nicaragua,
República Dominicana, Brasil, Costa Rica, Bolívia, Tanzània, Ghana, Indonèsia i Mèxic.
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Organització de comerç just de Bangladesh, BASE. Imatge cedida per Oxfam Intermón.
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20% de les entitats productores amb qui treballen
les importadores són d’Àfrica.

I per acabar, Taller de Solidaridad, des del 2001, ha treballat en 13 països, donant suport
a 300 projectes que han beneficiat més de 350.000 persones. A Espanya, gràcies al
treball del grup de voluntariat promouen programes de sensibilització, educació per al
desenvolupament i comerç just.
Durant el 2019 el desplegament de LaCoordi ha estat en paral·lel amb el procés del
Fòrum Social Mundial d’Economies Transformadores (FSMET) per promoure l’intercanvi
i l’enfortiment de la mobilització social les alternatives locals que existeixen a Catalunya i
globals, com Fair Trade Advocacy Office (FTAO), World Fair Trade Organizatinon (WFTO),
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), etc. Aquest treball ha permès apropar les iniciatives europees internacionals a les realitats locals catalanes, a través del
diàleg i el treball de preparació del FSMET 2020.

Mali
�E
 nticoprokazan:
Mantega de karité

Uganda
� Ankole Coffee Prod: Cafè
� KCF: Cafè

Etiòpia
� SYDAMA CFCU: Cafè

Costa d’Ivori
� Comunitats eclesials
de base: Cacau
� Kavokiva: Cacau

Tanzània
� kcu: Cafè

Ghana
�K
 UAPA KOKKKO:
Cacau

Sao Tomé I Pr.
� CECAQ-11: Cacau

Mauricio
� Mauritius Sugar Syndicat:
Sucre i dolços

Madagascar
�F
 anohana:
Pinya, clau, gingebre
�L
 azan’Ny Sambirano:
Cacau, vainilla, cafè
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50 % de les entitats productores amb qui treballen
les importadores són d’Amèrica.

30% de les entitats productors amb qui treballen
les importadores són d’Àsia.

Chiapas
Índia

Afganistan:
� Afanden: Te

�M
 USA - Mujeres Unidas
Siempre para el
Aprendizaje: Cafè

Mèxic

� Asha handicrafts: Artesania
� Ambootia: Te
� EMA: Tèxtil
� Ftak: Arròs, pebre
� Rajlakshmi: Tèxtil
� Suminter India Organic: Sucre i dolços
� Taller-residència Vicente Ferrer: Artesania
� Woffa: Cafè

� UCOAAC: Cafè

R. Dominicana
� Conacado: Cacau i derivats
� COOPROAGRO: Cacau
� Fundopo: Cacau i derivats

Nicaragua
� ALDEA GLOBAL: Cafè
� CECOCAFE: Cafè

Bolívia

Guatemala

� EL CEIBO: Cacau
� MAQUISWAN: Artesania
� Cecaot: Quinoa

� GUAYA’B: Cafè

El Salvador
� APRAINORES: Anacards

Costa Rica
� Coopeagri: Sucre i dolços

Vietnam
� Ban Lien Tee: Te

Colòmbia
� Amucc: Cafè
� ANEI: Cafè

Brasil
� COOMAP: Cafè

Sri Lanka

Equador

� SOFA: Te

� Camari: Sucre i dolços
� Caruchil: Cafè
� Corporación fortaleza del valle: Cacau
� fonmsoeam: Cacau
� Jambi Kiwa: Plantes medicinals
� Maquita Cushunchic MCCH: Sucre i quinoa

Bangladesh
� Base: Cistells
� Corr the jute works: Artesania

Paraguai
� MANDUVIRÁ: sucre canya
i dolços

Indonèsia:
Tailàndia
� Green net: Arròs
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� KARYA MANNUGAL
SEJATHERA: Sucre i coco

Perú
� Agropia: Patates, snack
� ALTO MAYO: Cafè
� CAES PIURA: Panela
� Cepicafe: Cafè, cacau i derivats
� COOP. AG. NORANDINO: Cacau
� JUMAR: Cafè
� Norandino: Cacau i derivats

