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1. INTRODUCCIÓ
Què és el comerç just? És realment una alternativa de consum
responsable que ajuda al desenvolupament, o només es tracta d‟una etiqueta
que ven un missatge de solidaritat? Pot el comerç just convertir-se en una
alternativa al comerç convencional? D‟aquestes preguntes parteix aquest
treball en el qual intento respondre-les amb tota la informació recollida sobre
la realitat que engloba el comerç just com a moviment.
Per això he volgut explicar els objectius que planteja aquest comerç i
els principis que segueix, l‟evolució d‟aquest moviment des del seu origen, els
membres que fan possible el cicle del comerç just, així com les organitzacions
que hi participen, les diferents maneres de promocionar el comerç just i els
seus productes i, finalment, el punt de vista de persones vinculades amb
aquest tema i l‟opinió d‟una petita part de la població de Barcelona i Girona.
Això és una petita síntesi del que recull aquest treball.
Un dels motius que m‟ha impulsat a escollir aquest tema és la meva
experiència com a voluntària que vaig realitzar el Nadal del 2008, col·laborant
en una botiga de comerç just d‟Intermón Oxfam. En aquell moment, jo no tenia
una idea massa clara sobre el comerç just i, de fet, pensava que aquesta
forma de comerç no estava gaire estesa per la població. Però el cas és que
vaig veure com entraven a la botiga moltes persones que volien comprar un
paquet de cafè o qualsevol altre producte que fos de comerç just. Durant
aquell període vaig sentir a parlar de famílies que, gràcies al comerç just,
podien obtenir un salari equitatiu pel seu treball, i que els garantia un nivell de
vida més digna. També vaig viure d‟aprop la implicació de cadascun dels
voluntaris i la seva motivació per tirar endavant aquest projecte.
Quan ja havia finalitzat la meva estada a la botiga, m‟havia quedat amb
les paraules més significatives del comerç just i les que havia interioritzat més
durant aquells dies: transparència, respecte, solidaritat, ajuda, productors
vulnerables, pobresa, justícia, futur sostenible... Aquestes, van fer despertar el
meu interès per conèixer més a fons l‟entorn que envolta el comerç just i
poder, d‟aquesta manera, entendre millor els seus objectius. Perquè, malgrat
tot, jo encara tenia alguns dubtes que volia resoldre d‟alguna manera. La
suma de tot allò, també em va fer plantejar si el comerç just era realment una
2
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solució eficaç per millorar el nivell de vida d‟aquelles famílies i si les ajudava,
així, a sortir de la pobresa. Arrel d‟aquesta curiositat, vaig decidir escollir el
comerç just com a tema del meu treball per tal de cercar més informació
(conèixer que hi ha darrere d‟aquest moviment, el per què d‟una certificació de
comerç just i quines perspectives de futur té) i poder resoldre les meves
inquietuds.
Per donar una visió general sobre el comerç just i, sobretot, per poder
respondre les preguntes que em plantejava he anat a cercar informació a
diverses biblioteques (Vila de Gràcia, Jaume Fuster i Can Rosés a Les Corts).
També he consultat moltes pàgines web d‟organitzacions nacionals i
internacionals, de grups de productors, entitats financeres, cadenes de
distribució, mitjans de comunicació, etc., i he extret informació d‟algunes
pel·lícules o reportatges vinculats amb el comerç just. I també vaig assistir a
alguns actes de sensibilització com per exemple una exposició de comerç just
organitzada al Caixa Fòrum de Barcelona, on hi havia una petita mostra de
productes de comerç just i informació a nivell global, i altres fires i mercats. A
més, he realitzat una comparativa de preus de cafè entre diversos
supermercats de Barcelona.
D‟altra banda, he realitzat algunes entrevistes a persones vinculades
amb el comerç just per tal de saber la seva opinió, entre altres, sobre
l‟evolució del comerç just, la seva visió actual, i una perspectiva de futur. M‟ha
semblat interessant, també, complementar-ho amb una enquesta a diverses
persones del carrer per conèixer la seva percepció sobre el comerç just i el
seu acord o desacord amb el projecte. Amb aquesta finalitat vaig realitzar 150
enquestes a diferents persones de les poblacions de Girona i Barcelona.
Finalment, voldria agrair la col·laboració de totes les persones que han
participat en aquest treball: els entrevistats (la responsable de la botiga de
comerç just d‟Intermón Oxfam, el departament d‟administració de Setem, i el
vicepresident de la Coordinadora Estatal de Comerç Just i responsable de
vendes de productes de comerç just d‟Intermón Oxfam), els enquestats, les
persones de diferents organitzacions que m‟han facilitat informació i finalment
al meu tutor del treball, Jesús Ciruelo.
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2. QUÈ ÉS EL COMERÇ JUST?
2.1 Definició
Trobar una única definició per al comerç just no és fàcil ja que sovint
apareixen diferents denominacions, com per exemple: comerç equitatiu,
comerç alternatiu, comerç just, comerç solidari, i no sempre està clar que
vulguin dir el mateix. Amb el temps, però, s‟han anat formulant diverses
definicions a nivell internacional que cada vegada més s‟estan consolidant.
A principis d‟aquest segle les quatre organitzacions internacionals més
grans de comerç just que formen l‟anomenada “Xarxa FINE” (FLO- Fair Trade
Labelling

Organizations

International,

IFAT-

Internacional

Fair

Trade

Association, NEWS!- Network of European World Shops, EFTA- European
Fair Trade Association)1 van aconseguir trobar una definició bàsica comuna i
majoritàriament acceptada:
“El comerç just és una associació comercial que es basa
en el diàleg, la transparència i el respecte i que busca una
major equitat en el comerç internacional. Contribueix al
desenvolupament sostenible oferint millors condicions
comercials

garantint

l‟acompliment

dels

drets

de

productors i treballadors marginats, especialment en el
Sud.”
Però, malgrat això, en podem trobar d‟altres, com seria el cas de la del
Manifest “Abriendo Espacio por un Comercio Justo”2 que remarca que:
“El Comerç Just és un moviment social que, a través
d‟una pràctica comercial, una tasca de sensibilització i un
treball de mobilització social, aspira a canviar els actuals
models de relacions econòmiques i participar en la
1

Veure més informació de la Xarxa FINE i de les organitzacions que la formen a l‟apartat 5.2
d‟aquest treball.
2
El Manifest “Abriendo Espacio por un Comercio Justo” és una xarxa d‟unes trenta
organitzacions de la Península ibèrica i illes. Va néixer després de la introducció del segell
FLO a l‟estat espanyol l‟any 2005 per defensar una visió del comerç just dins l‟economia social
i solidària. Les organitzacions de l‟”Espacio” no consideren el comerç just en estrictes termes
Nord/Sud sinó des d‟una perspectiva transformadora en els àmbits de producció, distribució i
consum. Aquest Manifest significa el naixement d‟un espai més alternatiu a l‟interior del
moviment de comerç just a Espanya.
4
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construcció d‟alternatives. És també un procés d‟intercanvi
de productes que, respectant la naturalesa, busca repartir
equitativament els esforços i els beneficis entre els
participants.”
Per la seva banda, la Comissió Ètica de la Coordinadora d‟Organitzacions de Comerç Just d‟Espanya3, defineix:
“El Comerç Just és un moviment social integrat per
productors, comerciants i consumidors que treballen per
un model més just d‟intercanvi comercial, possibilitant
l‟accés dels productors més desafavorits al mercat i
promovent el desenvolupament sostenible.”
D‟aquesta manera, analitzant i consensuant les diferents definicions
podem concloure que el comerç just és una estratègia comercial que pretén
reduir la pobresa i ajudar a les poblacions vulnerables a sortir de la
dependència i l’explotació, mitjançant el diàleg, el respecte i la transparència
en les seves activitats de recerca per un comerç internacional més just. Ajuda
a millorar el nivell de vida dels productors facilitant l‟accés al mercat, pagant un
preu just pel treball realitzat i oferint unes condicions laborals i comercials
justes i igualitàries perquè aquests productors puguin ser autosuficients.

2.2 Quins són els seus objectius?
Després d‟haver extret una definició clara del comerç just, és important
conèixer quins són els principals objectius que es proposa aquesta alternativa:
Referent als productors, el comerç just vol millorar el seu nivell de
vida i el seu benestar, facilitant-los l‟accés directe als mercats industrialitzats,
pagant-los un salari just pel seu treball per poder ser competitius dins el mercat
i fer-ho de forma continuada per assegurar una estabilitat. El comerç també té
com a objectiu donar oportunitats als productors i treballadors dels països
empobrits, especialment dones i persones indígenes, en el desenvolupament i
manufactura dels productes, en la millora de la qualitat i en l‟obtenció d‟uns
3

Veure més informació de la Coordinadora d‟Organitzacions de Comerç Just d‟Espanya a
l‟apartat 5.1 d‟aquest treball.
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preus competitius, per ajudar-los a sortir de la posició d‟exclusió en la que es
troben i que aconsegueixin una major seguretat i autosuficiència econòmica.
Respecte als consumidors, es vol sensibilitzar-los dels efectes
negatius que suposa per als productors el comerç internacional, per aconseguir
que ells en siguin conscients i puguin actuar com a consumidors responsables.
I finalment, a nivell mundial, el
comerç

just

busca

un

nou

model

comercial que se centri en la globalització
per beneficiar a aquells que viuen en la
pobresa,
diferencies

i

acabar,
que

així,

genera

amb
el

les

comerç

internacional entre els països empobrits i
els més desenvolupats.

2.3 Quins principis o criteris segueix?
El comerç tradicional poques vegades defensa els criteris del comerç
just, i molt sovint accentua les diferències entre països rics i pobres. Per
aconseguir tots els objectius esmentats en l‟apartat anterior i també per
garantir als consumidors que els productes que compren han estat elaborats
en condicions dignes, el comerç just respecta una sèrie de criteris:

a. Un preu just per una vida digna:
Molt sovint, els treballadors del Sud reben pel seu treball uns
salaris que no els permeten cobrir les seves despeses mínimes per a
unes condicions de vida dignes, ni autodesenvolupar-se per poder sortir
de la pobresa. Això els perjudica tant als productors com a les seves
famílies i els hi dificulta la seva tasca de supervivència. El comerç just
garanteix als productors un preu just, és a dir, el salari que realment
correspongui a la seva feina, que cobreixi les despeses de producció i
que li permeti viure dignament del seu treball.
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b. Participació en la presa de decisions:
El comerç just exigeix la implicació i participació dels productors
en els assumptes que afecten el seu treball. Les organitzacions
promocionen la participació dels productors a l‟hora de prendre
decisions, especialment de les
dones, que són el col·lectiu
més freqüentment marginat en
aquest àmbit. En definitiva, el
comerç just busca que els
productors marginats tinguin
dret a opinió i a realitzar
propostes

per

millorar

el
Dones productores de Hualqui, MEHUAL
participant en un taller de Comerç Just i Solidari.

funcionament del seu treball.
c. No a l’explotació infantil:

Els nens i nenes treballen com a adults en molts països del Sud.
Les situacions de pobresa extrema en què es troben les famílies les
obliguen que els treballadors siguin ajudats pels seus fills i filles per
augmentar així els ingressos de la família. Per això, junt amb el fet de no
disposar d‟una escola que els faciliti un futur millor, sovint treballen
massa hores i viuen en condicions perjudicials i amb alt risc d‟agafar
malalties. A més, cobren menys pel seu treball i pateixen trastorns que
els afecten físicament i psicològica.
El comerç just evita l‟explotació infantil i tracta de buscar un
equilibri entre la protecció de la salut dels nens i nenes, les seves
possibilitats de formació i la realitat social en la que viuen que els obliga
a treballar. Així, els nens i nenes entre 12 i 15 anys podran col·laborar
amb el seu treball sempre que aquest desenvolupi les seves capacitats,
no perjudiqui la seva escolarització i estigui sota la supervisió d‟algun
membre de la família o adult responsable. Quant als joves entre 15 i 18
anys, podran treballar fora de l‟àmbit familiar sempre que cobrin
almenys el 80% del salari d‟un adult i tinguin oportunitats per a la seva
formació o educació.

7
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d. Igualtat de gènere i davant la diversitat:
El 70% de les persones que viuen en la pobresa absoluta són
dones i hi ha una gran diferència entre la retribució econòmica que
reben pel seu treball, és a dir, el salari, i el paper que desenvolupen en
la societat. És habitual que la dona cobri un salari inferior per realitzar el
mateix treball que un home. Les dones estan sistemàticament
discriminades en els països del Sud: disposen de molt poques
possibilitats d‟aconseguir un treball segur, ingressos propis, formació i,
per tant, de la capacitat de decidir sobre el seu propi futur.
Des del comerç just es treballa perquè totes les persones d‟un
grup productor, siguin de la raça que siguin, sexe, religió o grup social,
gaudeixin de la mateixa situació quant a ingressos, oportunitats de
formació i de participació.

Camperola d‟una cooperativa africana de comerç just

e. Condicions laborals saludables:
La falta de drets laborals dificulta l‟obtenció d‟unes condicions de
vida i treball més dignes. En molts països de Sudamèrica i Àfrica, les
persones que supervisen els treballadors van armades, els temporers
s‟amunteguen en allotjaments precaris, no hi ha cobertura sanitària per
prevenir les malalties o accidents i les lleis no permeten l‟associació o
sindicació. Mitjançant el comerç just es promocionen pràctiques
saludables i segures en el lloc de treball amb l‟objectiu de reduir els
riscos per la salut, així com fomentar el benestar social dels treballadors.

8
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f. Respecte al medi ambient:
La

sobreexplotació

dels

recursos

naturals

dificulta

el

desenvolupament dels països del Sud. En els últims anys s‟ha
incrementat l‟ús de pesticides i fertilitzants en les plantacions. Es calcula
que en els països del Tercer Món s‟utilitzen sense control unes 40.000
tones anuals de pesticides, molts d‟ells prohibits en els països del Nord.
Encara que a curt termini eliminen les plagues, aquests productes
afecten la pell i les vies respiratòries, i provoquen la degeneració del sòl
i la contaminació del medi ambient, així com la pèrdua dels conreus.
Segons el comerç just, els recursos naturals han de ser utilitzats
considerant el que implica a la llarga el seu ús. Partint de la base que és
difícil per als productors aconseguir que les seves matèries primeres
respectin la legislació europea, es promou la implantació d‟una
estratègia que inclou la prevenció de la pol·lució de l‟aigua i l‟aire, el
respecte de les espècies protegides, l‟ús de matèries reciclades, el
tractament de la brossa i el foment de l‟agricultura biològica.
Amb el respecte i l‟aplicació d‟aquests principis, el comerç just aspira a
crear i implantar un nou model de producció i de relacions comercials més
equitatiu i respectuós amb les persones i l‟entorn.

El comerç just busca un món més equitatiu i just, en el
que no hi hagi diferències entre països.

9
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2.4 Orígens del comerç just
Segons Marco Coscione4, per saber com
va aparèixer la idea de fer un comerç basat en la
justícia, ens hem de situar als Estats Units l‟any
1946. El moviment comercial global just va
començar amb la fundació Self Help Crafts
(actualment

anomenada

Ten

Thousand

Villages5) amb el treball de l„empresària Edna
Ruth Byler6 que, en un viatge per promoure
mesures a Puerto Rico l‟any 1946, es va quedar
molt sorpresa pel grau de pobresa que va

Logo de l‟organització
Ten Thousand Villages

experimentar.
A partir d‟aquell moment, Byler va començar amb un moviment global
per acabar amb la pobresa mitjançant solucions a base de mercats.

Ella

confiava que podria proporcionar oportunitats sostenibles i econòmiques per
als artesans de països en vies de desenvolupament si creava un mercat a
Nord-Amèrica per a aquests productes. Així, va conscienciar la seva comunitat
sobre les vides d‟artesans d‟arreu del món. Però no només volia conscienciar,
volia actuar. Així que, durant trenta anys, va treballar per unir empresaris
individuals de països en vies de desenvolupament amb oportunitats de mercat
a Nord-Amèrica. Gràcies a això, Ten Thousand Villages van avançar per
crear

una

xarxa

global

on

empresaris

socials

treballaven

per

proporcionar oportunitats econòmiques a artesans pobres. Després
d‟haver lligat aquestes relacions comercials amb diverses comunitats pobres

4

Coscione, Marco: El Comercio Justo (veure apartat 8-Bibliografia)
Ten Thousand Villages és un programa no lucratiu que treballa amb més de 130 grups
d‟artesans en més de 38 països a l‟Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. És una de les organitzacions
líders de comerç just més grans i més antigues, que tenen l‟objectiu de construir relacions a
llarg termini perquè els artesans tinguin treball i puguin obtenir un salari just per pagar
l‟alimentació, l‟educació, l‟assistència mèdica i l‟allotjament i perquè tinguin l‟oportunitat de
millorar la seva qualitat de vida. Ten Thousand Villages treballa perquè, en un futur, tots els
artesans dels països en vies de desenvolupament guanyin un salari just, siguin tractats amb la
dignitat i el respecte adequats i siguin capaços de viure una vida digna.
(www.tenthousandvillages.com)
6
Edna Ruth Byler, nascuda el 22 de maig de 1904 a Kansas, EUA. En un viatge a Puerto
Rico amb el seu marit, Edna va veure els treballs de costura de les dones pobres i va arribar
amb elles a un acord per comercialitzar-lo. Més tard hi van afegir artesania i així es va originar
un programa d'autoajuda que més endavant s‟anomenà Ten Thousand Villages. També va
fundar una botiga de regals, en la que va col·laborar fins la seva mort el 6 de juliol de 1976.
5
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del Sud, es va obrir, el 1958 als Estats Units, la primera botiga de comerç
just.
Paral·lelament, a finals dels anys 50 a Europa també es produïen
moviments en favor d‟una nova forma de comerç que donés suport a persones
desafavorides. A un poble del sud d‟Holanda un
grup

de

joves

catòlics,

preocupats

per

les

desigualtats cada vegada més grans entre el Nord
i el Sud, van crear l‟any 1959 l‟organització SOS
Werelhandel, l‟actualment anomenada Fair Trade
Organisatie7.

Al mateix temps, Oxfam Gran

Bretanya8 va començar a vendre, a botigues del
seu país, artesania feta pels refugiats xinesos de
Hong Kong.

Logo de l‟organització Fair Trade
Organisatie

Un altre moment destacable que marca l‟inici del moviment internacional
per donar suport a un comerç amb justícia es produeix l‟any 1964, quan es va
celebrar a Ginebra la primera “Conferència de Nacions Unides sobre
Comerç i Desenvolupament” que donava inici als treballs de la UNCTAD9
com a entitat intergovernamental permanent a l‟Assemblea General de l‟ONU
(Organització de les Nacions Unides). Posteriorment es va celebrar una altra
conferència a Nova Delhi el 1968.
El lema Trade, Not Aid! (Comerç,
No Ajuda!) resumeix la posició dels països
més

empobrits

que

denunciaven

les

polítiques proteccionistes dels països rics i
el seu control dels preus de les matèries
primeres. Les propostes relacionades amb
la creació de mecanismes comercials més
justos van ser en aquell moment vetades
per vuit dels països més rics. Però una
7

Manifestació a Kenya, el novembre de
2009, per a protestar sobre la poca ajuda
que reben els ciutadans perquè el país es
desenvolupi.