Argentina
� APMAA: Blat de moro
� CoopSOl: Mel
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INCIDÈNCIA POLÍTICA
El tercer i últim tret característic del treball en xarxa de les entitats de comerç just a Catalunya és en relació amb l’Administració pública. A escala municipal, la majoria d’entitats
participen activament en els consells comarcals per promoure accions de sensibilització
locals o els plans de cooperació municipal, com és el cas de la Fundació Tercer Món,
comerç just Molins de Rei, la Fundació Santa Magdalena, la Casa Flors i Sirera, entre
d’altres. “Les entitats participen activament al consell consultiu, on es tracen les línies
estratègiques de la cooperació de Molins de Rei juntament amb el pla director” (Cooperació Ajuntament MR).
A Catalunya destaca la Xarxa de Cafè Ciutat, que des del 2008 va donar impuls a les
sinergies entre les entitats de comerç just local i els ens públics municipals. El projecte
permet impulsar un cafè de comerç just propi de la ciutat, per exemple, “a Molins de
Rei, es va triar de forma popular el cafè de comerç just i la imatge” (Comerç Just Molins
de Rei). Aquesta xarxa està present a vuit ciutats catalanes: Terrassa, Manresa, Mataró,
Molins de Rei, Sant Quirze del Vallès, El Prat de Llobregat, Calella i Sant Adrià de Besòs.
Per últim, a escala estatal, també existeix una llarga trajectòria de treball d’incidència per
desenvolupar la compra pública ètica, a través de campanyes d’entitats com Ideas, la
CECJ, Oxfam Intermón, etc.

REPTES DE FUTUR
El moviment de comerç just a Catalunya enfronta importants reptes en relació amb la
seva evolució com a moviment social i econòmic, per una economia transformadora
amb perspectiva Nord-Sud, alhora que reflecteix una adaptabilitat i voluntat per continuar treballant per:
“intentar canviar des de dins el sistema les relacions comercials i les conductes,
per tal de poder mantenir els objectius socials d’un món més just, també quant a
les relacions d’igualtat en el tracte comercial, la dignitat del treball i les relacions
laborals, tot això, en un marc de situacions i relacions que també creix pel que fa
a la complexitat i les dinàmiques.” (Alt3).
En primer lloc, la desigualtat i el canvi climàtic són els problemes més greus i urgents
que enfronten les societats a escala local i global en l’actualitat i, per tant, no escapa al comerç just. Les dades mostren que ens trobem en una situació de crisi global
sistèmica, a causa del context social i econòmic que impera tant al Nord com al Sud.
Les xifres de desigualtat al món continuen accentuant-se, el 82 % del creixement de la
riquesa mundial del 2018 pertany a l’1 % més ric, mentre que la meitat més pobre de la
població mundial no ha rebut res d’aquest creixement. Aquesta desigualtat econòmica
internacional està vinculada alhora amb la crisi climàtica, que segons l’informe Injustícia
climàtica d’Oxfam Intermón 2019, el 10 % més ric del planeta és responsable del 50 %
de les emissions de CO2 associades al consum, mentre que els 47 països més pobres
del món són responsables només del 0,8 % de les emissions totals. Aquestes desigualtats es tradueixen en un creixent augment de la subalimentació global, fins al punt
que les Nacions Unides estimen que el 2050 més de 140 milions de persones s’hauran
desplaçat per fugir de la gana a causa de l’impacte del canvi climàtic sobre la producció
alimentària al Sud. Pel que fa al nostre entorn, a l’Estat espanyol i Catalunya es reprodueix aquesta situació. En el mateix informe d’Oxfam Intermón trobem que les llars de
les famílies més riques de l’estat són 2,3 vegades més contaminants que les llars de les
famílies més pobres. El mateix document recull els resultats de l’índex d’avaluació del
risc o vulnerabilitat climàtica, o la capacitat de resiliència dels països enfront l’emergència climàtica, que reflecteixen com els països amb ingressos baixos o mitjans-baixos
són els més exposats a les conseqüències del canvi climàtic. Aquestes dades mostren la
necessitat de donar suport a les alternatives econòmiques que incorporin la sostenibilitat
mediambiental, però també el respecte als drets laborals de les persones productores,
per tal de promoure la seva capacitat de resiliència al seu territori.
“Un exemple d’impacte de la crisi climàtica és el cafè, que és un producte molt
sensible que requereix condicions especials. Segons un estudi realitzat per la Plataforma de Comerç Just francesa, la crisi climàtica i l’augment de les temperatures
estan provocant un allargament dels períodes de sequera i pluges, perjudicant
greument les collites. Això provoca més desforestació per incrementar la producció i més ús d’agroquímics i fertilitzants per assegurar una productivitat mínima
que els permeti viure de la collita” (Oxfam Intermón, Memòria CJ 18-19, pàg. 8).