Fair Trade Organisatie és una organització professional de cooperació per al
desenvolupament fundada a Holanda l‟any 1959, que actua activament a Holanda i a Bèlgica
tot i que manté relacions comercials amb 120 organitzacions de productors a 30 països.
(www.fairtrade.nl)
8
Oxfam GB és una ONG de cooperació per al desenvolupament fundada el 1942 a Oxford
(Gran Bretanya)
9
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development (www.unctad.org)
11
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minoria d‟europeus que ja buscaven maneres de reduir la pobresa en els
països del Sud, van recollir aquestes reclamacions i això va donar impuls al
comerç just. (Manifestacions d‟aquest estil encara són vigents, tal com es
mostra a la imatge anterior).
El mateix any 1964, Oxfam GB va fundar a Europa la primera
organització de comerç just; mentre que el 1967, als Països Baixos, S.O.S.
Wereldhandel va crear la primera importadora, i el 1969 es van inaugurar les
primeres botigues de comerç just a Bèlgica i Holanda.
Al principi, aquesta activitat comercial era molt irregular. Les
associacions de voluntaris aprofitaven fires, conferències o trobades per
promoure els productes del Sud. La relació comercial era directa: des del
productor fins al consumidor a través de persones que viatjaven sovint o que
tenien relació amb productors i cooperatives del Sud.
La dècada dels 70 és un període on es replantegen els objectius del
comerç just: la venda dels productes del Sud es veia com a forma per
sensibilitzar la població del Nord. Un dels productes que impulsa el comerç
just i solidari és el cafè, que fa que, durant aquests anys 70, les
organitzacions de comerç just es consolidin i el moviment s‟estengui
ràpidament pels Països Baixos, Alemanya, Suïssa, Àustria, França, Suècia,
Gran Bretanya i Bèlgica.

2.5 Evolució del comerç just
Durant els anys 70, tot i que hi havia centenars de punts de venda en
ONG, esglésies, botigues, vendes per catàleg..., el comerç alternatiu
continuava sent molt minoritari.
Al 1973 s‟importa el primer cafè comercialitzat a través dels canals del
comerç just, procedent de cooperatives de cafè de Guatemala sota la marca
comuna Indio Solidarity Coffee. Això fa que les primeres organitzacions
importadores i distribuïdores de productes i els productors del Sud comencin a
definir els criteris en què es basaria aquesta relació que anomenarien “Comerç
Just”. Llavors l‟objectiu prioritari era la sensibilització de la societat sobre les
injustícies del comerç internacional.

12
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Paral·lelament, a finals dels anys setanta, es va crear, a Holanda, la
primera garantia de comerç just per als consumidors: es tractava de
l‟etiqueta Max Havelaar10, un segell de qualitat dels productes justos, i que
també va fomentar que es venguessin més productes ja que aquesta etiqueta
aprovava la seva qualitat.
A partir dels anys 80 el moviment just comença a prendre força i avança
més ràpidament quant a vendes de productes, consciència popular i
campanyes per apropar el producte i el missatge al consumidor. Aquest
moviment arriba a Espanya als anys 80 quan, el 1986, es van obrir les dues
primeres botigues: una a Andalusia (Cooperativa “Sandino”, actualment
IDEAS11) i l‟altra al País Basc (“Traperos de Emaús”12).
És també durant aquests anys vuitanta, quan neixen i es consoliden les
organitzacions que treballen professionalment i de forma exclusiva en el
comerç just: el 1987 neix l’EFTA (European Fair Trade Association),
consolidada el 1990; i el 1989 es crea l‟Associació Internacional de Comerç
Just, l’IFAT.13 El creixement durant els anys vuitanta va permetre diverses
campanyes de sensibilització que donaven un major coneixement als ciutadans
sobre el comerç just i els seus temes relacionats.
Als anys 90 segueix creixent aquest moviment; és el moment en què es
comença a donar importància a la qualitat dels productes, i es volen iniciar
noves campanyes de màrqueting i estratègies comercials per difondre els
productes en els mercats. És aquesta entrada als grans mercats el que
provoca que arribin les primeres marques i es comenci a treballar no només en
el camp del comerç just, sinó també amb els canals tradicionals. Una
d‟aquestes marques que prenen més protagonisme és la marca holandesa
Max Havelaar ja que va ser el 19 de setembre de 1991 que el Parlament
europeu va fer un Informe: “Sobre la possibilitat de convertir el consum del
cafè en les institucions comunitàries en una activitat d’ajuda per als
10

Veure més informació a l‟apartat 5.2 d‟aquest treball.
IDEAS (“Iniciativas De Economía Alternativa y Solidaria”), és una organització de comerç
just que lluita per un món més just i sostenible. Des de fa més de vint anys, IDEAS és la
primera entitat espanyola que desenvolupa el comerç just amb organitzacions del Sud (Àfrica,
Amèrica Llatina i Àsia). Veure més informació a l‟apartat 5.1 d‟aquest treball.
12
“Traperos de Emaús” és una comunitat de vida i treball que va començar en un solar
d‟Intendència de Pamplona i que s‟ha convertit en una realitat que s‟ocupa de la recollida
selectiva de materials en gran part del territori navarrès.
13
Veure més informació sobre aquestes organitzacions en l‟apartat 5.2 d‟aquest treball.
11

13

EL COMERÇ JUST: UN ALTRE CAMÍ PER CONSTRUIR UN MÓN MILLOR

petits productors de cafè en el Tercer Món”. En aquest informe
s‟expressava la preocupació per la gran caiguda del preu del cafè en el mercat
mundial, monopolitzat per les grans empreses comercials, que “repercutia
directament sobre els productors de cafè dels PED14 que no tenien cap força
econòmica”.
La conclusió a la qual
el Parlament europeu arriba
és:

“seguint

el

model

del

Parlament neerlandès, utilitzar
a partir de l’1 de gener de
1992 exclusivament cafè de
marca

de

Havelaar”

qualitat
i

fa

una

Max
Parlament europeu a Estrasburg

crida

perquè les altres institucions de la Comunitat “prenguin la mateixa decisió”.
Aquest va ser un pas important per endinsar les institucions europees en el
consum de productes de comerç just, i un pas també per començar a
reflexionar seriosament sobre la importància d‟aconseguir un comerç amb
justícia. A Espanya, també les institucions públiques seguirien aquest exemple
per fomentar el comerç just. Així, el 2005, el Senat s‟afegia a aquesta iniciativa,
com anteriorment ja havien fet diverses diputacions, el Palau de La Moncloa, la
Generalitat de Catalunya, el Govern basc i diverses universitats.
El 1994 es crea NEWS! ( Network of European World Shop), el 1996
neix a Espanya la Coordinadora de les Organitzacions de Comerç Just i el
1997, la FLO, l‟Organització Internacional del Segell de Comerç Just15.
A partir d‟aquí el comerç just, que va començar com un moviment petit i
tímid, ha anat prenent força fins a convertir-se en un dels mercats de més ràpid
creixement d'Europa. El comerç just ja no es ven només en les botigues
solidàries, sinó que s‟ha anat estenent fins arribar a tenir presència en altres
canals de venda i en altres institucions, així com a ser cada vegada és més
conegut per els consumidors d‟arreu del món.

14
15

PED: Països En vies de Desenvolupament
Veure més informació sobre aquestes organitzacions a l‟apartat 5.2 d‟aquest treball.
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3. FUNCIONAMENT DEL COMERÇ JUST
Després d‟haver descrit els principis i criteris en què es basa el comerç
just, en aquest apartat s‟analitzen els diferents elements que fan possible, a la
pràctica, el seu funcionament. Perquè el comerç just funcioni cal que tots els
subjectes que hi participen siguin conscients de la seva tasca i treballin de
forma coordinada, moguts per l‟objectiu d‟aconseguir un comerç transparent,
solidari i amb justícia.
Distingirem quatre elements essencials perquè el cicle del comerç
just funcioni:
1. Els grups productors
2. Els intermediaris
3. Els distribuïdors
4. Els consumidors
Cadascun d‟ells té un rol determinat i el treball conjunt fa possible
avançar amb aquesta nova alternativa de comerç.

GRUPS
PRODUCTORS

CONSUMIDORS

INTERMEDIARIS

DISTRIBUÏDORS

15
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3.1 Els grups productors
La primera baula d‟aquesta cadena la constitueixen els grups productors
del Sud. En podem trobar a l‟Àfrica (Angola, Ghana, Illes Maurici, Kènia,
Tanzània, Marroc, Moçambic, Etiòpia, Mauritània, Burkina Faso, Sudàfrica), a
Amèrica Central ( El Salvador, Guatemala, Mèxic, Nicaragua, Costa Rica) a
Amèrica del Sud ( Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Equador, Paraguai, Perú) i
també a l‟Àsia ( Bangladesh, Filipines, Índia, Indonèsia, Nepal, Pakistan, Sri
Lanka, Tailàndia), entre altres. Tots ells, com afirma l‟organització EFTA a la
seva pàgina web16, “reuneixen a 800.000 famílies, és a dir, 5 milions de
persones”. El procediment, a grans trets, és que aquests productors elaboren
uns productes que són exportats i comercialitzats en països del Nord. Però no
tot és tan senzill; hi ha molts factors que condicionen aquest procés.

Artesans i artesanes amb discapacitat tenen un treball digne gràcies a l‟organització Silence de l‟Índia

Aquests productors, en general, es troben en comunitats pobres on
s‟organitzen en petites cooperatives d‟agricultors, grups de dones, artesans,
famílies, associacions de caràcter social, o altres tipus d‟organitzacions
depenent de l‟objectiu i de les seves activitats. La grandària d‟aquests grups
pot variar molt: actualment trobem organitzacions molt grans, com és el cas de
l‟anomenada “Frente Solidario de Pequeños Cafetaleros de América Latina”
que agrupa milers de treballadors, i d‟altres de dimensió més petita, com per
exemple el taller artesà anomenat “Gorom-gorom” a Burkina Faso, on hi
treballen unes 20 persones. Malgrat això, en totes les organitzacions
productores regeix un tret característic comú: la marginació dels seus
treballadors. Aquí és on entra el comerç just que contribueix a la dignificació i
reconeixement del treball dels productors, així com a proporcionar-los un salari
16

www.eftafairtrade.org Veure més informació a l’apartat 5.2 d‟aquest treball
16
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just per la seva feina. Directament o indirecta reben assistència tècnica,
recursos, assessorament empresarial i accés al mercat internacional. Tot i així,
els productors del Sud s’han de comprometre a:
-

Funcionar i prendre decisions de manera democràtica dins de les seves
organitzacions.

-

Ser productors associats ja que són grups desafavorits de difícil accés al
mercat i mantenir el dret de lliure associació.

-

Tenir un sistema obert, transparent, democràtic i participatiu.

-

Ser respectuosos amb la cultura i el medi ambient.

-

Oferir unes condicions laborals dignes i saludables.

-

Elaborar productes de qualitat.

-

Fer una bona planificació de la quantitat de producció i de les dates
d‟entrega abans d‟acceptar les comandes.

-

Reinvertir els beneficis en àmbit social.

-

Respectar la igualtat entre homes i dones i la no explotació infantil.
D‟aquesta

compleixen

manera,

tots

si

aquests

requisits, les organitzacions
poden estar certificades per
FLO17

(Fairtrade

Organization

Labelling

International),

l‟organització de certificació de
comerç just que també estableix
uns requisits seguint el model de

Un grup de camperols de Guatemala traient la polpa
als grans de cafè.

l‟Organització Internacional del
Treball (OIT)18.
17

Veure més informació a l‟apartat 5.2 d‟aquest treball.
L’Organització Internacional del Treball (OIT) és l‟agència tripartida de l‟ONU que
convoca a governs, treballadors i els que proporcionen ocupació dels seus estats membres
amb la finalitat d‟emprendre accions conjuntes destinades a promoure el treball decent al
món. És la institució mundial responsable de l‟elaboració i supervisió de les Normes
Internacionals del Treball. En treballar junt als 178 països membres, l‟OIT busca garantir que
les normes del treball siguin respectades tant en els seus principis com en la pràctica.
L‟objectiu primordial de l‟OIT és promoure oportunitats per a que les dones i els homes
aconsegueixin un treball decent i productiu en condicions de llibertat, igualtat, seguretat i
dignitat humana.
18
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Artesà indi d‟un grup
productor de comerç just
estampant un mocador

Com a resultat del seu treball, aquests productors obtenen productes
d‟alimentació (cafè, cacau, sucre, te, melmelades, etc.), tèxtils (roba de casa,
peces de vestir, etc.) i articles d‟artesania (ceràmica, articles per a la llar,
bijuteria, complements, etc.). Perquè aquest producte obtingut sigui competitiu
en un mercat just és necessari que es tinguin en compte estudis, normes i
requisits que donin certesa a tots els actors que participen en aquesta cadena i
que facin transparent el funcionament d‟aquesta alternativa de comerç.
Aquests requisits establerts pel comerç just es basen en principis econòmics,
socials i ecològics, i que són els que defineixen qui pot formar part d‟aquesta
iniciativa, les condicions generals que marcaran la relació entre els que hi
participen, els preus de compra, qui pot comprar i qui pot vendre, i altres
requisits comercials.

Artesanes
cosint
mocadors en
un taller del
grup productor
Sasha (Índia)

18
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Una de les principals diferències entre el comerç just i altres tipus
de comerç tradicional, quant als grups productors, és que aquests no només
són proveïdors de productes, sinó que també reben suport i formació tant per
realitzar el treball, com per millorar el desenvolupament de les seves
organitzacions.
Per esmentar-ne algun exemple: una cooperativa de productors de cafè
a Amèrica Central que treballi amb una organització de comerç just rebrà tant
assessorament de tècnics agrícoles (per millorar la collita, per controlar les
plagues, per obtenir la certificació de cultiu ecològic i d‟aquesta forma obtenir
un preu més elevat, per
millorar

el

procés

transformació

del

de
cafè,

etc.), com formació per
millorar

la

(comptabilitat,

gestió
gestió

d‟estocs, requisits per a
l‟exportació, etc.) de forma
Dones productores etíops empaquetant cafè de comerç just.

que l‟organització es pugui
desenvolupar i consolidar.

Els productors obtenen molts avantatges del comerç just, d‟entre
els quals els més rellevants són:
1. En primer lloc tenen un accés directe a diferents mercats, que no
hagués estat possible en altres circumstàncies. Així, entren en un cicle
productiu on no depenen només del seu treball individual, sinó que
reben suport i formació tècnica per constituir-se en organitzacions de
productors i obrir-se a nous mercats amb més possibilitat de competir.
2. En segon lloc, se‟ls garanteix un preu just pel seu treball que els
mateixos productors decideixen què fer-ne. Alguns decideixen invertir
part d‟aquests diners en la millora dels productes, de la capacitat
financera, tècnica o administrativa de l‟organització, o bé en millorar les
explotacions o les infraestructures. Altres els dediquen a l‟educació, la
salut, la llar, assumptes socials, etc. I fins i tot, en alguns casos, quan

19
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els preus són escandalosament baixos, aquests diners són el que
permeten al productor i a la seva família evitar la fam o l‟èxode rural.
3. Un altre avantatge és el prefinançament que reben els productors
per part de les organitzacions de comerç just. Es tracta del pagament
per avançat que els permet comprar els materials necessaris per a la
producció i subsistir fins a la següent collita sense que caiguin en un
endeutament. Per a molts d‟ells és més important aquest finançament
previ que el preu just que reben pels seus productes, ja que els permet
tenir una bona planificació del seu treball, així com els proporciona més
seguretat per endinsar-se en un sistema comercial que d‟entrada pot ser
complex i distant.

3.2 Els intermediaris
Entenem per “intermediaris” els importadors dels productes elaborats al
Sud que s‟exporten al Nord per ser distribuïts als diferents punts de venda i
ésser així comercialitzats19.
Els intermediaris són les organitzacions de comerç just dels països
industrialitzats que compren les mercaderies directament als productors dels
països del Sud pagant-los un preu establert de comú acord que els permeti
viure en condicions dignes i accedir a noves oportunitats d‟educació i
desenvolupament econòmic i social. Aquestes mercaderies les distribueixen a
través de botigues solidàries, grups locals, campanyes de promoció, vendes
per catàleg, etc., als països del Nord, per obrir mercat a les organitzacions
productores.
Aquestes organitzacions segueixen unes normatives específiques en
relació amb el comerç just:


Les mercaderies es compren el més directament possible als
productors.



El preu es fixa en funció del cost de la matèria prima i de la seva
producció, del temps i de l‟energia invertits. Aquest preu ha de
permetre al productor aconseguir un nivell de vida raonable.

19

En aquest context, cal entendre la paraula “intermediaris” en sentit positiu i no confondre-la
amb una interpretació negativa com els que malversarien els diners dels productors, se‟n
quedarien una part, inflarien els preus dels productes per treure‟n benefici...en definitiva, que
trenquessin amb la cadena de comerç just i transparent.
20
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Els productors tenen dret a un finançament previ. És més,
normalment sempre es paga al productor per avançat per permetre-li
així més seguretat quant al seu pagament establert i els seus
beneficis.



Hi ha d‟haver un contacte i una comunicació regulars entre les parts
associades, ja que assegura que els productors tinguin un
coneixement continuat de la qualitat dels seus productes, dels
transports, etc.



La cooperació entre les part associades ha de ser a llarg termini i
sense interrupcions.

Forma part del seu objectiu, també, assessorar als productors en la
manera de millorar la posició dels seus productes als països de Nord, per
poder ser més competitius en el mercat i treure‟n més benefici. Així, les
importadores i les botigues de comerç just fan possible que aquests articles
puguin ser consumits per la població.
Aquestes organitzacions són les anomenades
OCAs (Organitzacions de
Comerç

Alternatiu),

en

anglès Alternative Trading
Organization (ATO), que
són organitzacions no governamentals (ONGs) la
missió de les quals està
alineada amb el moviment
de comerç just, i que tenen
per objectiu "contribuir a

Reunió de productors de café i intermediaris a (Nicaragua,
2009)

la reducció de la pobresa en regions del món en desenvolupament mitjançant
l'establiment d'un sistema de comerç que permeti als productors marginats
d‟aquestes regions accedir als mercats desenvolupats"20. Les Organitzacions
de Comerç Alternatiu tenen el comerç just al centre de la seva missió i
activitats, que utilitzen com a eina de desenvolupament per donar suport als

20

Veure més informació a http://faircompanies.com
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productors més desafavorits i reduir la pobresa, i combinen la comercialització
amb la conscienciació i campanyes.
Les OCAs agrupen des de petites organitzacions de comerç just fins a
xarxes internacionals. Entre aquestes darreres cal esmentar-ne dues de
significatives pel seu abast. La primera d‟elles és la Federació Internacional de
Comerç Alternatiu (IFAT: International Federation of Alternative Trade), una
xarxa internacional d'organitzacions de comerç just que agrupa, entre altres,
cooperatives de productors i associacions, i organitzacions importadores del
Nord. L‟altra xarxa és l‟Associació Europea de Comerç Just (EFTA: European
Fair Trade Association) una associació d‟onze importadores de Comerç Just en
nou països europeus (Àustria, Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Països
Baixos, Espanya, Suïssa i el Regne Unit)21.
L‟activitat

d‟aquestes

organitzacions

inclou

la

promoció

del

desenvolupament sostenible de les organitzacions dels països productors, és a
dir, aconseguir que de manera progressiva siguin menys dependents, menys
vulnerables, més sòlides i més ben capacitades.

3.3 Els canals de venda
Una vegada les organitzacions ja han comprat els productes als grups
productors del Sud, aquests són distribuïts als diferents punts de venda que
han estat escollits per les mateixes organitzacions perquè compleixen
amb els criteris que segueix el comerç just. Els principals establiments i
canals en els que podem trobar productes justos són:
 Botigues solidàries
Les botigues solidàries són les
botigues de cada organització
o també de particulars, on
podem trobar productes tant
de comerç just, com productes
biològics, dietètics, ecològics,
etc. No obstant, tots són
21

Productes d‟artesania en una botiga de comerç just

Veure més informació sobre aquestes organitzacions a l‟apartat 5.2 d‟aquest treball.
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productes que destaquen dins el mercat convencional per algun tret
característic ja sigui en el procés de producció, en els ingredients, en
les persones productores, etc. Aquestes
botigues disposen sobretot de productes
alimentaris, també d‟artesanals, tèxtils, per a
la llar, etc.22
Botiga de comerç just de
l‟organització Komundi

 Supermercats i grans superfícies
Especialment en els últims
anys, entre els principals
punts

de

venda

de

productes de comerç just
trobem els supermercats i
les

grans

superfícies;

perquè entrar en el sector
de la gran distribució és
una de les millors maneres
de
Oferta de productes de comerç just en un supermercat

donar

aquests

a

conèixer

productes

a

la

població i integrar-los, d‟alguna manera, dins de les dinàmiques dels
mercats convencionals. D‟aquesta forma, en un supermercat, el
consumidor pot trobar dins d‟una gamma de productes com per
exemple el cafè o el cacau, marques convencionals i d‟altres de comerç
just; tot i així, els productes justos estaran destacats amb el segell
Fairtrade en el seu envàs perquè el consumidor els pugui identificar.
Per tant, aquest canal de distribució permet al consumidor integrar la
compra de productes de comerç just en els seus hàbits de consum
quotidians.
Com a exemple, una comparativa de l‟oferta de “Cafè Natural
mòlt” entre diferents supermercats de la ciutat de Barcelona, realitzada

22

Veure mostra d‟un catàleg de productes de comerç just en l‟apartat 9. Annexes
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durant la segona quinzena de desembre de 2009, permet comprovar la
presència de cafè de comerç just d‟Intermón Oxfam entre l‟oferta de
tots ells i posa de manifest les següents diferències en els preus, que
en general no són molt destacades:

SORLI
DISCAU
Bonka Natural
1,88
Saimaza Natural
1,85
Soley Natural
1,65
Marcilla Natural
1,92
Intermón Oxfam Natural
1,99
Preu en €

CONSUM
1,79
1,59
1,89
1,99

EROSKI

BONPREU CAPRABO CONDIS

1,83
1,75
2,00
2,14

1,95
1,59
1,79
1,99

1,83
1,87
1,59
1,93
2,17

1,87
1,75
1,59
1,79
1,99

Comparativa de preus del café en diferents cadenes de supermercats de Barcelona

 Internet
Un altre dels canals per on es poden comprar productes de comerç just
és per Internet, un canal cada vegada més emprat per a tot tipus de
compres i transaccions. Algunes de les diferents organitzacions que
treballen per al desenvolupament del comerç just i que disposen de
botiga pròpia, així com les botigues solidàries de particulars, tenen
l‟opció de venda on-line. Altres organitzacions fins i tot

prioritzen

Internet com a principal canal de venda. Amb aquesta venda el
consumidor pot revisar els productes que ofereix cada botiga i, si n‟està
convençut, els pot comprar per la mateixa pàgina web sense haver de
desplaçar-se fins a l‟establiment de venda. En general, el consumidor
ha de pagar unes despeses de transport, per la qual cosa aquest canal
és més adequat quan la compra és de diversos productes (de forma
que la repercussió de les despeses de transport sigui menor).
 Vending
El vending és la comercialització de qualsevol producte, majoritàriament
alimentari, a través de les màquines expenedores que podem trobar en
molts establiments, empreses, universitats, hospitals, etc. i que poden
incorporar productes de comerç just com per exemple, cafè, sucre,
barretes energètiques, xocolatines, galetes, etc.
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 Catering
Una altra manera de distribuir aquests productes és mitjançant les
empreses de càtering que, en la gamma de productes que ofereixen,
tenen l‟opció d‟incloure-hi productes de comerç just. D‟aquesta manera,
en actes, reunions, trobades d‟empreses, etc., el catering que se
serveixi pot incorporar en la seva elaboració diversos productes de
comerç just, donant així un valor afegit a la degustació.
 Fires i mercats
A més de les fires organitzades de productes de comerç just,
nombroses entitats, institucions, ajuntaments, associacions, escoles o
fins i tot empreses organitzen, en coordinació amb alguna distribuïdora
de productes de comerç
just,

la

seva

pròpia

mostra amb paradetes,
degustacions i venda.
Així, la festa major del
barri o del poble, el dia
de portes obertes de
l‟escola, l‟aniversari de
la

fundació

de

Paradeta de comerç just d‟Intermón Oxfam en una fira el 2009

l‟associació o el dia de la solidaritat a l‟empresa són oportunitats per
conèixer, tastar i comprar productes de comerç just.

3.4 Els consumidors
Els consumidors són els últims actors de la cadena i els que decideixen
quins productes són els que adquireixen. Si les organitzacions han realitzat
una bona tasca de sensibilització i el consumidor ha conegut, d‟alguna
manera, els productes de comerç just i els principis del moviment, és més fàcil
que pugui consumir el producte just.
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Consumidora de
productes de comerç just
comprant cacau en pols
en un supermercat

Entre els consumidors trobem tant persones particulars com empreses:
 Particulars
Es tracta en general de persones
sensibilitzades amb el moviment i
els objectius

del comerç just.

Compren a través dels diferents
canals, productes distribuïts per
organitzacions de comerç just que
els ofereixin garanties d‟aplicació
correcta i rigorosa dels criteris
d‟aquesta

alternativa

comercial.

Les motivacions són diverses, però

Consumidora de productes de comerç just

en general comparteixen una preocupació pel consum responsable i per
les implicacions dels petits gestos individuals pel que fa a les persones
desafavorides (en aquest cas, les que formen els grups productors) i al
seu entorn. Finalment també hi ha consumidors ocasionals que entren
per curiositat o per casualitat en una botiga de comerç just. En l‟apartat
7.2 d‟aquest treball es mostren els resultats d‟una enquesta d‟opinió
sobre grau de coneixement i opinió del comerç just que complementen
aquest punt.
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 Empreses i institucions
Un nombre creixent d‟empreses i institucions adquireix productes de
comerç just en substitució dels productes tradicionals: cistelles de
Nadal, regals d‟empresa, obsequis promocionals, etc.
D‟aquesta

manera,

els empleats, clients i
coneguts

tindran

l‟opció de consumirlos o, si més no, de
familiaritzar-s‟hi una
mica més.
Cistella de productes de comerç just (lot de Nadal)
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4. PRODUCTES DE COMERÇ JUST
4.1 El cicle d’un producte: de productor a consumidor

Els productes de comerç just són productes amb història. Darrera
de cada producte hi ha els productors que els han treballat (artesans,
camperols) i les organitzacions que han donat suport a la seva producció,
distribució

i

venda

als

mercats. També hi ha un

El cicle d‟un producte passa per diferents

tercer actor: el comprador

actors:

o consumidor que, amb la

1. Productor (cultiu, manufactura, elaboració)

seva compra solidària, fa

2. Comerciant (comercialització del producte)

possible tancar el cicle del

3. Consumidor (compra del producte final)

producte.
En les primeres fases de la producció, els productors i les
organitzacions, estableixen de comú acord com seran els processos
productius, així com l‟ús dels recursos locals i les tècniques de producció
medioambientalment sostenibles. També estableixen el suport tècnic que les
organitzacions donaran als productors.
Fruit d‟aquest treball conjunt s‟elabora una gran diversitat de productes
de comerç just, però tots ells han d‟acomplir els següents requisits:


Els productes han de ser de

qualitat,

tenir

les mateixes

característiques que els models de mostra enviats al comprador i
conservar-ne el preu fins a l‟entrega, és a dir, respectar tot l‟acord de
la comanda.


Qualsevol canvi que es produeixi ha de ser comunicat al comprador,
exposant-ne els motius. En aquest cas, les dues parts hauran
d‟acordar un nou compromís.



El grup productor ha de proporcionar tota la informació sobre el
producte (i, si és necessari, sobre els processos de producció) al
mateix comprador.
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En tots aquests processos, explicats anteriorment, el comprador ha
d‟aconsellar els productors i ha de ser el màxim de flexible possible
per acompanyar-los i ajudar-los de manera tècnica.

Els productes que, un cop realitzat tot això, s‟ofereixen a través de
xarxes de comerç just i arriben al consumidor s‟agrupen, a grans trets, en tres
categories:


Alimentació, que inclou productes com cafè, sucre, te, infusions,
mel, cacau i xocolata, melmelades, fruites (plàtans, pomes, peres,
llimones, taronges, mandarines, pinyes), fruits secs, cereals (arròs,
quinoa, muesli), galetes, salses, herbes i espècies, oli, vi, cervesa,
etc.



Tèxtils, on hi ha roba i teixits de fibres naturals (cotó, llana), com per
exemple tapissos, peces de vestir, roba per a la llar, etc.



Artesania, que inclou articles de bijuteria, jocs, objectes de
decoració, d‟escriptori, espelmes, etc.



Darrerament s‟hi estan afegint també productes de cosmètica

Tots aquests productes tenen un denominador comú: estan elaborats i
comercialitzats seguint els criteris que caracteritzen el comerç just i aquest és
el tret principal que els distingeix d‟altres productes similars que no tenen en
compte aquests principis.
En els darrers anys, a més, certificacions i segells de comerç just
acrediten molts d‟aquests productes com a correctament elaborats segons els
estàndards de justícia amb els
petits productors de països del
Sud

i

impulsen

l‟entrada

d‟aquests productes en el mercat
convencional. Només a Europa,
més de 50.000 punts de venda
ofereixen productes de comerç
just amb segell.

“Central Piurana de Asociaciones de Pequeños
Productores de Banano Orgánico” (CEPIBO), al Perú. Un
dels botiguers afirma: “Estamos protegidos con precios
mínimos, gracias al mercado del Comercio Justo.”
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4.2 Productes certificats: el segell de comerç just
Els segells de comerç just van sorgir com a acreditació que garanteix
que un producte compleix els criteris i estàndards d‟aquest moviment, per
poder diferenciar-los dels altres productes convencionals i promoure la seva
entrada en nous mercats.
Apareixen a finals dels anys vuitanta, quan les organitzacions
importadores i les botigues solidàries ja començaven a mostrar un gran
desenvolupament i això generava l‟increment del consum dels productes de
comerç just. Aquest interès del consumidor en els productes de comerç just va
ser el punt clau per a les grans companyies comercials per estar també
interessades en introduir aquests productes
dins la seva gama d‟oferta. Llavors, amb
l‟objectiu

d‟ampliar

el

mercat

per

als

productes de comerç just per vies diferents
de les Organitzacions de Comerç Alternatiu
(OCAs) i diferenciar-los d‟altres productes,
una OCA holandesa, “Solidaritat”, va trobar
l‟any

1988

d‟augmentar

una
les

forma

vendes

innovadora

sense

que

la

confiança del consumidor en els productes de comerç just es veiés afectada.
L‟organització va dissenyar una etiqueta, anomenada Max Havelaar23, que
garantia que els productes complien certs criteris mediambientals i de
condicions de treball dels productors.
Aquesta idea va tenir molt èxit i uns anys més tard, organitzacions
similars com la Fundació Fairtrade, TransFair y Rättvisemärkt, van aparèixer a
Europa i Amèrica del Nord amb l‟objectiu de seguir els passos de Max

23

Max Havelaar és també el títol d‟una famosa novel·la neerlandesa publicada l‟any 1860,
escrita per Eduard Douwes Dekker sota el pseudònim Multatuli. És una novel·la autobiogràfica
que reflecteix la seva vida des dels 18 anys en una colònia holandesa on lluitava contra les
deplorables condicions en què es trobava i denunciava les injustícies en el comerç del cafè
entre Indonèsia i els Països Baixos. Aquesta novel·la i el seu personatge principal, anomenat
Max Havelaar, són molt populars als Països Baixos. Per això, quan l'organització de comerç
just es va establir a Holanda el 1988, va prendre el nom de Max Havelaar, per raons
simbòliques.
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Havelaar i incrementar les vendes de productes Fair Trade24. Així, comencen a
prendre força les iniciatives d‟etiquetatge: els segells que garanteixen als
consumidors el compliment dels criteris de comerç just d’aquests
productes.
El 1997, aquestes organitzacions van
crear la Fairtrade Labelling Organizations
International (FLO)25, l‟organització internacional de comerç just que estableix els criteris del
segell Fairtrade i que engloba tot el procés
d‟etiquetatge, així com també el sistema
internacional de certificació independent FLOCERT26.
Els processos de certificació beneficien
tant productors com consumidors, ja que:
a. Fixen estàndards i pràctiques socials
que

milloren

les

condicions

de

producció i comercialització per als
productors al Sud (preu mínim
garantit, condicions dignes de treball,
beneficis socials, etc.)
b. Asseguren als consumidors nivells

Logotipus del segell
FAlRTRADE
Mostra dues formes
entrellaçades per una part
negre al centre que representa
una forma humana (el punt
negre és el cap i la resta un
braç alçat que és el pont entre
el Nord i el Sud).
Simbolitza la relació entre els
productors del Sud i els
consumidors del Nord.

més adequats de qualitat social i mediambiental dels productes, així
com la garantia de saber que compleixen els criteris de comerç just.
c. Permeten l‟entrada de nous actors i faciliten la divulgació i el
creixement del comerç just.
Així doncs, els segells van suposar una garantia que les OCAs van
integrar com a resposta al creixement d‟aquest moviment i per l‟interès per
obrir nous mercats a favor del comerç just.

24

Diferència entre “Fairtrade” i “Fair Trade”: la primera s‟utilitza per descriure el sistema de
certificació amb el segell controlat per FLO; i la segona es refereix al moviment de comerç
just, és a dir, que pot referir-se tant a productes amb segell o sense aquest, a les OCAs, a les
xarxes de comerç just, etc.
25
Veure més informació sobre l‟organització FLO a l‟apartat 5.2 d‟aquest treball.
26
Veure més informació sobre FLO-CERT a la pàgina 35 d‟aquest treball.
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Actualment més d‟una trentena de països utilitzen el segell Fairtrade,
més de 50.000 punts de venda a tot Europa venen productes certificats i més
d‟un milió de productors de 50 països del Sud acrediten amb el segell que els
seus productes són de comerç just. A Espanya, l‟Asociación del Sello de
Productos de Comercio Justo (ASPCJ) és el representant de FLO que vetlla
perquè el segell s‟utilitzi de manera correcta, que no es concedeixi a
organitzacions la conducta o imatge de les quals estigui en contradicció amb
els principis de solidaritat i justícia que defensa el comerç just, i en promou l‟ús
per incrementar les vendes i la sensibilització dels consumidors.
 ELS 3 SEGELLS MÉS DESTACATS
Actualment existeixen llicències per segells de garantia de comerç just a
uns deu països europeus i en més de 22 arreu del món. Hi ha tres segells en
particular que destaquen sobre la resta i que són els més comuns:

a) Max Havelaar : Marca creada a Holanda el 1988 que es va estendre a
Bèlgica un any després i a Suïssa el 1992. La Fundació Max Havelaar és
una organització sense ànim de lucre que actua als mercats de Suïssa,
Bèlgica, Dinamarca, França i Holanda i que té per objectiu continuar
endavant amb el treball que van iniciar els pioners del comerç just i
promoure

l‟expansió dels productes

de

comerç just

als mercats

convencionals.
La Fundació Max Havelaar és membre de l‟organització Fairtrade
Labelling Organizations International (FLO), així, els productes que porten
el seu segell de qualitat es negocien d'acord amb els estàndards
internacionals d‟aquesta organització. Els productes amb aquest segell
reflecteixen:


Preus mínims garantits



Relacions comercials a llarg termini



Condicions de treball acceptables



Els projectes de Comerç Just



Producció respectuosa amb el medi ambient

32

EL COMERÇ JUST: UN ALTRE CAMÍ PER CONSTRUIR UN MÓN MILLOR

En formar part de l‟organització internacional, des de l'1 de març de
2008, l‟etiqueta Max Havelaar es pot identificar pel logotip de l'organització
internacional FLO: un logotip de comerç just uniforme a tot Europa que
permet introduir nous productes en el mercat més ràpidament i fàcil, i que
també facilita que el comerç just pugui seguir creixent a nivell internacional.

b) TransFair: TransFair és una organització sense ànim de lucre que
comercialitza a Alemanya, Àustria, Itàlia, Luxemburg, Canadà i Japó, i
forma part del grup de membres de FLO. És també l'única companyia
externa certificadora de productes de comerç just als diferents estats on
treballa. Aquesta organització porta el control de les transaccions entre
empreses que ofereixen els productes Fair Trade Certified ™ i dels
proveïdors internacionals, per tal de garantir que
als agricultors i treballadors agrícoles que hi ha
darrere dels productes amb certificació de comerç
just se‟ls pagui un preu just per sobre dels de
mercats convencionals.
L‟etiqueta Fair Trade Certified ™ (certificat de
comerç just) garanteix als consumidors que els
estrictes

criteris

econòmics,

socials

i

mediambientals es compleixen en la producció i el
comerç dels productes.
Sota el seu lema “El nostre enfocament de construir un món millor”,
TransFair treballa per al desenvolupament sostenible, impulsant un model
més equitatiu al comerç internacional que beneficiï productors, treballadors,
i consumidors, la indústria i la terra.
c) Fairtrade Mark: La Fairtrade Foundation es l‟organització independent sense
ànim de lucre que té la llicència d‟ús de la marca Fairtrade Mark en el Regne
Unit, per a productes elaborats conforme a les normes de comerç just. Es va
fundar el 1992 per CAFOD, Christian Aid, Oxfam, Traidcraft y el World
Development Movement, als que posteriorment es van afegir altres
organitzacions. Com les altres dues marques de comerç just, també és
membre de FLO.
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El disseny de l‟etiqueta Fairtrade Mark va canviar l'1 de setembre de
2008, homologant-se amb el segell de FLO. Aquest canvi és degut a
l‟interès de l‟organització de comerç just en millorar la seva estratègia
d‟ampliar l‟impacte i la mida del mercat de comerç just del Regne Unit, i
contribuir a crear un fort moviment internacional. L‟ús de la nova Fairtrade
Mark permet:


Oferir als llicenciataris27 comercialitzar els productes de comerç just
en el Regne Unit i altres països europeus, sense la necessitat de
canviar els envasos.