Imatge de LaCoordi, Campanya "Posa el filtre lila! Per la igualtat,
tria comerç just".

Alhora, els darrers mesos5, la pandèmia per la COVID-19 ha evidenciat la insostenibilitat
d’un model de creixement econòmic capitalista que torna a afectar de forma més contundent la població més vulnerable. Així mateix, ha posat de manifest la capacitat de
5
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Aquest informe es va acabar de redactar a finals d’abril de 2020.
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resiliència de les entitats i organitzacions de comerç just i la seva capacitat d’adaptació
als nous reptes i la seva capacitat d’adaptació als nous reptes, tant a Catalunya com al
Sud global, on les organitzacions productores de comerç just han desenvolupat accions
que donen suport a les comunitats locals enfront la pandèmia, com ara reorientant la seva
producció, garantint els salaris de les treballadores, etc.
En segon lloc, el relleu generacional esdevé un altre repte per assegurar la continuïtat
del moviment. El perfil de persones vinculades amb el comerç just són dones de més
de 35 anys o persones que pertanyen als col·lectius i moviments sensibilitzats. “Hi ha
pràcticament tota una generació que no ha sentit parlar del comerç just.” (Comerç
Just Molins de Rei). Si observem les respostes de la diagnosi d’hàbits de consum de
comerç just de LaCoordi, per franges d’edats, observem que dels menors de 30 anys,
un 80 % coneixia el comerç just i un 60 % les finances ètiques. Tot i així, només el 20 %
comprava habitualment productes de comerç just i només un 10 % treballava amb alguna entitat de finances ètiques. Les raons en tots dos casos eren l’accessibilitat, el fet
de trobar aquestes alternatives al seu entorn. En aquest sentit, es plantegen diferents
elements que afecten aquesta dificultat per apropar el jovent als moviments transformadors. D’una banda, des de la crisi econòmica, s’ha enfortit la cultura individualista
i consumista de les noves generacions. “La gent gran ha estat més sensible amb el
comerç just, la gent jove també s’apropa però costa. Abans, durant als anys 60-70, hi
havia més consciència social i col·lectiva” (FGTM). La cultura individualista imperant,
la revolució digital i internet no contribueixen a enfortir les propostes col·lectivitzades
i la consciència sobre els impactes de les estructures socials i econòmiques actuals
tant al Sud com al Nord. I, per últim, cal tenir en compte l’augment de la precarietat
de la població catalana, amb més del 25 % en risc d’exclusió i pobresa (CCOO, 2019,
pàg. 55). Aquestes dades afecten més el jovent a Catalunya, atesos la precarització
en el treball, l’increment de la temporalitat laboral i la taxa de risc de pobresa molt superior a la mitjana de la resta de la població. El jovent, “una vegada acaba els estudis,
se’n va a buscar feina, i no tornen a vincular-se amb les xarxes locals” (Comerç Just
Molins de Rei). Aquests elements estan relacionats amb la necessitat del moviment
d’adaptar-se als canvis socials, culturals i econòmics esdevinguts els últims 10 anys, i
que han transformat la societat catalana i, en especial, la participació del jovent en les
economies transformadores com el comerç just. D’altra banda, la digitalització en la
comercialització per apropar les alternatives a la revolució digital del nou segle juga un
paper molt important: “avui dia, molts de nosaltres ja comprem de forma virtual, venir
a la botiga física és un problema, tot i que estem molt cèntrics. Si no ens modernitzem
en sistemes de venda, no podrem créixer.” (FGTM).
En tercer lloc, l’entrada d’empreses convencionals en la comercialització de productes
de comerç just suposa una bona notícia per al moviment, en tant que amplia el volum
del sector, arriba a més persones del món i permet visibilitzar els impactes socials i
ambientals del comerç just arreu.
“A Europa multitud d’empreses han incorporat comerç just, tant pel que fa al producte (per exemple, Ben & Jerry) com la distribució (p. ex. Lidl) o les botigues
(Starbucks). Això és un assoliment del moviment que amplia la capacitat de venda
dels productes de comerç just, així com els visibilitza. Però, alhora, també és un
repte per al moviment en la mesura que els estàndards reclamats des del moviment de comerç just han de continuar avançant, especialment en relació amb el
preu just” (OI, Memòria 18-19, pàg. 9).
Com assenyala Alternativa3 “podrien contribuir a l’afebliment de les organitzacions del
moviment i, de retruc, potser també a la seva capacitat de debat i manteniment de crite-