Ajudar els compradors a reconèixer fàcilment els productes certificats
Fairtrade, independentment del país en què es troben.



Alinear més estretament el treball de promoció i comunicació amb els
altres socis de FLO.

Els tres segells treballen amb estreta col·laboració i es regeixen pels
mateixos criteris; tots ells són certificats per la mateixa organització
d‟etiquetatge: FLO-CERT.

Cafè de comerç just amb
la certificació Fairtrade
27

Llicenciatari: En el sistema de comerç just, un llicenciatari és una companyia/empresa que
ha signat un acord de llicència amb la Fundació de Comerç Just i, per tant, amb dret a
demanar la Fairtrade Mark per als productes específics que cobreix l‟acord.
34

EL COMERÇ JUST: UN ALTRE CAMÍ PER CONSTRUIR UN MÓN MILLOR

 QUÈ ÉS FLO-CERT?
FLO-CERT és un sistema internacional de certificació independent que
ofereix el seu servei en més de 70 països. En ser una multinacional
independent, contribueix al desenvolupament socioeconòmic dels productors
del Sud i ajuda a la creació de relacions
comercials estables amb els comerciants
de productes certificats Fairtrade. El seu
sistema

de

certificació

suposa

una

garantia per al consumidor de productes
certificats de comerç just, que, amb la
seva compra, contribueix a la millora
econòmicosocial dels productors.

La missió de FLO-CERT
Contribuir al desenvolupament
social i econòmic dels agricultors
i treballadors del Sud, mitjançant
un sistema de certificació
transparent, creïble i competent
en el que es pugui confiar.

Perquè un producte porti la marca de certificació de comerç just, les
organitzacions de productors han de ser inspeccionades i certificades per FLOCERT. Els conreus han de ser cultivats i obtinguts segons les normes
internacionals establertes per FLO i la cadena de subministrament també és
supervisada per garantir la integritat dels productes etiquetats.
FLO-CERT supervisa, també, el compliment continu dels criteris
Fairtrade mitjançant una sèrie d‟activitats de control. Només els autoritzats
poden utilitzar la marca de certificació de comerç just en els seus productes.
A Espanya l’Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo
(ASPCJ), com a membre de FLO, dóna suport al sistema de certificació en les
funcions de control.

.
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 EL PROCÉS DE CERTIFICACIÓ
a. Sol·licitud
El procés de sol·licitud per poder ser certificat comença sempre
omplint un formulari/qüestionari que s‟ha d‟enviar a FLO-CERT. Si
existeixen criteris Fairtrade pel seu producte/tipus d‟organització, FLOCERT enviarà més documents al sol·licitant on es demanarà informació
addicional. Si tot segueix el seu curs correctament, el procés acabarà
amb una decisió de certificació.
Durant aquesta fase, FLO-CERT avalua si els sol·licitants són aptes
per a la certificació. Els documents que arriben a l‟organització són
examinats per determinar si el sol·licitant pot entrar dins el sistema de
certificació i si compleix els criteris que es demanen.28

28

Veure Formulari complet de Sol·licitud Fairtrade a l‟apartat 9 Anexos d‟aquest treball
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b. Auditoria
L‟auditor de FLO-CERT visita
físicament els llocs de producció i/o
les oficines. Durant l‟auditoria, els
auditors qualificats comproven al
terreny i si el sol·licitant segueix els
corresponents
compliment”.

“criteris
El

resultat,

de
com

també les disconformitats, es donen
a conèixer al final de l‟auditoria. Si

Una treballadora de l‟organització FLOCERT visita les instal·lacions d‟un
productor del Sud per avaluar-les.

productor o comerciant i auditor estan d‟acord amb els resultats,
firmaran el “document de tancament”.
c. Avaluació
L‟informe complet de l‟auditoria s‟envia a FLO-CERT per a la seva
avaluació. Un certificat només es pot emetre un cop s‟hagin superat
totes les disconformitats dels criteris de compliment destacades durant
l‟auditoria. El productor o comerciant suggereix mesures per corregir
aquestes disconformitats i els membres de l‟equip de FLO-CERT,
després d‟avaluar-les, enviaran un “document de conformitat”.

d. Certificació
Un cop arreglades totes les disconformitats, es passa l‟expedient a
un “certificador qualificat” que no hagi participat en l‟auditoria ni en el
procés d‟avaluació. FLO-CERT emetrà el certificat quan es confirmi el
seguiment de tots els “criteris de compliment” rellevants.

e. Després de la certificació- Procés només per a productors
Després d‟obtenir la certificació, tots els operadors passen un cicle
de certificació d‟un any. Abans de finalitzar un cicle, es realitza una
inspecció de renovació per avaluar si l‟operador segueix complint amb
els criteris Fairtrade que li corresponen.
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Si el productor compleix els criteris passats el primer any, s‟emet un
certificat de 3 anys; al ser revisat un cop passat aquest període i si
segueix complint amb els criteris, s‟emet un altre certificat de 3 anys
més; i així successivament.

Un cop el productor ja té el certificat, es posa en contacte amb un
importador que li distribueixi els seus productes als diferents punts de venda on
els comerciants també han obtingut el certificat per a vendre aquests
productes. Així finalment els productes certificats poden arribar a l‟abast dels
consumidors.

4.3 Com es donen a conèixer els productes de comerç
just?
Les organitzacions de comerç just realitzen un treball cada vegada més
intens de difusió i sensibilització per donar a conèixer els productes de comerç
just. En paral·lel, també administracions públiques posen en marxa iniciatives
de difusió i fins i tot empreses o institucions privades comencen a promoure
els productes de comerç just entre els seus grups d‟interès.
Alguns exemples de difusió són:


Jornada Internacional de Negocis Comerç Just 2009
Aquesta jornada es va
dur a terme la setmana del
24 al 27 de novembre a
Sant

Isidre

de

Pérez

Zeledón (Costa Rica) amb el
propòsit d‟establir un espai
d‟intercanvi

Cartell informatiu de la Jornada

directe

i

estrènyer les relacions entre
productors

i

compradors

al

voltant

del

comerç

just.

Així,

representants, productors i clients de països com Guatemala, El
Salvador, Belize, Hondures, Panamà i Nicaragua, i també països
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importadors d‟arreu del món es reunien compromesos a millorar
l‟activitat productiva sostenible, sota principis com la igualtat, la
solidaritat i la justícia.


Festa del Comerç Just i la Banca Ètica
Aquesta festa es va celebrar del 9 al 24 de maig de 2009. Aquest
mateix any 2009, la festa del Comerç Just i la Banca Ètica
conmemorava el desè aniversari de la seva posada en marxa amb
la realització de festes arreu de Catalunya (més de 200 municipis)
amb diversos actes “on el ciutadà n‟és l‟autèntic protagonista”.
Durant
celebració

aquests
ha

portat

10

anys,

la

a

milers

de

persones les diferents propostes del
comerç just i la banca ètica. Tant és així
que, realitzant una sèrie d‟activitats
lúdiques i didàctiques, l‟objectiu de la
festa és explicar de nou què són el
Logotip informatiu de la Festa

comerç just i la banca ètica, exposar per

què són necessaris i, alhora, pretén oferir alternatives a aquells
ciutadans i ciutadanes crítics que volen passar a l‟acció.


Mes del Comerç Just (octubre)
Durant l‟octubre de 2009 se celebrava el mes del comerç just a
cinc ciutats espanyoles (Madrid, Barcelona, Saragossa, Bilbao i
Palma de Mallorca); una festa promoguda pel segell Fairtrade, on
qualsevol persona, ONG o empresa preparava les seves activitats
de suport per al comerç sostenible amb l‟ajut de l‟organització
Faitrade que facilitava els materials necessaris, les eines i les idees
per dur a terme les diferents activitats que es proposaven. Algunes
d‟elles van ser: un partit de futbol amb pilotes certificades de comerç
just, un esmorzar preparat per un grup de voluntaris i voluntàries,
etc. A Madrid, també, es regalava cafè pel carrer, hi havia un cine
amb el títol “Propuestas de Sostenibilidad”, i també es realitzaven
tallers de manualitats.
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Com explica Conchi Gallego, del
segell de comerç just Fairtrade,
“Dediquem un mes a donar a
conèixer el comerç just perquè
entitats d‟altres països acostumen a
tenir una setmana al any amb
activitats d‟aquest estil. Com que a
Espanya aquest comerç és menys
conegut, vam decidir dedicar un mes

Cartell informatiu de la campanya

sencer amb l‟esperança d‟anar reduint el temps en el futur, quan es
conegui més”.
Per tant, amb totes aquestes activitats, l‟organització del segell
Fairtrade vol cridar l‟atenció sobre el comerç just d‟una manera molt
visible perquè així arribi a molta més gent, sobretot a aquella que
encara no sap què és el comerç just.


Congrés Internacional de Comerç Just (Palma de Mallorca)
El “Congrés Internacional de
Comerç Just” va ser organitzat
per Intermón Oxfam

que va

reunir, els dies 22 i 23 de febrer
de 2008 a Palma de Mallorca,
productors de països empobrits
que treballen seguint els criteris
del comerç just (productors de
cafè de Guatemala, Nicaragua i
Cartell informatiu sobre el Congrés.

República

Dominicana)

i

empreses espanyoles vinculades
a la transformació i distribució, per debatre sobre la situació en què
es trobava el comerç internacional i sobre l‟evolució del comerç just.
A més a més, també van assistir a l‟acte un representant de
l‟Organització Internacional de Café, diferents institucions públiques,
cadenes de distribució i membres de l‟ONG que promouen el
comerç just. L‟objectiu d‟aquesta trobada era arribar a solucions
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justes per a la comercialització dels productes del Sud, destacant-ne
el comerç del cafè. Gràcies a aquest programa, més de 8.000
famílies cafeticultores es beneficien de les millores en les pràctiques
de producció i comercialització del cafè.


Exposició Comerç just al Caixa Fòrum
A Barcelona, des del 7 de juliol de 2009 fins el 20 d‟octubre, es
va realitzar una exposició sobre comerç just al Caixa Fòrum,
organitzada pel Programa de Cooperació Internacional de l‟Obra
Social “la Caixa” que col·labora, des de 1997, en diferents iniciatives
per a una millor qualitat de vida dels productors de matèries
primeres com el cafè, el te, el cotó o el sucre.
L‟exposició “Comerç Just. Un producte, una història", amb l‟ajut
del segell Fairtrade, donava una petita mostra de la història i els
processos d‟elaboració i comercialització dels productes de comerç
just, centrant-se en els productes més representatius del comerç
just (cafè, cotó,
cacau i sucre).
L‟objectiu també
era generar una
reflexió sobre el
consum
responsable i la
qualitat de vida
dels productors.29

Fotografia: Marta Castilblanco

Com aquesta, moltes altres institucions i entitats organitzen
exposicions i mostres per difondre el comerç just.


Degustació de productes de comerç just
Podem trobar diferents exemples on es realitzin activitats de
degustació de productes de comerç just. Les universitats, els carrers
i els supermercats en són exemples: dediquen un dia a oferir una

29

Veure tríptics informatius en l‟apartat 9.Annexes
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degustació d‟aquests productes justos, on també s‟expliquen els
processos d‟elaboració des de l‟inici fins a la seva comercialització.
Aquestes activitats són, la majoria de vegades, organitzades per
alguna ONG o institució relacionada amb el comerç just, per tal de
donar a conèixer aquests productes i destacar la diferenciació que
els caracteritza respecte els altres de convencionals.
Un exemple seria el grup
“Mou-te”, un grup format per
alumnes

i

professors

de

diferents escoles i facultats de
la Universitat Politècnica de
València, que creuen que una
universitat diferent és possible:
Degustació de productes de comerç just
organitzada pel grup “Mou-te” en una
universitat.

més solidària, sostenible, ètica
i plural. En definitiva, “Mou-te”

és una idea, un pensament: “volem construir un lloc millor per
viure”. Per aquest motiu i per donar a conèixer el comerç just a les
universitats, “Mou-te” realitza xerrades informatives acompanyades
d‟una degustació de productes de comerç just.


Fires i “mercadillos”
Hi ha moltes institucions que organitzen fires i petits mercats de
productes de comerç just en el marc d‟altres activitats, com per
exemple:

en

les

festes majors d‟algun
municipi,

empreses

que ho organitzen per
als seus empleats, en
el context d‟activitats
nadalenques organitzades per associacions

o

clubs

esportius, etc. Això

Fira de comerç just al carrer per promocionar els seus
principis i objectius, així com els seus productes.
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permet fer arribar el comerç just a persones que potser no hi han
tingut accés o que no en tenen coneixement, i que el comerç just
tingui també una presència en activitats lúdiques.


Facebook
La xarxa social internacional més estesa
actualment disposa d‟uns grups als quals cada
usuari de facebook s‟hi pot afegir per mostrar el
seu acord amb el grup. Avui dia, hi ha més de 500
grups donant suport al comerç just i en alguns
d‟ells hi ha milers de persones apuntades per
ajudar a contribuir amb les campanyes de difusió.

Apartat de Rècords
Guinness de
Facebook.

Els grups Fairtrade, que donen suport al comerç just, demanen que
els usuaris s‟hi afegeixin per tal d‟aconseguir així un rècord
guinness; d‟aquesta manera, s‟està realitzant una sensibilització a
escala mundial.


Activitats educatives a les escoles
Moltes escoles organitzen activitats i tallers educatius per donar
a conèixer el comerç just. Un exemple és l‟activitat que proposa
l‟Escola Pia Balmes (Departament de Pastoral) per tal de
sensibilitzar sobre del grau de pobresa real que hi ha al món. Així,
durant la celebració de la festa de St. Josep de Calassanç, es va
realitzar el “Torneig contra la pobresa”, un campionat d‟esport
solidari amb el que es recollia 1 euro per persona que s‟hi apuntava
a participar; aquests diners van ser enviats a la Fundació Educació
Solidària de l‟Escola Pia. Entre tots els participants es sortejaven
quatre pilotes de futbol de comerç just de l‟ONG Intermón Oxfam.
Tots els que hi van contribuir, van fer possible gaudir d‟aquesta
jornada solidària.
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Llibres de comerç just
Actualment podem trobar una
gran quantitat de llibres referents al
comerç just: d‟informació general, de
dades específiques, de fotografia, de
receptes de cuina amb productes de
comerç

just,

etc.

Un

exemple

d‟aquests seria el llibre publicat
recentment

INDIA:

VIDAS

DE

COMERCIO JUSTO de la periodista
Paca Tomàs i el fotògraf Pablo
Tosco. Aquest llibre dóna una mostra

Portada del llibre India: Vidas de
comercio justo

de diferents fotografies de les regions Rajasthan i Bengala
Occidental (zones devastades a causa de la sequera i amb molta
pobresa), que fan viatjar el públic a l‟origen del comerç just.
S‟observen imatges com per exemple: la mirada atenta d‟una dona
que cus, unes mans dibuixant sobre el paper, l‟atenció d‟uns nens a
classe, un somriure, etc. Tot això acompanyat de textos plens
d‟històries i anècdotes narrant la vida de molts camperols i les seves
famílies, que han vist la seva vida transformada gràcies al comerç
just.


Difusió on-line
El mateix passa amb les pàgines web. Trobem un gran nombre
de pàgines web i iniciatives on-line (emailings, xarxes socials,
facebook, etc.) que difonen continguts relacionats amb el comerç
just. N‟hi ha de molts tipus. Per exemple, la campanya “Cafè per a
gent solidària”, l‟objectiu de la qual és sensibilitzar més persones
sobre els beneficis del comerç just. El protagonista d‟aquesta
campanya és un nen etíop, Genet Melesse, que en un vídeo explica
que pot anar a escola gràcies al salari just que rep la seva família,
productora de cafè. Genet esmenta també, que li agradaria que més
nens com ell també poguessin anar a escola i tinguessin aquesta
oportunitat. Per aquest motiu, fa una crida als consumidors de cafè
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de comerç just perquè
expliquin els motius de la
seva elecció, i assegura
que “si fem una cadena,
les famílies espanyoles
sabran
aquest

que

comprant
producte

contribueixen a construir
Portada de la pàgina web de la campanya “Cafè per
a gent solidària” on s‟observa el vídeo del Genet
Melesse.

escoles i lluitar contra
l‟explotació infantil”. Amb
aquest últim missatge, el

Genet deixa clar que necessiten gent que consumeixi comerç just i
sobretot que doni suport a aquesta campanya. L‟objectiu d‟aquesta
és l‟adhesió de 100.000 persones i alguns personatges famosos
com el músic Carlos Núñez o la model Judit Mascó ja s‟hi han afegit.


Banca ètica30 en suport del comerç just
Triodos Bank és el banc europeu de referència de banca ètica
que ha estat reconegut com el banc més sostenible del món. Amb
29 anys d‟experiència, el banc treballa per finançar empreses,
entitats i projectes que donen un valor afegit al camp social,
mediambiental i cultural, per seguir amb els objectius de la seva
missió “People, Planet, Profit”.
El banc participa en més de 70 institucions financeres en 38
països del món en l'àmbit del finançament i contribueix, des del seu
inici, al desenvolupament del comerç just. És per aquest motiu que
actualment el banc té un producte financer que s‟anomena “El
Compte Just”, un compte d‟estalvi socialment responsable que
recolza el comerç just (aquest projecte ha estat promogut per tres
organitzacions de comerç just: IDEAS, Intermón Oxfam i Setem).

30

Banca ètica: és la banca que neix per posar a la pràctica la idea d'un banc col·laborador
com a punt de trobada entre els estalviadors que comparteixen l'exigència d'una responsable
gestió dels seus diners i la iniciativa socio-econòmica que s'inspira en els principis d'un model
de desenvolupament humà i social sostenible. La Banca es proposa gestionar les reserves
financeres de famílies, dones, homes, organitzacions, societats col·lectives, en ple respecte
amb la dignitat humana i amb l'ambient.
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Amb aquest compte, el titular rep actualment un 2,30% T.A.E., i
un 0,7% T.A.E. serà per al comerç just durant el primer any. A més
a més, Triodos Bank ofereix al client la possibilitat de donar tot o
part del seus interessos del 2,30% T.A.E. per donar suport a
projectes de comerç.

El projecte “El compte just”

Tots aquests exemples només són una petita mostra de diferents
formes de difondre i promocionar el comerç just i els seus productes. Tot i així,
hi ha un ventall molt gran d‟activitats que es realitzen a diferents punts del
món per sensibilitzar sobre la importància del consum d‟aquests productes i el
benefici que això suposa per a treballadors marginats de països del Sud.
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4.4 Vendes de productes de comerç just a Espanya
Segons les dades publicades a l‟informe de Setem El Comercio Justo
en España 200831, i confirmades per la Coordinadora de Comerç Just, en els
darrers anys les vendes de productes de comerç just no han parat de
créixer. Entre l‟any 2000 i el 2007 ho han fet a un promig del 14,2% anual fins
arribar a un volum de 17,2 milions d‟euros (incloent vendes d‟organitzacions
espanyoles a l‟exterior) i de 16,2 M € si ens fixem només en les vendes en el
mercat nacional.

Tot i l‟increment en valors absoluts, aquest creixement es ralentitza,
especialment en el darrer bienni, potser anticipant els efectes de l‟actual crisi
econòmica.

31

Veure apartat 8. Bibliografia
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Observant la distribució de les vendes per comunitats autònomes, es
constata que Catalunya és la comunitat on més es compra comerç just
(gairebé un 30% del total), seguida de Madrid (22,6%). A l‟altre extrem, La
Rioja i Ceuta i Melilla registren els menors volums de vendes (per sota del
0,5%).

Pel que fa als canals de distribució, observem que tres quartes parts
de les vendes totals (76,9%) es fan a través de les botigues de comerç just i
aquesta tendència segueix a l‟alça. En segon lloc, i a força distància, els
supermercats (10,9%) se situen com a canal de venda que també incrementa
notablement el volum i, en tercer, els canals majoristes de venda a
organitzacions de l‟exterior (5,8%). Per contra, les vendes per Internet, les
màquines de vending, la restauració, les cooperatives de consumidors i els
regals d‟empresa tendeixen a decréixer.
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Quant a la distribució de les vendes per tipus de producte, els
d‟Alimentació representen gairebé un 60% del total amb més de 9M €, mentre
que els d‟Artesania suposen un 38%, superant els 6M €. Cal destacar que
mentre que aquests darrers es venen bàsicament a les botigues de comerç
just, els productes d‟alimentació es venen a gairebé tots els canals, inclosos
els de gran distribució com són els supermercats.

En conjunt, aquestes dades, si bé de forma esquemàtica, ofereixen una
visió global de la situació del comerç just a Espanya des del punt de vista de
les vendes de productes.
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5. ORGANITZACIONS DE COMERÇ JUST
5.1 Principals organitzacions de comerç just a Espanya
Nacionalment, trobem una gran varietat d‟organitzacions que treballen
pel desenvolupament del comerç just tant amb l‟ajuda a països marginats com
amb la sensibilització a la població de països del Nord. A Espanya, la
Coordinadora Estatal del Comerç (CECJ) just és la xarxa que agrupa a 34
organitzacions d‟Espanya vinculades amb el moviment amb la finalitat de
potenciar el comerç just a nivell nacional, a més de promoure activitats per
fomentar-lo i iniciatives per sensibilitzar la població, entre altres.

Les 34 organitzacions que agrupa la CECJ
són: ADSIS-Equi Mercado, Alternativa3, Ayuda en
Acción, La-Tenda de Tot el Món, Cáritas- Red
Interdiocesana de Comercio Justo, Cooperacció,
Copade, Ecosol, Emaús fundación social, Espánica,
Fundación

Futur

Just

Empresa

d'Inserció

SL,

Fundación Vicente Ferrer. Deleg. Bal, Fundació grup
Tercer

Món

MATARÓ,

IDEAS-Comercio

Justo

Logotip de la CECJ, membre
de l‟organització mundial del
comerç just.

(Tiendas Solidarias), Iepala, Intermón Oxfam, Kidenda, La aldea del sur, La
Ceiba, Medicus Mundi Álava, Mercadeco fundación, O.C.S.I., Petjades,
Proyde, Red de Comercio Justo y Consumo Responsable de Castilla-La
Mancha, Romero, S'altra Senalla, SETEM, Solidarte, Sodepaz, Solidaridad
Internacional, Tierra Masala, Unis, Xarxa Consum Solidari.

Les organitzacions compren els productes a diferents grups productors i països.
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Segons el vicepresident de la CECJ, José García Ruiz, al qual li he
realitzat una entrevista63,

les tres organitzacions que destaquen sobre les

altres pel seu volum de vendes són:


Intermón Oxfam
Intermón

Oxfam

és

una

organització no governamental
(ONG)64 que lluita, en un ampli
moviment global, per acabar amb

Logotip de l‟organització Intermón Oxfam

la injustícia, amb la pobresa i
totes les conseqüències que comporta, i per aconseguir que totes
les persones puguin obtenir els seus drets i gaudir d’una vida
digna. Al ser una organització sense ànim de lucre, tots els diners es
destinen a projectes de països empobrits per millorar les condicions
de vida de productors i treballadors marginats i perquè, d‟aquesta
manera, puguin obtenir uns productes amb més qualitat, més
higiene, i que puguin ser més competitius en el mercat.
L‟organització és un membre més de les 14 ONG que formen el
grup “Oxfam International” que treballen en més de 50 països de
l‟Àfrica, Amèrica i Àsia per a ser més eficients en les seves tasques
de foment del comerç just, de campanyes de sensibilització i de
programes de desenvolupament i d‟acció humanitària.
Sota una de les seves visons de futur “Estem convençuts que
és possible aconseguir que algun dia els més desafavorits
deixin de necessitar ajuda”, Intermón Oxfam compta amb el treball
de més de 250.000 socis, més de 2.000 voluntaris i voluntàries, i
amb la col·laboració de donants i altres organitzacions que,
conjuntament, dirigeixen els seus objectius cap a una justícia social,
una dignitat humana, i una solidaritat internacional.

63

Veure apartat 6.1.3 d‟aquest treball
Organització No Governamental (ONG): és una associació voluntària no lucrativa
formada per particulars, independent de l'estat i dedicada a tasques amb finalitats solidàries
64
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Alternativa3
Alternativa365 és una organització de
comerç just que, des del 1992, es dedica
a

la

importació,

comercialització

distribució

i

de productes tèxtils,

d'alimentació i artesania, que provenen
de grups d'artesans i productors de

Logotip de l‟organització
Alternativa3

països del Sud. Tots els articles amb els que comercialitza
Alternativa3 provenen d‟organitzacions de camperols i artesans de
països de Sud, tots ells amb un mateix compromís: productes de
qualitat elaborats sense treball infantil, sense explotació laboral,
condicions i salaris dignes i respectant els drets de les persones.
Entre els seus objectius es destaca:
-

Donar suport a iniciatives de comunitats de diferents
països del tercer món perquè puguin organitzar-se i
exportar els seus productes a través del comerç just.

-

Ajudar a les organitzacions de comerç just en el seu
treball de comercialització i en la difusió de la seva
activitat.

-

Informar, sensibilitzar i conscienciar a la població
catalana sobre el comerç just i solidari.



IDEAS
IDEAS

d‟Economia

(Iniciatives

d‟Alternativa Solidària) és una cooperativa
espanyola sense ànim de lucre que
desenvolupa el comerç just junt amb
organitzacions del Sud (Àfrica, Amèrica
Llatina i Àsia) a través de programes de
cooperació, assistència tècnica, importació,
distribució i venda de productes artesanals i

Logotip de l‟organització
IDEAS

alimentaris. L‟organització té per objectiu transformar l'entorn
65

Veure més informació sobre l‟organització en l‟apartat 6.1.4 d‟aquest treball.
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econòmic i social per construir un món més just i sostenible, ja
que l‟entitat reconeix el comerç just com una poderosa eina per
acabar amb les causes de la pobresa en les comunitats més
desafavorides, garantint els drets, la dignitat i el desenvolupament
de totes les parts implicades. Tant és així, que totes les accions de
l'organització

parteixen

de

principis

d'igualtat,

participació

i

solidaritat.

5.2 Principals organitzacions internacionals
En aquest apartat es destaquen les quatre organitzacions més
conegudes internacionalment en l‟àmbit del comerç just. L‟inici del treball, el
punt

3,

comença

mostrant-nos

la

definició

promoguda

i

acceptada

internacionalment gràcies a les quatre organitzacions que formen el grup
anomenat

“Xarxa

FINE”:

FLO-

Fair

Trade

Labelling

Organizations

International, IFAT- Internacional Fair Trade Association, NEWS- Network of
European World Shops, EFTA- European Fair Trade Association.


FLO- Fair Trade Labelling Organizations International
FLO és l‟organització que engloba i
coordina el Comerç Just Fairtrade, és a dir,
l‟etiquetatge del Segell de comerç just a
nivell internacional. Tal com l‟organització
posseeix el

Segell

de

Certificació

de

Comerç Just Fairtrade, el segell de garantia
al consumidor que certifica el compliment
dels criteris en què es basa el moviment del
comerç just, du a terme un seguit d‟activitats:
o Establir els criteris del comerç just Fairtrade: Un dels
principals treballs de FLO és el desenvolupament i revisió dels
criteris del comerç just. Aquests, representen les normes a
seguir i a complir per a tots els productors de comerç just, i
per a totes les entitats que comercialitzin amb aquests
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productes, així com també són de compliment per a
importadors, exportadors i llicenciataris.
o Suport

als

productors:

Organitzacions

més

petites

col·laboradores amb FLO realitzen tasques de formació per a
els productors, els orienten sobre la certificació Fairtrade i els
hi faciliten les relacions amb els compradors. Gràcies a aquest
treball, FLO pot ajudar als productors a obtenir la certificació
de comerç just i a facilitar-los oportunitats per a accedir al
mercat.
o Coordinar l’estratègia global per a el comerç just: FLO
treballa conjuntament amb els seus membres i altres petites
organitzacions per a aconseguir noves maneres d‟incrementar
l‟impacte global del seu treball dia a dia i poder ser més
eficients en el futur.
o Promoure la justícia comercial: Juntament amb les altres
tres organitzacions (WFTO, NEWS! i EFTA), FLO defensa el
consum de productes de comerç just a nivell internacional.66
Aquestes tasques les organitza FLO per a contribuir amb les
seves visions d‟un futur en el què el comerç just pot ser l‟eina
fonamental de reducció de pobresa i així els productors i les seves
famílies puguin superar les desigualtats i la posició de marginació en
què es troben.
Actualment, més de 20 iniciatives de segell de comerç just
Fairtrade són membres de FLO International que col·laboren amb
l‟organització perquè aquesta realitzi amb èxit la seva missió de
“connectar als consumidors i els productors a través d'una etiqueta
que promou les condicions comercials més justes; així, els
productors que es vegin perjudicats pel comerç convencional podran
combatre la pobresa, enfortir les seves posicions i tenir més control
sobre les seves vides”.
www.fairtrade.net

66

Aquesta funció la realitzen totes quatre organitzacions conjuntament ja que dirigeixen
l‟Oficina de Defensa del Comerç Just; aquesta, coordina les activitats de defensa del
moviment de comerç just tant a nivell europeu com internacional.
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IFAT- Internacional Fair Trade Association / WFTO- World Fair

Trade Organization
IFAT, actualment també anomenada
WFTO,

és

l‟organització

internacional

d‟associacions de comerç just, és a dir, una
xarxa mundial d'organitzacions Fair Trade,
en què la seva missió és millorar les
condicions de vida i el benestar dels
productors desfavorits per la vinculació i la
promoció d'organitzacions de Comerç Just.
Aquesta organització controla que
totes les organitzacions i els seus membres que vetllen pel comerç
just segueixin els estàndards que IFAT ha desenvolupat. Quan una
organització ha complert totes les seves obligacions de control es
converteix en un registrat i té dret a
utilitzar

la

marca

(FTO)

de

l'Organització de Comerç Just IFAT.
Amb aquestes normes a seguir es
pretén

arribar

desafavorits

millor
i

als

més

promoure

la

transparència amb la que treballen.
La marca IFAT és una etiqueta
que identifica l'organització i li dóna

Logotip de l‟organització WFTO

un

reconeixement

global

a

les

organitzacions que envolten els principis del Comerç Just, i també fa
augmentar la seva credibilitat al mostrar que les normes de IFAT
s'estan complint amb respecte a (entre altres) les condicions de
treball, salaris, treball infantil i el medi ambient.
www.ifat.org / www.wfto.org
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NEWS!- Network of European World Shops
NEWS! és la xarxa europea
que

coordina

conjuntes

i

campanyes
activitats

de

sensibilització de la Unió Europea de Botigues del Món (per
exemple, l‟informe anual del Dia Europeu de World Shops, al maig).
Es tracta d'una xarxa de 15 associacions nacionals que representa
2.500 botigues de comerç just a 13 països europeus: Àustria,
Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Irlanda, Itàlia,
Països Baixos, Espanya, Suècia, Suïssa, Regne Unit.
Mentre aquestes botigues venen productes de comerç just i
organitzen diversos actes educatius, programes i campanyes per
promoure pràctiques d‟un comerç més equitatiu; l‟associació
cooperar a nivell local, regional, nacional i internacional, amb el
suport de les seves associacions nacionals, i amb l‟objectiu de
promocionar el comerç just

i el desenvolupament del moviment

World Shops.
www.worldshops.org


EFTA- European Fair Trade Association
EFTA

és

l‟associació

europea de comerç just, que
compta amb onze importadors
de nou països europeus (Àustria,
Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Espanya, Suïssa i
Regne Unit), els quals importen productes de comerç just de 575
grups productors de l‟Àfrica, l‟Àsia i d‟Amèrica Llatina, i duen a terme
també les activitats d‟informar el consumidor i els administradors
públics sobre aquest tipus de comerç. L‟organització treballa per
donar suport a les organitzacions que formen part de la seva
associació i els facilita que cooperin amb EFTA. A més a més, dona
una informació clara per a poder establir unes condicions de treball
que doni fruit, a la llarga, a la posada en marxa de nous projectes.
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L'associació

compra

artesania

i

productes

agraris

a

productors de països en desenvolupament, amb la intenció de
millorar l'accés a aquests productes i per enfortir les organitzacions
de productors en aquests països. A Europa, els membres de l‟EFTA
venen els seus productes a través de botigues especialitzades
(conegudes com a “World Shops”), d‟associacions locals, de
distribuïdors tradicionals i de venda per catàleg.
Els

membres

de

l‟EFTA

segueixen

les

normes

desenvolupades per FLO i, fins i tot, afegeixen normes addicionals
per millorar les condicions de les dones, les minories ètniques, els
refugiats, i tots els treballadors marginats.
www.eftafairtrade.org


Altres associacions destacades:
o Cooperation for Fair Trade in Africa (COFTA)
COFTA és una plataforma regional de la Internacional Fair
Trade Association (IFAT) per a membres africans que
persegueixen objectius i aspiracions comunes en el comerç
just.
www.cofta.org
o Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños
Productores de Comercio Justo (CLAC)
La CLAC és una agrupació gremial de representació,
coordinació, intercanvi i col·laboració per a l‟enfortiment de les
organitzacions de tipus cooperatiu de petits productors
d‟Amèrica Llatina i del Carib en el marc del comerç just.
www.claccomerciojusto.org
o Faces do Brasil
Faces do Brasil és una plataforma d‟entitats i actors del
moviment de comerç just i solidari brasiler.
www.facesdobrasil.org.br
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o Fair Trade Institute (FTI)
Fair Trade Institute és una institució virtual que serveix com a
font, enllaç i base de dades per a l‟intercanvi i la recerca
d‟informació sobre el comerç just.
www.fairtrade-institute.org

o Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social
y Solidaria (RIPESS)
RIPESS reuneix els seus membres al voltant de la promoció
de l‟Economia Social i Solidària i està formada per més de 60
grups i xarxes de diferents sectors d‟aquesta economia.
www.ripess.net
o Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria
(RELACC)
Els socis de RELACC (amb seu a Quito) són les Xarxes
Nacionals de Comercialització Comunitària integrades per
organitzacions

de

productors,

consumidors,

artesans

i

institucions d‟ajuda i serveis.
www.relacc.org

Aquestes organitzacions internacionals són les més conegudes
mundialment i les que mouen els fils entre els països que tenen el comerç just
integrat dins la seva gamma d‟objectius.
Tot i així, totes les institucions explicades són una gran part del motor
del moviment solidari per les seves grans tasques de sensibilització i promoció
del comerç just, així com el tenir contacte amb productors del Sud perquè tot
segueixi el seu funcionament establert.
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6. OPINIONS: ENTREVISTES I ENQUESTES
Tot i que no tenen valor estadístic, les entrevistes i enquestes que es
mostren a continuació pretenen, respectivament, aportar l‟opinió d‟algunes
persones vinculades amb organitzacions de comerç just, i donar una petita
mostra del grau de coneixement del comerç just entre un grup reduït de
persones de les poblacions de Barcelona i Girona.

6.1 Entrevistes a persones i entitats relacionades amb el
comerç just
Les entrevistes que es poden observar tot seguit, s‟han realitzat per
e-mail; cosa que dificulta l‟estructura pròpia d‟una entrevista: reproduir una
conversa entre dues persones. Tot hi així, he tingut l‟oportunitat de comentar
respostes amb algun dels entrevistats.

6.1.1 Aselina Báez- Intermón Oxfam
Responsable de la primera botiga de comerç just d‟Intermón Oxfam des de fa
12 anys.

1. Aselina, tú tienes una larga experiencia de trabajo en comercio justo.
¿Qué valores diferenciales destacarías en los productos de comercio
justo?
Destaco entre otros los siguientes:
a. Que, todos los productos están elaborados por personas en
condiciones de trabajo digno.
b. Se trabaja con criterio ético y se respeta y cumple estrictamente las
condiciones pactadas con el productor.
c. Detrás de cada producto que vendemos en nuestras tiendas hay un
rostro y hay una historia.
d. Vendemos para seguir comprando más y mejor a los grupos
productores.

59

EL COMERÇ JUST: UN ALTRE CAMÍ PER CONSTRUIR UN MÓN MILLOR

e. Se potencia y valora en la selección de compras el liderazgo de las
mujeres en las tareas de dirección de algunas cooperativas
especialmente en África y América Latina.
f. El comercio justo debe ser viable y conseguir que la sociedad adopte
esta práctica de consumo más justo y lo consideren como una
herramienta de desarrollo para los países empobrecidos.