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ris i filosofia, projectes i incidència”. En aquest sentit, es planteja la necessitat d’enfortir
“la incidència i pressionar les grans empreses per posar les persones per davant dels
beneficis.” (OI) i impulsar el canvi en els seus criteris i pràctiques de forma integral, i no
només d’una part del seu treball.
En aquest sentit, WFTO compta amb l’estàndard del sistema de garanties, que permet
avaluar les organitzacions membres per tal de garantir que compleixen els 10 principis
del comerç just, més enllà de la cadena de producció o producte, sinó també l’estructura
i model de l’organització.
“Hi ha molta gent arreu del món disposada no solament a criticar el comerç just
perquè consideren que és una aspiració poc realista, poc ‘sincera’ i un negoci amb
ànim de lucre i forces de mercat convencionals, sinó també a denunciar la més
mínima infracció dels criteris de conformitat amb l’estàndard. Les organitzacions
de comerç just han de fer front a aquests reptes.” (CECJ, Cuaderno, núm. 9 CJ,
2019, pàg. 6).
En quart i últim lloc, el treball en xarxa continua sent un dels factors principals per respondre als reptes del comerç just a Catalunya. El moviment, com s’ha vist, treballa amb
diverses entitats, organitzacions i ens municipals per desenvolupar, sobretot, iniciatives
de sensibilització, educació o incidència local. Tot i així, el conjunt d’entitats de comerç
just subratlla la importància de continuar amb aquest treball en xarxa per enfortir el comerç just. En aquest sentit, des d’Oxfam Intermón es planteja la necessitat d’enfortir la
connexió entre el comerç just i l’ESS o l’ecologisme, on el jovent ha demostrat el darrer
2019 el seu fort interès i implicació en les mobilitzacions pel clima. “El comerç just ha
de ser una de les opcions de les economies transformadores. Hem d’aconseguir que
cada vegada més gent aposti per totes les economies alternatives i transformadores,
per tenir el compte corrent i els estalvis en les entitats de finances ètiques, per ser clients
d’entitats de subministrament d’energies netes, i el comerç just s’ha de veure com una
de les opcions claus de consum transformador”.
Alhora, el mateix moviment del comerç just està debatent canvis interns, com ara la
possibilitat d’incloure’l també en les relacions comercials Sud-Sud i Nord-Nord. “S’ha de
tornar a impulsar l’articulació i coordinació del moviment” (Fundació Grup Tercer Món).
En aquest sentit, “s’obre un nou debat al voltant d’una proposta feta des de la base del
moviment de la WFTO, sobre la possibilitat d’obrir la porta també als petits productors
del Nord, agrupats en cooperatives o formes més socials de producció als països d’Europa o del Nord desenvolupat” (Alt3). Aquesta iniciativa suposa un nou paradigma dins
el moviment del comerç just, amb nous reptes i implicacions, en relació amb els criteris
de selecció “per tal que un col·lectiu, organització, empresa, etc. es pugui anomenar
de comerç just al Nord o l’ús d’un segell que ho certifiqui, el tipus de seguiment que es
dona o el pes que hauria de tenir o no dins de les organitzacions del comerç just i altres”
(Alt3). Aquest nou repte haurà de buscar sinergies amb altres moviments per tal d’enfortir
els vincles entre el conjunt d’economies transformadores, per visibilitzar la importància
d’establir relacions econòmiques, comercials justes i equitatives també entre el Nord
global. En aquest sentit, sorgeix la possibilitat d’apropar els debats entre la sobirania
alimentària, el producte de proximitat o km 0 i el comerç just a la ciutadania. “Molta gent
qüestionava el comerç just, fins i tot persones molt sensibilitzades. Una cosa no treu
l’altra, no han de ser incompatibles” (Comerç Just Molins de Rei).
Com s’ha vist al llarg de l’informe, la realitat del moviment del comerç just a Catalunya
es caracteritza per una llarga experiència en l’impuls de les economies transformadores durant més de 50 anys, una forta descentralització territorial, així com un treball en
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xarxa que permet establir ponts i sinergies amb el conjunt de moviments i entitats per
la transformació social, tant al Nord com al Sud. Aquesta evolució es reflecteix per una
banda en el creixement en les vendes, així com en la continuïtat de fa més de 20 anys
de les campanyes de sensibilització, la celebració del Dia Mundial del Comerç Just o
el treball en xarxa tant amb entitats locals com amb les administracions públiques. “El
moviment evoluciona juntament amb la societat i el temps, és a dir, té una bona capacitat
d’adaptació i igual que el mercat assimilarà la nostra proposta” (Alt3).