2. ¿Has tenido la oportunidad de conocer o tener contacto con algún
productor de comercio justo? En caso afirmativo, ¿qué impresiones
destacarías de esta experiencia?
Sí, he estado en la fundación de Creative Handicraft en Mumbai, India.
Actualmente

es una cooperativa formada por unas 300 mujeres de la

casta más pobre y desprotegidas de la India. Está ubicado un gran
suburbio de la ciudad. Intermón Oxfam fue la primera organización
europea que comercializó sus productos en España. Es una organización
muy competente y profesional y cada año crecen en sus

gamas de

productos, diseños, calidad y exportación.
Mi experiencia es muy positiva, realmente para estos grupos, el
Comercio Justo es una herramienta de cooperación para el desarrollo muy
importante y de la que dependen en la mayoría de los casos que las
familias tengan acceso a la educación, salud, vivienda y cubrir sus
necesidades básicas para poder vivir en condiciones dignas.

3. En la tienda, ¿con quién trabajas y cómo os organizáis?
En las tiendas grandes, similares a la de Roger de Lluria, 15,
trabajamos con una Responsable de tienda y un equipo de 23 personas
voluntarias y estamos organizados por días y turnos de lunes a sábado.
Cada persona voluntaria se compromete a venir dos mañanas o dos
tardes. Se les asigna tareas en función de su disponibilidad y se les
proporciona la formación adecuada para que puedan desarrollar su trabajo
en la tienda de manera profesional y motivada.
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4. ¿Sólo vendéis productos de comercio justo o también ofrecéis otros
que no lo son? ¿Por qué?
El 95% de los productos que vendemos en nuestras tiendas son de
comercio justo. El resto corresponden a productos de promoción
institucional, los llamados de merchandising71.

5. ¿Cómo han cambiado los productos desde que empezaste con la
tienda? (calidad, variedad, diseño,...)
Ha evolucionado muchísimo, es muy destacable las colaboraciones y
orientaciones técnicas que IO proporciona a los grupos productores con
los que nos relacionamos. Intermon Oxfam es muy exigente con estas
medidas con el fin de que las Organizaciones del Sur tengan un
conocimiento a fondo del mercado y sepan analizar para que sus
productos sean competitivos y actuales en diseños, calidad, temporalidad,
precios, gestión administrativa y suministros a sus clientes.
Los productos han pasado de ser un simple elemento decorativo a ser
práctico y útil en las casas y en las familias.

6. En la tienda vendéis productos de artesanía, alimentación, textil,
cosmética, complementos... ¿Qué tipo de productos tiene mayor
demanda?
En cada sección hay productos que forman lo que se llama la gama
básica y ahí se encuentran, entre otros, los productos que son líderes en
ventas, por ejemplo:
-

En alimentación: el café y los chocolates

-

En textil: las mantelerías y las colchas

-

En complementos: los pañuelos y bolsos

-

En bisutería: los collares,

71

El merchandising (terme anglosaxó compost per la paraula merchandise, que significa
mercaderia i la terminació -ing, que significa acció), en català marxandatge, és la part del
màrqueting que té per objecte augmentar la rendibilitat en el punt de venda. Els objectius
principals del marxandatge son: cridar l'atenció, portar al client fins al producte i facilitar l'acció
de compra. El marxandatge també fa referència al conjunt d'accions d'explotació d'una marca
o d'algun dels seus elements característics, com ara els seus logotips, personatges o altres
elements. En aquest context, el marxandatge és una pràctica de màrqueting en la qual la
marca o imatge d'un producte o servei s'utilitza per vendre'n un altre.
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-

En cosmética: las cremas faciales

-

En hogar: los juegos de té y café

-

En decoración: cajas y marco de fotos

-

En Navidad: los belenes y accesorios navideños.

7. La tienda está abierta durante todo el año. ¿Hay períodos en los que
se incrementan las ventas?
-

Sí, la tienda está abierta durante todo el año y el horario comercial está
homologado con el resto de tiendas en la ciudad de Barcelona.

-

Hay más demanda en las temporadas de primavera-verano y durante
las fiestas de Navidad.

-

Actualmente se trabaja un plan de merchandising en las tiendas con el
fin de lograr acciones que contribuyan a mejorar la estacionalidad.
Esto significa que no tenemos que depender sólo de las posibilidades
de ventas de unos meses u otros sino que intentamos mantener el nivel
de ventas durante todo el año.

8. ¿Cómo es el público que suele comprar más estos productos? ¿Se
trata más bien de clientes ocasionales o hay compradores fieles?
Las nuestras son tiendas de regalos y decoración y hay productos para
todo tipo de público. Tenemos una cartera de clientes muy fieles que
vienen habitualmente a hacer sus compras durante todo el año y otros
clientes que vamos captando cada año.

9. Hay gente que afirma que estos productos son más caros. ¿Qué
opinas sobre esto?
Afortunadamente no es una opinión generalizada. Las tiendas IO
compiten con el resto del mercado y esto incluye la buena gestión de los
precios, calidad, diseño, temporalidad, etc. En definitiva se hace un buen
estudio del mercado antes de hacer los pedidos a nuestros proveedores y
en las tiendas se fijan precios competitivos.
Hay un pequeño grupo dentro de la gama general de artículos que es
un 10% más caro que otras tiendas convencionales. Esto se justifica
porque en general IO paga más caro al productor por sus productos y más
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en otros, como es el caso del café y chocolate o bien sea por razones
estratégicas de la Institución o promocionales de un grupo en concreto.

10. ¿Ahora compra más gente productos de comercio justo que cuando
empezaste con la tienda? ¿Qué crees que ha influido para que esto
pase?
Sí, el Comercio Justo cada día es más conocido gracias al trabajo de
sensibilización que realizamos. Ahora se está trabajando en la etapa de la
movilización

dirigida

a

los

ciudadanos

para

ser

consumidores

responsables.

11. Para acabar, ¿qué mensaje les darías a las personas que no confían
en el comercio justo o no han comprado nunca estos productos?
Que vengan a nuestra tienda, que se informen, pregunten o planteen
sus dudas porque cambiarían de opinión y ganaríamos un potencial agente
de comunicación y sensibilización.

Muchas gracias.

Frases destacades:
“Detrás de cada producto que vendemos en nuestras tiendas hay
un rostro y hay una historia.”
“El Comercio Justo cada día es más conocido.”

Comentari:
És important destacar l‟opinió de l‟Aselina ja que és responsable, des
de fa 12 anys, d‟una botiga d‟Intermón Oxfam a Barcelona. El seu grau de
coneixement sobre el comerç just és molt elevat per la seva experiència, així
com mantenir contacte amb fundacions fora d‟Espanya i d‟Europa. Per aquest
motiu, destaca un ventall d‟aspectes que diferencien aquests productes amb
altres i ressalta els valors més importants que fan que els productes portin el
“nom” de comerç just.
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Ella opina, també, que els productes de comerç just han evolucionat
molt en els últims anys quant a disseny, qualitat, preus,...(“Los productos han
pasado de ser un simple elemento decorativo a ser práctico y útil en las casas
y en las familias”), i això fa que dia a dia els productors es vagin actualitzant
per poder ser més competitius en el mercat occidental.
Abans d‟acabar, l‟Aselina especifica que aquest moviment va en
augment (“el Comercio Justo cada día es más conocido”), i finalitza amb un
missatge per al públic poc receptiu en el tema comerç just proposant les
ganes de resoldre els seus dubtes i poder canviar així les seves opinions
sobre el comerç just.

6.1.2 Benedetta Longo- Setem
Benedetta Longo forma part del departament d‟administració de Setem.
Setem

és

una

organització

no

governamental

de

solidaritat

internacional, independent i participativa nascuda de la mà dels “escolapis” de
Catalunya l‟any 1968 que, juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitzen
la nostra societat sobre les desigualtats Nord- Sud, en denuncien les causes i
promouen transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més
just i solidari.

1. Quins valors diferencials destacaries en els productes de comerç
just?
Els productes de comerç just destaquen de la majoria dels productes de
consum quotidià per ser garantia del respecte dels drets laborals dels
productors. Al produir-los no hi ha hagut explotació infantil ni de les dones.
Als països del Nord es garanteix un preu just perquè el productor en tregui
el profit adequat i digne del seu treball.
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2. Has tingut l’oportunitat de conèixer o tenir contacte amb algun
productor de comerç just? En cas afirmatiu, quines impressions
destacaries d’aquesta experiència?
Els productors de comerç just tenen, sens dubte, molt clars els seus
drets com a treballadors i coneixen molt bé el mecanisme del comerç just i
el benefici que això aporta a la seva comunitat.
3. A la botiga, qui hi treballeu i com us organitzeu?
La nostra botiga es troba junt a les oficines de la ONG. Concretament hi
ha: una persona a la recepció que s‟ocupa també de l‟atenció al client, de
la gestió de les comandes i de la botiga; una altre, s‟ocupa de mantenir el
contacte amb els proveïdors i amb les persones interessades en fer
paradetes de productes de comerç just al seu barri, al seu poble en ocasió
de fires, o en festes populars. Aquestes són les principals de les tasques
quotidianes. Tot l‟equip de Setem, òbviament, està relacionat amb la botiga
i amb els productors; ja que es dedica cada dia, a través de campanyes de
sensibilització i activitats varies, a promoure i sostenir els principis de la
equitat i la justícia.
4. Només veneu productes de comerç just o també n’oferiu altres que
no ho són? Per què?
A la nostre botiga només venem productes de comerç just. Si
venguéssim altres tipus de productes, no seríem coherents amb el nostre
treball de cada dia ni amb els nostres principis; excepte que es tractés de
productes biològics.
5. Han canviat els productes des que vareu començar amb la botiga?
(qualitat, varietat, disseny,...)
Sens dubte hi ha una evolució en la qualitat, la varietat i el disseny dels
productes. Això permet un creixement que vagi al ritme del temps, cosa
que fa que puguin ser productes de consum quotidià.
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6. Quins tipus de productes veneu a la botiga? (Alimentació, artesania,
complements, tèxtil...) Quins tenen major demanda?
A la nostre botiga podem trobar una mica de tot: des de productes
d‟artesania, a alimentació, tèxtil, complements, etc. Els que tenen més
demanda, però, són els productes bàsics com el cafè i el sucre. Però, el
que no permet una demanda molt gran ni unes vendes equivalents a les
d‟un Caprabo, Eroski,...són els preus una mica més alts i que impedeixen,
encara, un consum habitual.
7. La botiga està oberta durant tot l’any? Hi ha períodes en els que
s’incrementen les vendes?
La botiga està oberta durant tot l‟any, però hi ha un creixement notable
de les vendes durant el període nadalenc; no només degut als regals, sinó
també gràcies als lots de Nadal, un servei addicional que la botiga facilita.

8. Com és el públic que acostuma a comprar més aquests productes?
Es tracta més aviat de clients ocasionals o hi ha compradors fidels?
El públic de la nostre botiga es compon de clients ocasionals i clients
fidels que han integrat en les seves vides quotidianes el consum d‟un o un
altre producte. Els que consumeixen els productes bàsics com el cafè i el
sucre per exemple, són més aviat els compradors fidels.

9. Hi ha gent que afirma que aquests productes són més cars. Què
opines sobre això?
És veritat, qualsevol altre producte que podem trobar als grans
supermercats o en altres botigues, casi segurament seria més barat que un
producte de comerç just. Però aquí també està la diferència: en un preu
més just per a el productor. Quan comprem roba barata en un Zara o un
H&M etc. ens hem de preguntar en quines condiciones ha estat treballant
la persona que va produir aquesta peça de roba: probablement, la resposta
seria unes 16 hores diàries amb qui sap el sou mensual.
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10. S’ha incrementat en els darrers anys el nombre de persones que
compra productes de comerç just? Quina és la causa?
El comerç just es pot considerar un estil de vida que s‟ha anat donant a
conèixer en una societat caracteritzada per a el consumisme i, com cada
fenomen nou, ha pogut créixer amb el temps a mesura que s‟anava
coneixent. Sens dubte, fa falta molt treball de sensibilització i informació
perquè la gent pugui entendre i compartir determinats principis.
Per altre banda, també és veritat que els problemes internacionals són
cada dia presents a les nostres vides; la televisió cada dia ens recorda
quanta gent mor de gana etc. Així que alguns dels consumidors són també
gent que pensa que comprant de tant en tant un paquet de cafè de comerç
just ha pogut aportar la seva peita contribució a la causa internacional.
Segurament és molt lleig dir-ho d‟aquesta manera, però així estan les
coses.

11. Per acabar, quin missatge donaries a les persones que no confien en
el comerç just o no han comprat mai aquests productes?
No es pot dir a la gent què ha de fer o què no ha de fer; el que sí que es
pot fer és difondre i informar perquè cadascú sigui responsable de les
seves accions. Tampoc es pot dir que comprant un paquet de comerç just
contribueix a canviar el món; el comerç just és molt més, com ja he dit
abans: és un estil de vida, és que aquests principis de justícia acompanyin
cada acció dels nostres dies o almenys algunes d‟elles. El comerç just és
també ser conscients que al món hi ha una injustícia difosa i que en la
major part dels casos és culpa de la nostra indiferència, de només mirar la
nostra conveniència.

Moltes gràcies.

Frases destacades:
“El comerç just es pot considerar un estil de vida”
“Els consumidors poden aportar la seva petita contribució a la
causa internacional”
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Comentari:
La Benedetta afirma que els productes de comerç just destaquen “per
ser garantia del respecte dels drets laborals dels productors” i per “un preu
més just per a el productor”. Afirma també que Setem és molt coherent
amb el seu treball i amb els seus principis, i això ho demostren amb el
treball de sensibilització que fan dia a dia. La Benedetta coincideix amb
l‟Aselina, responsable de la botiga d‟Intermón, en l‟evolució en disseny,
varietat i qualitat dels productes de comerç just i que es coneix molt més
en la societat aquest terme; però opina que el valor desfavorable d‟aquest
comerç és el preu més elevat que fa dificultar-ne el consum habitual.
Ella esmenta que molts dels consumidors són persones que han
integrat el comerç just en les seves vides i són conscients que comprant
comerç just contribueixen a l‟ajut de productors desafavorits. En l‟últim
missatge i amb el que finalitza l‟entrevista, la Benedetta opina que no es
pot obligar a ningú a res, però “que cadascú sigui responsable de les seves
accions” i que “comerç just és també ser conscients que al món hi ha una
injustícia difosa i que en la major part dels casos és culpa de la nostra
indiferència, de només mirar la nostra conveniència”.

6.1.3 José García Ruiz
Vicepresident

de

la Coordinadora

Estatal de

Comerç Just,

i

Responsable de vendes de productes de comerç just d‟Intermón Oxfam.

1. ¿Cómo trabaja la Coordinadora y con qué objetivos? ¿Cuántas
organizaciones

agrupa

actualmente

y

cuáles

son

las

más

importantes?
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) tiene por objetivo
transformar la realidad social y las reglas del comercio internacional
conforme a los principios del comercio justo, a través de la incidencia en
políticas públicas, la sensibilización y movilización de la sociedad civil y el
fortalecimiento del movimiento del comercio justo en el Estado.
La CECJ es el referente de dicho movimiento en España, en el que
actualmente se integran 34 organizaciones y 104 tiendas, representando
68

EL COMERÇ JUST: UN ALTRE CAMÍ PER CONSTRUIR UN MÓN MILLOR

el trabajo y la visión común de los miembros. Destacan por su volumen de
facturación Intermón Oxfam, Alternativa3 e IDEAS.

2. ¿La Coordinadora forma parte de alguna red internacional de
comercio justo?
Sí, la CECJ es miembro activo de la Organización Mundial de Comercio
Justo (WFTO), organización internacional cuya principal misión es
representar y fortalecer al movimiento del comercio justo.

3. ¿Cómo se trabaja para fomentar la venta de productos de comercio
justo en España?
Uno de los principales objetivos de la CECJ es sensibilizar a la
población sobre los valores del comercio justo y sobre la responsabilidad
ciudadana para ejercer un consumo responsable, con la finalidad de
contribuir tanto a generar un discurso crítico como a fomentar las ventas de
los productos de comercio justo ofreciendo, para ello, una alternativa real
de consumo a través de las tiendas y puntos de ventas existentes en el
Estado.

4. ¿Cuáles son los principales canales de distribución? ¿Cuál registra
más ventas?
A nivel de Intermón Oxfam siguen siendo nuestras propias tiendas las
que concentran alrededor del 53% de las ventas, y el resto 47% son
canales externos. Destaca de los canales externos la Gran Distribución
(supermercados e hipermercados) y Empresas e Instituciones.

5. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer o tener contacto con algún
productor de comercio justo? En caso afirmativo, ¿qué impresiones
destacaría de esta experiencia?
Particularmente sí que he tenido la oportunidad de conocer tanto aquí,
como en el sur, y he de reconocer que es una experiencia muy gratificante
y formativa, en especial directamente en el sur cuando puedes comprobar
el impacto directo que supone en la mejora de las condiciones de vida de
las productoras y productores, y por supuesto de sus familias. Sin
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embargo, muchos de ellos no pueden vivir sólo y exclusivamente del
mercado de comercio justo por su reducido tamaño y ellos mismos te
comentan la enorme diferencia que encuentran en las relaciones con el
mercado convencional.
Sobre todo destacaría el mensaje común que me han transmitido todos
los grupos, sin importar que sean de Latinoamérica, África o Asia, grandes
o pequeños: “Necesitamos que vendáis más”, porque esto está
directamente relacionado con la consolidación de estos grupos y/o
cooperativas, es decir, podemos montar cientos de proyectos de
fortalecimiento y desarrollo, pero si no conseguimos que se consoliden en
el mercado no sirve de nada porque nunca alcanzarán un nivel de
sostenibilidad suficiente.

6. ¿Cómo cree que ha evolucionado el comercio justo en España en los
últimos años?
A nivel de ventas, el comercio justo ha experimentado buenos
crecimientos hasta diciembre de 2007, cuando empezamos a experimentar
los efectos de la crisis económica. Pero creo que nuestro problema ha
estado más bien en los bajos crecimientos que hemos tenido en el grado
de conocimiento del comercio justo, dato que no hemos conseguido hacer
crecer en los últimos años y que nos diferencia en gran medida con el
resto de Europa. Si bien en el estado español todavía estamos alrededor
del 27 % en países como Francia, Italia y otros están por encima del 75 %,
e incluso superando el 90 % como es el caso de Gran Bretaña. Y claro
está, esto supone un gran freno para hacer crecer el comercio justo en la
sociedad.
Básicamente, y esto es opinión personal, la diferencia radica en el
apoyo que ha tenido por otros actores: un ejemplo claro es que el comercio
justo en el centro de Europa y Gran Bretaña nació y creció desde
organizaciones religiosas (católicas o no), y esto ayudó en gran medida a
la popularización ya en los años 80, mientras que en España esto no se ha
dado; por otro lado (sobre todo a final de los 90 y principio de siglo XXI)
tuvo un fuerte respaldo por parte del estado, facilitando tanto el acceso al
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mercado como al apoyo directo a la comunicación y sensibilización de la
sociedad mediante fuertes campañas comunicativas.

7. ¿Qué perspectivas prevé para los próximos años?
Si bien la crisis económica está afectando en gran medida, llegando
incluso a decrecer en ventas a corto plazo, también esta crisis está
cambiando la sociedad llevando a plantear cambios en los modelos
económicos y productivos, cambios que van a situar cuestiones tanto
sociales como medioambientales entre las prioridades internacionales, y
que por tanto van a mejorar tanto la visión del comercio justo por parte de
la sociedad, como la integración de algunos de sus valores en las
relaciones comerciales internacionales. Por tanto, después de la crisis, el
comercio justo va a crecer con más fuerza como una demanda de la
sociedad.

8. En su opinión, ¿el comercio justo puede ser una alternativa al
comercio tradicional? ¿Por qué motivos?
Sí, claramente sí porque ya ha quedado demostrado por diversas
organizaciones, tanto empresas como ONGs que han conseguido estar en
el mercado convencional y ser una alternativa, utilizando el comercio justo.
Un ejemplo muy ilustrativo es el caso de Gran Bretaña donde más del 30%
del café que se consume es de comercio justo y una de las mayores
empresas comercializadoras de café únicamente comercializa café de
comercio justo (“Café Direct”). Otro caso es el de Francia donde ya existen
empresas e importadoras que comercializan productos de comercio justo
(alimentación básicamente): “Altereco”, “Ethicable”, etc.
Por otro lado, en el sur también tenemos ejemplos de cooperativas que
el grueso de sus ventas es de comercio justo y están alcanzando niveles
muy positivos de sostenibilidad; como por ejemplo la cooperativa “CoCla”
(Perú).
Además añadiría otros casos al contrario, es decir, empresas
convencionales que están incorporando el comercio justo, como es el caso
de “Nestlé”, en Gran Bretaña, con la marca “Kit Kat” (en los próximos
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meses todo su cacao será de comercio justo); o el caso de “Cadbury”, que
todo el cacao que utilice será también de comercio justo.
Por tanto, ya existen ejemplos constatados de sostenibilidad económica
de cómo el comercio justo puede ser una alternativa real al comercio
convencional.

Muchas gracias.

Frases destacades:
“El comercio justo va a crecer con más fuerza como una demanda
de la sociedad”
“Existen ejemplos constatados de cómo el comercio justo puede
ser una alternativa real al comercio convencional”

Comentari:
En aquesta entrevista el José García respon algunes de les preguntes
clau que han suposat l‟origen d‟aquest treball. En primer lloc, en haver tingut
contacte personal amb els productors, el José ha pogut constatar com el
comerç just s‟ha traduït en millores reals per a la vida dels productors, i posa
l‟accent en el tema de les vendes com a clau per a la sostenibilitat de cara al
futur. En segon lloc, dóna una visió global de l‟evolució del comerç just, tant a
Espanya com en relació amb l‟entorn europeu, explicant la situació a nivell de
vendes i de coneixement. També preveu que, un cop passada la crisi
econòmica, el comerç just avançarà amb molta més força degut a una major
sensibilització de la societat. I finalment, ell deixa clar que confia en aquest
model com a alternativa al comerç convencional.
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6.1.4 Altres organitzacions de comerç just
Dins aquest apartat volia incloure les entrevistes que van ser enviades
a dues institucions diferents de comerç just: Xarxa Consum Solidari i
Alternativa3. Però no va ser possible: un cop enviades les entrevistes per
primera vegada, no en vaig rebre resposta, i al ser enviades per segona
vegada, les seves respostes van ser:

Xarxa Consum Solidari:
Hola Marta, malauradament tenim massa feina i pocs recursos per a contestar entrevistes
com la teva. De totes formes trobaràs algunes respostes a la nostra web
www.xarxaconsum.net
Em sap greu,

Yolanda Domínguez
Xarxa Consum Solidari
C/Moderna, 53
08902 L'Hospitalet de LLobregat
Tel. 93 432 61 82 (ext. 22)
Fax. 93 432 61 81
www.xarxaconsum.net
Alternativa3:
bon día, gràcies pel teu interés, normalment tenim voluntaris per respondre
aquestes qüestions pero no aquest any, si us plau si poguessis treure de la
nostra web el que demanes, es a www.alternativa3.com, gracies i en tot cas
qualsevol dubte ens escrius, sort i salut, Antonio

-------Mensaje original-------

Comentari:
Les entrevistes enviades a les dues institucions tenien l‟objectiu de
conèixer com s‟organitzaven a les seves respectives botigues, els tipus de
productes que venien, els seus canal de distribució, la seva opinió sobre el
públic consumidor d‟aquests productes i en definitiva la seva opinió sobre el
comerç just. Amb tota aquesta informació s‟haurien contrastat semblances i
diferències entre les quatre botigues de comerç just. Malauradament, només
Intermón Oxfam i Setem han respòs el qüestionari.
73

EL COMERÇ JUST: UN ALTRE CAMÍ PER CONSTRUIR UN MÓN MILLOR

Analitzant tot això podem concloure que mentre tot aquest moviment
just va evolucionant i modernitzant-se, algunes entitats que hi treballen tenen
pocs recursos o poc temps per donar informació sobre la seva institució
contestant una entrevista.
De les entitats que no van respondre el qüestionari, buscant-ne les
respostes a les preguntes a les respectives webs, podem extraure‟n la
següent informació:

Xarxa Consum Solidari
Xarxa de Consum Solidari (XCS) és una associació que des de l‟any
1996 treballa a Catalunya en l‟àmbit del comerç just i el consum responsable.
Segons s‟afirma al web, ells treballen amb comandes setmanals amb
l‟ajut de socis i sòcies per a un comerç just que pagui un preu digne al
productor, amb drets per les dones treballadores, que respecti el medi ambient
i amb criteris de total transparència. Xarxa Consum afirma que tenen
consciència del treball que hi ha darrere d‟un producte (“partim d‟una visió
integral del comerç just que engloba tot el cicle d‟un producte, des de la seva
producció fins a la seva comercialització a casa nostra”).
A les seves botigues no es troben productes d‟altres nacions ja que
afirmen que no importen productes que ja es produeixin aquí. Per això, “els
nostres productes no els trobaràs a les grans cadenes comercials”. Amb
aquesta darrera frase, Xarxa Consum ens vol informar que no volen competir
en els mercats convencionals ni entrar en cadenes de grans superfícies.
Busquen diferenciar els seus productes dels internacionals ja que tenen un
nivell de diferenciació que s‟ho mereix.
Majoritàriament venen productes alimentaris ja que pensen que “la
sobirania alimentària és el camí per acabar amb la fam i la malnutrició i
garantir la seguretat alimentària per a tots els pobles; entenent per sobirania
alimentària el dret dels pobles a definir les seves pròpies polítiques i
estratègies sostenibles de producció, distribució i consum d‟aliments que
garanteixin el dret a l‟alimentació per a tota la població, a partir de la petita i
mitjana producció, respectant les identitats culturals i amb una orientació que
tingui com a prioritat satisfer les necessitats dels mercats locals i nacionals.”
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A més de productes alimentaris també podem trobar-hi productes de
bany i bellesa, de neteja, per a la llar, bijuteria, decoració, etc.
Respecte les preguntes d‟opinió o pròpies de la botiga, no se‟n troba
informació a la web. Per aquest motiu, no tenim més dades que puguin donar
resposta a les nostres preguntes.

Frases destacades:
“Consciència del treball que hi ha darrere d’un producte”
“La sobirania alimentària és el camí per acabar amb la fam i la
malnutrició”

Comentari:
Personalment opino que Xarxa Consum és una de les organitzacions
més fidels al comerç just per la seva consciència del que representa el comerç
just i els objectius que es volen complir. Per aquest motiu no distribueixen els
seus productes a les grans superfícies, per donar-li un cert prestigi i
diferenciació al producte just. Però el problema que això provoca és la falta de
difusió dels productes justos i el poc coneixement per part del consumidor de
l‟existència d‟aquest tipus de productes.

Alternativa3
“A Alternativa3 creiem, vivim i treballem pel comerç just”. “La nostra
missió és difondre els principis del comerç just”, i els beneficis obtinguts es
destinen al recolzament de nous productes, per mitjà de diferents formes de
finançament i una àmplia xarxa de distribució.
A les seves botigues de compra podem trobar productes alimentaris no
només de comerç just (cafè, infusions, sucres i melmelades, cacau, galetes,
pasta, refrescs, licors, etc.), sinó també productes BIO (biològics), que són
respectuosos amb el medi ambient. Els productes artesanals també hi són
presents (jocs, complements de moda, bijuteria, de bany, per a la llar, etc.),
així com un assortiment de tèxtils de cotó (samarretes, bosses, estoigs,
mocadors, etc.) de comerç just perquè el consumidor els pugui personalitzar.
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Aquests productes no només es troben a botigues Alternativa3, sinó
que també van destinats a botigues solidàries especialitzades en productes de
comerç just i/o ecològics, grups de suport, ONG´s i col·lectius sensibilitzats
amb la cooperació per al desenvolupament. Distribueixen també al comerç
convencional: l'alimentació en ecobotigues, bars, supermercats i hostaleria; i
els productes tèxtils i l'artesania en botigues de regals i confecció.
Aquesta organització afirma que el comerç just manté un creixement
continuat i sostingut els últims anys ja que; com diuen, “cada cop disposem
d'un producte més exclusiu, elaborat i diferenciat per qualitat i preu”. El que
fins ara ha estat una distribució a petita escala, ara dóna pas a una distribució
organitzada en grans centrals de compres i que es mogui al mercat
convencional sensibilitzant-lo per a introduir de forma decisiva els productes
de comerç just. Per això, actualment s'està donant una demanda creixent
també per part dels mercats europeus (França, Regne Unit, Portugal, Itàlia).

Frases destacades:
“Creiem, vivim i treballem pel comerç just”
“Ara dóna pas a una distribució que es mogui al mercat
convencional”

Comentari:
Alternativa3 és una organització molt implicada i conscient de la seva
tasca sensibilitzadora i informativa però, a diferència de les altres
organitzacions, no només comercialitzen productes de comerç just, sinó també
productes biològics, els que no malmeten el medi ambient.
Sostenen, al igual que les altres organitzacions, que el comerç just ha
anat, i hi continua, en creixement gràcies al desenvolupament també dels
productes. Per això, el seu ventall de punts de distribució és molt ampli: des
de petites botigues i col·lectius familiaritzats i sensibilitzades amb el comerç
just o l‟ecologisme, fins als grans centres on entren en el cicle del mercat
convencional. Afirmen, també, que s‟obren nous punts de venda als mercats
europeus.
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6.1.5 Testimoni d’experiència personal com a voluntària
Durant les passades festes de
Nadal de 2008 vaig tenir l‟oportunitat de
treballar com a voluntària a una botiga
d‟Intermón Oxfam de Barcelona. El cas
és que durant les festes nadalenques
s‟incrementa notablement el nombre de
públic consumidor de comerç just i es
necessiten més voluntaris puntuals per
ajudar als que habitualment atenen a la

Botiga d‟Intermón Oxfam al carrer Roger
de Llúria, 15 de Barcelona.

botiga.
Conec des de fa temps la tasca que realitza l‟organització Intermón
Oxfam, així com algunes persones que hi treballen tant a nivell voluntari com a
nivell professional. Per aquest motiu, en alguna ocasió m‟havien proposat
ajudar a realitzar un inventari de les existències de la botiga. L‟experiència va
ser interessant i divertida, i això va fer que el següent Nadal hi col·laborés per
ajudar durant la temporada nadalenca.
Jo no tenia experiència “laboral”; de fet era el meu primer “treball” i la
veritat és que m‟intrigaven, alhora que m‟amoïnaven, els primers dies de
treball, els companys de la botiga, enfrontar-me al públic per primera vegada,
etc. Però tot això m‟hagués passat igual en una altra botiga que no fos de
comerç just.
Doncs bé, la meva estada com a voluntària va ser molt gratificant i molt
enriquidora: primerament, em va sorprendre de manera positiva el bon
ambient entre companys, voluntaris i treballadors, les ganes que tenien que tot
funcionés bé, l‟entusiasme que hi posaven a l‟hora d‟explicar-me les meves
tasques, la bona predisposició per ajudar algun company o millorar alguna
feina que no s‟hagués realitzat correctament, etc. En definitiva, entre tots els
voluntaris van fer que els meus primers dies “d‟adaptació laboral” fossin molt
fluids i agradables.
Les tasques que jo realitzava eren molt flexibles i ens les alternàvem
entre tots els voluntaris. Les principals eren: atendre al públic que entrava a la
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botiga, col·locar nous productes que ens enviaven del magatzem, embolicar
els productes per regalar, vigilar i estar pendent que tot funcionés, etc.
Un aspecte que em sembla important ressaltar és l‟elevat nombre de
públic jove i adult que consumien productes de comerç just, així com el públic
de la tercera edat que eren, majoritàriament, els que entraven preguntant per
les oficines d‟Intermón Oxfam per a fer donacions. A nivell d‟anècdotes,
m‟agradaria destacar-ne dues que em van sorprendre molt: positivament, una
noia de 15 anys que entrava a la botiga per comprar un regal de Nadal per als
seus pares; i negativament, que fins i tot vaig trobar-me amb algun cas de
clients dins la botiga que intentaven robar.
Finalment, fent una valoració global de la meva experiència de
voluntariat en una botiga de comerç just, m‟agradaria destacar que va ser una
experiència que em va fer canviar, en certa forma, la manera de pensar i
d‟actuar. Considero que vaig fer una bona tasca tant per a la botiga com a
nivell personal, i aquest és un aspecte que em va alegrar molt en el seu
moment i en segueixo estant orgullosa; aquella experiència va motivar el meu
interès per conèixer millor la realitat del comerç just.

Botiga d‟Intermón
Oxfam al carrer
Roger de Llúria, 15
de Barcelona.
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6.2 Enquestes sobre grau de coneixement i opinió sobre
el comerç just
Aquestes enquestes tenen per objectiu conèixer de primera mà l‟opinió
d‟alguns ciutadans del carrer respecte el comerç just. Tot i que a Espanya el
nivell de coneixement del comerç just és un dels més baixos d‟Europa,
personalment tinc la impressió que ha augmentat força en els darrers anys.
Per aquest motiu m‟interessava saber què en pensen algunes persones,
triades a l‟atzar per, a través de les respostes al qüestionari, validar o no
aquesta hipòtesi. D‟altra banda, també em semblava interessant comprovar si
el sexe o l‟edat eren factors determinants en el coneixement i l‟opinió sobre el
comerç just.
Mostra:
S‟han realitzat 150 enquestes a una mostra de població de l‟àmbit urbà
de les ciutats de Barcelona (Les Corts, Sants, Gràcia) i Girona. Buscant
mantenir l‟equilibri, s‟han enquestat 75 homes i 75 dones de diverses edats,
entre 15 i 81 anys, majoritàriament de classe mitjana. D‟aquesta forma, podem
mesurar els resultats distingint-ne alguns per sexes, i també observant les
semblances i diferències per grups d‟edat. Pel que fa a aquest darrer aspecte,
els resultats es presenten agrupats en les següents franges d‟edat,
pressuposant que poden correspondre a moments vitals diferents, la qual
cosa podria influir el grau de coneixement i l‟interès en el comerç just:


De 15 a 25 anys



De 26 a 40 anys



De 41 a 55 anys



Més de 55 anys

Edat
DONES
HOMES
TOTAL ENTREVISTATS

15-25

26-40
35
24
59

41-55
19
26
45

>55
8
14
22

TOTAL
13
75
11
75
24
150

Donat que no tots els grups tenen el mateix número de membres, les
comparacions de resultats es realitzaran sobre els percentatges. Òbviament la
mostra no té un valor analític i es tracta només d‟un exercici de sondeig, però
que permet comptar amb més dades d‟opinió pel que fa als objectius d‟aquest
treball.
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Enquesta realitzada72:

ENQUESTA SOBRE COMERÇ JUST
Estic fent un treball de recerca sobre el Comerç Just. Em podries respondre aquestes
preguntes? Moltes gràcies.
(Marca amb una X la teva resposta)

Sexe:

Home

Dona

Edat:

1. Saps què és el Comerç Just?
SI

NO (passa a pregunta 9)

2. Creus que és una bona alternativa per ajudar als productors desafavorits?
SI

NO (passa a pregunta 4)

3. SI: Per algun d’aquests motius?
Perquè es paga un preu just als productors
Perquè els productes són de bona qualitat
Perquè em sento solidari
Altres (especificar)

(passa a pregunta 5)
4. NO: Per algun d’aquests motius?
Perquè és més car que els productes tradicionals
Perquè no és fàcil trobar-ne, es ven a pocs llocs
Perquè no crec que realment beneficiï els productors desafavorits
Altres (especificar)

5. Has comprat alguna vegada productes de Comerç Just?
SI

NO (passa a pregunta 10)

Pàgina 1/2
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Veure totes les enquestes realitzades en l‟apartat 9.Annexes d‟aquest treball
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6. On els vas comprar?
A una botiga de Comerç Just
A un supermercat
Per internet
Altres (especificar)

7. Quin tipus de productes has comprat?
Alimentació
Artesania o complements
Roba
8. Tornaries a comprar-ne?
SI

NO

Moltes gràcies.

Si has contestat NO a la pregunta 1:
El Comerç Just és una alternativa al comerç tradicional que busca reduir la pobresa i
promoure el desenvolupament sostenible dels països empobrits, facilitant-los l‟accés
als mercats industrialitzats, amb condicions comercials i laborals justes i igualitàries
per als treballadors i respectant el medi ambient.
9. Creus que pot ser una bona alternativa per ajudar els productors
desafavorits?
SI

NO

10. Estaries disposat a comprar-ne?
SI

NO

Moltes gràcies.

Pàgina 2/2
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Analitzant les respostes a cadascuna d‟aquestes preguntes, es poden
constatar els següents resultats:

Pregunta 1: Saps què és el Comerç Just?
Saps què és el Comerç Just?
HOMES
DONES
TOTAL

SI

NO
54
57
111

21
18
39

TOTAL
75
75
150

Dels 150 entrevistats, 111, és a dir,
un

NO
26%

74%, afirmen conèixer què és el

comerç just, davant d‟un 26% que diuen
SI
74%

que no saben què és.

Observant aquestes dades per
sexes, constatem que hi ha poques
diferències, tot i que el percentatge dels que coneixen el comerç just és
lleugerament superior en les dones (76%) que entre els homes (72%).