LACOORDI
La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques (LaCoordi) es va crear a l’octubre
de 2018, agrupant les 6 entitats impulsores de la campanya “Som Comerç just i Banca
Ètica”, SETEM Catalunya, Alternativa3, FETS-Finances Ètiques, Associació Fiare Catalunya, Oxfam Intermón i la Xarxa d’Economia Solidària (XES), entitats amb més de 50
anys d’experiència impulsant l’economia solidària, així com la justícia social i ambiental
en les relacions econòmiques transformadores. Per tot plegat, LaCoordi conforma una
plataforma única per articular i fer créixer els projectes que aposten per un consum
crític, conscient i solidari al territori, promoguts per organitzacions de comerç just,
governs locals i entitats social.
En els darrers anys, a Catalunya, el comerç just ha patit una pèrdua de força i actualitat
com a alternativa amb mirada Nord-Sud, i s’han consolidat una sèrie de mites al seu
voltant. En aquest sentit, LaCoordi ha impulsat un procés de reflexió per tal d’enfortir
el seu rol en coherència amb la realitat local del territori, i esdevenir l’espai d’articulació
participativa de les alternatives econòmiques amb mirada local-global. “Comerç just
significa igualtat de sou per a les dones per la mateixa feina i remuneració justa en
tots els casos; accés a la propietat de la terra; empoderament polític i social a través
de la participació democràtica i en la presa de decisions en les cooperatives; desafiar
els estereotips i les convencions socials tradicionals. Les finances ètiques busquen
que els diners que hi dipositem puguin ser una eina útil per al desenvolupament de la
societat gràcies a la inversió en iniciatives de comerç just i d’ESS. Triar el comerç just,
les finances ètiques i l’economia social i solidària és també triar per acabar amb
la desigualtat de gènere”. (Manifest de la campanya 2019 “Posa’t el filtre lila! Per la
igualtat, tria comerç just”).
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BANC DE RECURSOS
LaCoordi - Coordinadora Comerç Just i Finances Ètiques (2020), Catàleg d’activitats de
comerç just
Biblioteques sense Fronteres ACCD (2020), Les economies transformadores, el comerç
just, les finances ètiques i l’economia social i solidària.

Entitats membre de LaCoordi - Coordinadora Comerç
Just i Finances Ètiques
www.lacoordi.cat
FETS - Finançament Ètic i Solidari
www.fets.org
Associació Fiare Catalunya
http://www.fiare.cat
Oxfam Intermón
https://www.oxfamintermon.org/es
Alternativa3
https://alternativa3.com
SETEM Catalunya
www.setem.org/catalunya
XES - Xarxa d’Economia Social i Solidària
https://xes.cat

Entitats analitzades en l’informe
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Fundació Grup Tercer Món
http://www.gruptercermon-mataro.org/Botiga%20Solidaria.html
Il·lusions (Alternativa Global)
https://www.facebook.com/Illusions-Alternativa-Global-1576464072606254/?fref=ts

Botigues en línia
Alternativa3
https://alternativa3.bio/?___store=ca&___from_store=es
Altermercat
https://www.altermercat.cat/nou_web/botiga/
FemCadena
http://femcadena.com/botiga/
Fundació Vicente Ferrer
http://www.tiendafvf.org
Intermón Oxfam
https://tienda.oxfamintermon.org
Olokuti
http://www.olokuti.com/catalog/
Ideas - Comerci Justo
https://tienda.ideas.coop
Quèviure Cooperativa
https://www.queviure.cat
Adsis Equimercado
https://equimercado.org/tienda/

Adsis Equimercado
www.equimercado.org

Entitats d’interès

Alternativa3
www.alternativa3.com

Coordinadora Estatal de Comerç Just
http://comerciojusto.org

Taller de Solidaridad
www.tallerdesolidaridad.org

DinerÈtic
https://www.dineretic.net/

Fundació Vicente Ferrer
www.fundacionvicenteferrer.org

FairTrade Advocacy Office
www.fairtrade-advocacy.org

Ideas - Comercio Justo
www.ideas.coop

Fair Trade Ibérica
www.sellocomerciojusto.org

Oxfam Intermón
www.oxfamintermon.org

FairTrade International
https://www.fairtrade.net/

Associació Comerç Just Molins de Rei
http://comjust.entitatsmdr.cat

Fairtrade Labelling Organizations - FLO content_id:176377780
https://www.flocert.net/about-flocert/
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