60

76%

72%

50
40
30

SI
28%

24%

20
10
0
HOME S

DONE S

82

NO
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Analitzant aquesta resposta per sexes i franges d‟edat, trobem les
següents dades:
Edat
Dones SI
Dones NO
TOTAL DONES
Homes SI
Homes NO
TOTAL HOMES
TOTAL SI
TOTAL NO
TOTAL ENTREVISTATS

15-25

26-40
29
6
35
16
8
24
45
14
59

41-55
13
6
19
17
9
26
30
15
45

>55
6
2
8
12
2
14
18
4
22

9
4
13
9
2
11
18
6
24

TOTAL
57
18
75
54
21
75
111
39
150

Així doncs, si comparem els resultats només per grups d‟edat, podem
observar que la franja d'entre 41 i 55 anys és la que té major coneixement
percentual del comerç just (82%), seguida de la franja dels més joves de 15
a 25 anys (76%), com es destaca en el següent gràfic:
90%
80%

82%

76%

75%
67%

70%
60%
50%

SI

40%
30%

NO

33%
25%

24%

18%

20%
10%
0%
15-25

26-40

41-55

>55

Si analitzem les diferències entre homes i dones per cada franja d‟edat,
podem destacar que:


Entre les dones entrevistades, la franja que més coneix el
comerç just és la de les més joves (15 a 25 anys) (83%), seguida
de les de 41 a 55 (75%).



En canvi, d‟entre els homes entrevistats, són els de les franges de
més edat els que tenen més coneixement del comerç just (86% els
de 41 a 55; 82% els de més de 55 anys).
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Homes

82%

Dones

18%

69%

31%
86%

Dones

14%

75%

25%

65%

Dones

0%

NO

35%

68%

32%

67%

33%

Dones

83%
20%

SI

40%

17%
60%

80%

100%

Els que han contestat SI a la pregunta 1

Pregunta 2: Creus que és una bona alternativa per ajudar als
productors desafavorits?

Resultats:

Edat
Dones SI
Dones NO
TOTAL DONES
Homes SI
Homes NO
TOTAL HOMES
TOTAL SI
TOTAL NO

15-25

26-40

41-55

>55

29

13

6

29
12
4
16
41
4

13
16
1
17
29
1

6
9
3
12
15
3

6
3
9
7
2
9
13
5

TOTAL
54
3
57
44
10
54
98
13

S‟observa que majoritàriament les persones que coneixen què és el
comerç just consideren que és una bona alternativa per ajudar els productors
de països pobres. Un 88% dels enquestats hi està d’acord, mentre que un
12% no ho veu així.
Si fem la distinció per sexes, veiem que hi ha major percentatge de
dones que estan d’acord amb l’enunciat (49%), que en el cas dels homes
(39%).

84

EL COMERÇ JUST: UN ALTRE CAMÍ PER CONSTRUIR UN MÓN MILLOR

I observant les diferències entre edats, sorprèn que només en la franja
de dones de més de 55 anys trobem opinions en contra de l‟enunciat, mentre
que en el cas dels homes, trobem desacords en totes les franges d‟edat.

Pregunta 3: Motius del SI
(Cal destacar que cada enquestat en pot assenyalar més d‟un).
Motius del SI
Preu just per als productors
Productes de bona qualitat
Em sento solidari
Altres
TOTAL RESPOSTES
TOTAL ENQUESTATS

DONES
40
10
17
1
68
54

% HOMES
74%
28
19%
6
31%
19
2%
2
126%
55
100%
44

%
64%
14%
43%
5%
125%
100%

TOTAL
68
16
36
3
123
98

%
69%
16%
37%
3%
126%
100%

Podem observar que un 69% dels 98 enquestats que han repòs
afirmativament a la pregunta 2 creuen que el comerç just és una bona
alternativa perquè es paga un preu just als productors. En segon lloc, un
37% el que més valoren és la sensació de solidaritat que senten en adquirir
productes de comerç just. Només un 16% destaca la bona qualitat dels
productes com a aspecte diferencial del comerç just.
Altres motius expressats pels enquestats són:


No es paga el preu just però s'ajuda als més desafavorits a que es
puguin desenvolupar com a empresa ja que tenen pocs mitjans per
tirar endavant.



Suposo que tot ajuda

Fent una petita comparació entre homes i dones s‟observa que:


Proporcionalment, les dones valoren més el fet que es paga un preu
just als productors (74% Dones vs 64% Homes) i també la bona
qualitat dels productes (19% Dones vs 14% Homes).



En canvi, pel que fa a la motivació relacionada amb el propi
sentiment de solidaritat, els homes manifesten donar-hi més
importància (43% Homes vs 31% Dones).
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Pregunta 4: Motius del NO
(Cal destacar que cada enquestat en pot assenyalar més d‟un).
Motius del NO
Més car que els productes
tradicionals
Difícil de trobar
No crec que realment
beneficiï els productors
Altres
TOTAL RESPOSTES
TOTAL ENQUESTATS

DONES

% HOMES

%

TOTAL

%

1
1

33%
33%

5
4

50%
40%

6
5

46%
38%

3

100%
0%
167%
100%

6
1
16
10

60%
10%
160%
100%

9
1
21
13

69%
8%
162%
100%

5
3

Pel que fa a les persones que no creuen que el comerç just sigui una
bona alternativa per als productors desafavorits, un 69% no creu que
aquesta alternativa de comerç suposi un benefici real per als productors;
gairebé un 46% veu un desavantatge en els preus, que troben més cars que
els de productes tradicionals; mentre que un 38%, considera que són massa
difícils de trobar. Finalment algun enquestat ha assenyalat entre altres motius
que aquesta funció l'han de fer els governs, ja que paguem impostos.
Quant a la comparació entre homes i dones, és difícil treure conclusions
en aquest punt degut a que la mostra és molt reduïda i hi ha un número
significativament més gran d‟homes que han contestat aquest apartat.
Simplement podem destacar que les 3 dones que han respost aquesta
pregunta assenyalen dubtes sobre els beneficis reals per als productors, però
no sembla prou representatiu per a assenyalar-ne una tendència.

Pregunta 5: Has comprat alguna vegada productes de Comerç Just?

Edat
Dones SI
Dones NO
TOTAL DONES
Homes SI
Homes NO
TOTAL HOMES
TOTAL SI
TOTAL NO

15-25

26-40
23
6
29
6
10
16
29
16

86

41-55
11
2
13
12
5
17
23
7

>55
5
1
6
9
3
12
14
4

7
2
9
9
0
9
16
2

TOTAL
46
11
57
36
18
54
82
29
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Tres quartes parts (74%) dels 111 entrevistats que afirmen
conèixer el comerç just, també manifesten haver-ne comprat alguna
vegada. Aquest percentatge és superior entre les dones (41%) que entre els

>55

Homes

41-55

Homes

26-40

Homes

15-25

homes (32%).

Homes

100%

Dones

0%

78%

22%

75%

Dones

25%

83%

17%

71%

Dones

15%

38%

0%

63%
79%

20%

NO

29%

85%

Dones

SI

21%

40%

60%

80%

100%

Per sexes i franges d‟edat, són les dones d‟entre 26 i 40 anys (85%) i
els homes de més de 55 (100%) els que més afirmen haver comprat alguna
vegada productes de comerç just.

Pregunta 6: Lloc de la compra
(Cal destacar que cada enquestat en pot assenyalar més d‟un).
On vas comprar?
Botiga de CJ
Supermercat
Internet
Altres
TOTAL RESPOSTES
TOTAL ENQUESTATS

DONES
32
9
3
9
53
46

% HOMES
70%
23
20%
8
7%
2
20%
6
115%
39
100%
36

%
64%
22%
6%
17%
108%
100%

TOTAL
55
17
5
15
92
82

%
67%
21%
6%
18%
112%
100%

Un 67% dels enquestats manifesta que el lloc més habitual per
comprar els productes són les botigues de comerç just. En segon terme,
un 21% els adquireix en supermercats i un 18% en altres llocs, com poden ser
les fires al carrer, escoles i universitats, botigues de dietètica, paradetes
d‟esplai, el Fòrum de les cultures, l‟Abacus, entre altres. Internet és també un
canal de venda, encara que amb un percentatge menor (6%). No s‟observen
diferències remarcables entre homes i dones en aquesta qüestió.
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Pregunta 7: Tipus de producte
(Cal destacar que cada enquestat en pot assenyalar més d‟un).
Què vas comprar?
Alimentació
Artesania o complements
Roba
TOTAL RESPOSTES
TOTAL ENQUESTATS

DONES
36
23
7
66
46

% HOMES
78%
28
50%
13
15%
1
143%
42
100%
36

%
78%
36%
3%
117%
100%

TOTAL
64
36
8
108
82

%
78%
44%
10%
132%
100%

El més adquirits són els productes d’Alimentació (78%), seguit
dels d’Artesania o complements (44%). Només un 10% dels compradors es
decanta per la Roba. Per sexes, no hi ha diferències entre homes i dones pel
que fa a la preferència per productes d‟Alimentació, mentre que les dones
diversifiquen més les seves compres en Artesania i complements i
especialment en Roba (15% dones vs. 3% homes).

Pregunta 8: Tornaries a comprar-ne?

Tornaries a comprar-ne?
SI
NO
TOTAL

DONES
45
1
46

% HOMES
98%
36
2%
100%
36

%
100%
0%
100%

TOTAL
81
1
82

%
99%
1%
100%

El 99% dels 82 entrevistats que han afirmat haver comprat alguna
vegada productes de comerç just assenyalen que en tornarien a
comprar. Només una dona s‟hi manifesta en contra, però donades les
reduïdes xifres de la mostra, no es pot considerar amb valor estadístic.

Estaries disposat a comprar-ne?

Pel que fa als 29 enquestats que han manifestat no haver comprat mai
productes de comerç just, tres quartes parts (76%) afirmen que estarien
disposats a comprar-ne en el futur. Aquest percentatge és més elevat en el
cas de les dones (82%) que en els homes (72%).
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Si has contestat NO a la
pregunta 5
SI
NO
TOTAL

DONES
9
2
11

% HOMES
82%
13
18%
5
100%
18

%
72%
28%
100%

TOTAL
22
7
29

%
76%
24%
100%

Els que han contestat NO a la pregunta 1

El Comerç Just és una alternativa al comerç tradicional que busca reduir la
pobresa i promoure el desenvolupament sostenible dels països empobrits,
facilitant-los l’accés als mercats industrialitzats, amb condicions comercials i
laborals justes i igualitàries per als treballadors i respectant el medi ambient.

Pregunta 9: Creus que pot ser una bona alternativa per ajudar els
productors desafavorits?

Edat
Dones SI
Dones NO
TOTAL DONES
Homes SI
Homes NO
TOTAL HOMES
TOTAL SI
TOTAL NO
TOTAL

15-25

26-40
6
0
6
7
1
8
13
1
14

41-55
6
0
6
9
0
9
15
0
15

>55
2
0
2
1
1
2
3
1
4

4
0
4
2
0
2
6
0
6

TOTAL
18
0
18
19
2
21
37
2
39

Després d‟haver llegit la definició de comerç just, 37 dels 39
entrevistats (95%) afirmen estar convençuts que el comerç just pot ser
una bona iniciativa de cara als països empobrits. No s‟observen
diferències remarcables en aquesta qüestió per franges d‟edat ni per sexes,
tot i que les respostes negatives de dos homes podrien indicar un major grau
d‟escepticisme en aquests darrers pel que fa a la qüestió plantejada.
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Pregunta 10: Estaries disposat a comprar-ne?

Edat
Dones SI
Dones NO
TOTAL DONES
Homes SI
Homes NO
TOTAL HOMES
TOTAL SI
TOTAL NO
TOTAL

15-25

26-40
6
0
6
7
1
8
13
1
14

41-55
6
0
6
7
2
9
13
2
15

>55
2
0
2
1
1
2
3
1
4

3
1
4
2
2
5
1
6

TOTAL
17
1
18
17
4
21
34
5
39

El 87% dels 39 entrevistats que responen aquesta pregunta
afirmen que estarien disposats a comprar productes de comerç just.
Aquest percentatge és lleugerament superior entre les dones (94% de les
entrevistades) que entre els homes (80% dels enquestats).

Conclusions
Després d‟haver extret totes les conclusions per a cada pregunta de
l‟enquesta, tot seguit s‟assenyalen els resultats més destacats que ajuden a
respondre la hipòtesi inicial.
Primerament es pot destacar que tres quartes parts (74%) dels
enquestats coneixen què és el comerç just, i aquest percentatge se situa molt
per sobre de la mitjana espanyola, que la Coordinadora situa al voltant del
26%. Si bé aquestes enquestes no tenen valor estadístic com s‟indica a l‟inici
d‟aquest apartat, el resultat tendeix a confirmar la hipòtesi d‟un major grau de
coneixement del comerç just per part dels ciutadans.
Comparant les respostes per sexes i grups d‟edat, no s‟observen
diferències molt remarcables, més enllà d‟una lleugera superioritat en el
percentatge de les dones i del grup d‟edat d‟entre 41 i 55 anys. Per tant, no
sembla que ni el sexe ni l‟edat tinguin una influència directa en el grau de
coneixement del comerç just.
D‟entre els enquestats que han afirmat conèixer què és el comerç just,
un 88% opina que és una bona alternativa per ajudar els productors de països
pobres, destacant-ne com a motiu principal el preu just que es paga a aquests
90

EL COMERÇ JUST: UN ALTRE CAMÍ PER CONSTRUIR UN MÓN MILLOR

treballadors desafavorits; el 74% afirma haver-ne comprat alguna vegada,
sobretot productes alimentaris i artesanals, destacant les botigues de comerç
just com a punt de venda més utilitzat, seguit dels supermercats.
Finalment, gairebé tots els entrevistats (99%) que subratllen haver
comprat alguna vegada productes de comerç just, i el 76% dels que no
n‟havien comprat mai, afirmen que hi tornarien o estarien disposats a comprarne.
Així doncs, voldria destacar el nivell positiu de les respostes tant en el
grau de coneixement del comerç just com en la predisposició de seguir
endavant amb el comerç. Aquestes enquestes m‟han ajudat força també a
completar la meva hipòtesi inicial d‟aquest treball destacant l‟evolució del grau
de coneixença del comerç just per part de la població i de les ganes d‟aquesta
de continuar donant suport a aquest moviment.
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7. CONCLUSIONS
Vaig començar aquest treball amb la voluntat d‟informar-me a nivell
personal del món que envolta tot el moviment del comerç just i, al mateix
temps, com explico a la introducció, també volia resoldre algunes qüestions
que m‟havia plantejat abans de començar amb aquesta recerca. Així doncs, el
meu objectiu era saber si realment el comerç just ajuda al desenvolupament i
si es pot convertir en una alternativa al comerç convencional.
Després d‟haver consultat moltes dades sobre aquest tema,
m‟agradaria destacar, en primer lloc, l‟enorme quantitat d‟informació disponible
a llibres, pàgines web, organitzacions, etc. i que penso que és un indicador de
la vitalitat d‟aquest moviment. El tema és molt ampli i divers i, per aquest
motiu, a mesura que avançava en la recerca d‟aquest treball, necessàriament
he hagut d‟acotar-lo a uns punts concrets deixant de banda altres aspectes
que, tot i ser interessants, no m‟han semblat tant importants donat el
plantejament de partida i la impossibilitat d‟abastar tota la informació en un sol
treball.
Una vegada finalitzat el treball, he arribat a la conclusió que el comerç
just sí ajuda realment als productors empobrits de països del Sud i a les seves
famílies a poder sortir de la pobresa en què es troben i a autodesenvolupar-se
de manera sostenible. També he descobert que el comerç just és un
moviment d‟abast internacional que es basa en uns principis sòlids i clarament
definits, amb uns objectius compartits entre el Nord i el Sud, amb
organitzacions professionals i ben coordinades a nivell global, amb una gran
diversitat d‟activitats i voluntat de creixement, i amb unes perspectives de futur
que busquen transformar el món en el que vivim. És a dir que, a diferència del
que coneixia i pensava en un principi sobre el comerç just, m‟he adonat que
no és un moviment a petita escala i poc conegut en la societat, sinó que és un
moviment d‟abast mundial i que cada vegada pren més importància a nivell
internacional.
Per altra banda, tota la informació recollida, juntament amb les
enquestes i entrevistes a persones i a professionals que he realitzat, m‟han
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permès arribar a la conclusió que el comerç just pot arribar a ser una
alternativa al comerç convencional i competir amb aquest a nivell mundial.
L‟evolució creixent tant a nivell de vendes com de coneixement per part dels
consumidors, els esforços de certificació i obertura a nous mercats, la gran
activitat en sensibilització i difusió, així com la opinió de professionals d‟aquest
sector, són alguns dels motius que sostenen la meva conclusió.
Però penso que no només ens podem quedar amb aquesta informació,
ja que la realitat del comerç just és molt més amplia, diversa i canviant. Per
tenir una visió encara més completa de l‟abast d‟aquest moviment, caldria
continuar la investigació per conèixer amb més dades el que està passant en
altres països tant del Nord com del Sud. Perquè, per una banda, en els països
del Nord hi ha cada vegada més activitats de sensibilització, més debats i
trobades internacionals, més organitzacions i entitats que se sumen a aquest
moviment, més activitat comercial que genera importants volums de vendes,
etc. Al mateix temps, cada vegada hi ha més grups productors al Sud que
s‟organitzen i s‟enforteixen, milloren les seves capacitats, assumeixen un
paper actiu en la defensa dels seus drets i s‟impliquen en tots els nivells del
comerç just.
I per altra banda, tampoc no podem oblidar que el consumidor té
l‟última paraula i que els nostres comportaments individuals com a
consumidors tenen un efecte directe sobre el món que ens envolta. Així, com
més persones donin suport al comerç just faran augmentar els nivells de
vendes de productes, i aquest és un aspecte important ja que, al cap i a la fi,
perquè el comerç just sigui sostenible, a més de justícia hi ha d‟haver activitat
comercial.
Finalment, m‟agradaria transmetre el que ha significat per a mi
l‟experiència personal de realitzar aquest treball. Primer de tot, un gran esforç
per la recerca de la informació, l‟ordenació i l‟estructuració de les dades, però,
el més important, la satisfacció personal que m‟ha generat i que m‟emporto.
M‟ha fet descobrir una realitat diferent de la que m‟envolta en la meva vida
quotidiana i també m‟ha fet canviar la meva manera de pensar, així com
alguns dels meus hàbits. Crec que hi ha moltes vides al món que necessiten
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ajuda, i que, si no hi pensem els que tenim suficients recursos per ajudar-los,
difícilment podran tirar endavant. De tot el treball, em quedo amb una frase
extreta d‟una de les entrevistes, i que és la que tinc més present ara que he
finalitzat la recerca: “Darrere de cada producte, hi ha una cara i una història.”
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