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Recollint cafè de Comerç Just a Ankole (Uganda). © Pablo Tosco / Oxfam Intermón.

CADENA DE VALORS
Comerç Just: la història que voldràs comprar
En el comerç convencional de productes com el del cafè o el sucre es dóna
un greu desequilibri entre els beneficis de les grans marques i el que els
agricultors i les agricultores perceben pel producte que recullen, a part que
en ocasions amaga pràctiques perjudicials com la utilització de paradisos
fiscals i l'especulació amb el preu dels aliments. Davant d'això, el Comerç
Just garanteix unes relacions comercials més equitatives amb pràctiques
responsables i productes de qualitat.

www.OxfamIntermon.org

RESUM
Les cadenes de valor en el comerç de productes alimentaris reflecteixen el viatge
que fa un producte des que és recol·lectat fins que arriba a les mans del
consumidor. Entremig passa per diversos intermediaris que transformen el
producte o realitzen alguna funció i obtenen un benefici per això.
En el comerç convencional d'un producte com el cafè, les grans multinacionals que
intervenen en la meitat final del procés maximitzen el seu benefici pressionant a la
baixa el pagament a productors i intermediaris al país d'origen del producte.
D'aquesta manera es produeix un greu desequilibri en les relacions comercials en
què els agricultors representen la part més vulnerable. En concret, els pagesos i
les pageses de cafè d'Uganda únicament perceben un 6% del preu final del
producte, mentre que la multinacional que posa la marca rep el 50%. Només el
11% del preu final del cafè es queda al país d'origen, i el 89% restant l'obtenen les
grans marques del final de la cadena una vegada que el cafè surt fora d'Uganda.
El preu del cafè no es fixa lliurement, sinó que cotitza en mercats financers
internacionals. La suposada eficàcia d'aquest mecanisme de fixació de preus
queda entelada per l'existència de pràctiques especulatives que busquen obtenir
benefici afectant el preu d'un producte del qual depenen milers de famílies
productores a tot el món. En els últims deu anys, el 42% dels contractes de cafè
negociats a la Borsa de Nova York tenien fins especulatius.
Altres pràctiques perjudicials en el comerç convencional de cafè suposen aquelles
que fan passar el producte per un paradís fiscal abans d'arribar al país de
destinació. El motiu és inflar els preus per obtenir la major part del benefici de
l'operació en un territori on no hagi de tributar. Així, la UE va importar el 2014 cafè
procedent de paradisos fiscals a un preu 8 vegades més gran que el cafè que va
arribar d'Àfrica i 7 vegades més car que el de Llatinoamèrica. Destaca
especialment el cas de Suïssa, que exporta cafè a la UE a un preu 15 vegades
més gran que el del cafè d'Uganda o 8 vegades que el d'Etiòpia, quan aquests dos
països africans tenen les condicions idònies per conrear el cafè i Suïssa tot el
contrari.
La UE per la seva banda aplica polítiques comercials proteccionistes amb
determinats productes que salvaguarden de forma artificial els interessos de
sectors específics a costa de limitar greument l'accés a mercat de productes més
competitius i de més qualitat. És el cas del sucre, al qual la UE aplica un aranzel
de 339 € i 419 € per tona, respectivament, al sucre de canya i sucre refinat, de tal
manera que encareix fins a límits prohibitius un producte recol·lectat en països en
desenvolupament.
El sistema de comerç convencional d'aliments es basa en un model agrícola en
què predominen les grans explotacions, en general menys sostenibles social i
mediambientalment que l'agricultura de petita escala. Un exemple d'ells és el
sistema d'intensificació de l'arròs desenvolupat per petits agricultors a l'Índia,
Indonèsia i Vietnam que produeix un increment mitjà en les collites del 47% i una
reducció del 40% en l'ús de l'aigua, alhora que permet un increment mitjà del 68%
en els ingressos dels agricultors.
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El Comerç Just com a alternativa als circuits comercials convencionals planteja un
recorregut amb menor números de baules entre el productor i el consumidor. En el
cas del cafè provinent d'Uganda, el de Comerç Just té 4 o 5 etapes entre el principi
i el final de la cadena, mentre que un cafè de comerç convencional passa per 7 o
8. Aquest menor nombre d'actors que intervenen en el procés permet que els productors tinguin més capacitat d'influència sobre el preu i les condicions de comercialització dels productes que recol·lecta. Davant del 6% del preu final del producte
que reben els productors de cafè convencional, els de Comerç Just reben un 15%.
A més, per al cafè de Comerç Just s'estableix un preu mínim, de tal manera que,
encara que hi hagi caigudes en el preu del cafè que es negocia internacionalment,
els productors i les productores sempre cobraran una quantitat que els garanteixi
unes condiciones de vida dignes.
D'altra banda, el Comerç Just aplica mesures que fomenten el desenvolupament
comunitari. Algunes d'aquestes mesures són el pagament d'una prima social, o
complement al preu que es destina a projectes de benefici comunitari, les
bestretes i el pre-finançament a camperols i camperoles, que pot ser del 50% de
l'import previst de la compra, i unes relacions comercials estables.
El Comerç Just aposta per l'agricultura ecològica que garanteixi una producció
sostenible i saludable. Mostra d'això és que la producció de sucre de canya
ecològica de Paraguai produeix pràcticament la meitat d'emissions de CO2,
incloent el transport des de Paraguai, que el sucre de remolatxa de Suïssa. A més
de que no s'han utilitzat herbicides ni químics en el seu cultiu.
En definitiva, la història que ens pot explicar un producte de Comerç Just en el seu
viatge des que es produeix fins que arriba a les mans de qui el consumeix és una
història de condicions dignes, desenvolupament comunitari i producció sostenible i
saludable, una història que mereix la pena descobrir.

#La HISTÒRIA que voldràs COMPRAR
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1. UN COMERÇ AMB
GUANYADORS I PERDEDORS
La cadena de valor del cafè
En una cadena de subministrament de cafè mòlt convencional, habitualment hi ha
sis o set baules per les quals passa el producte, incloent el primer i l'últim,
l'agricultor que recull el gra i el consumidor que en gaudeix. Entremig hi ha una
varietat d'actors que realitzen alguna transformació en el producte en el que
s'anomena agregació de valor.
El primer pas és la recollida i assecat del gra a càrrec de l'agricultor o de la
agricultora que planta i cull el cafè. El ven a un intermediari local que s'encarrega
de transportar-lo a un centre d'apilament regional, on el cafè es neteja, trilla i
classifica per després ser ensacat. D'allí el cafè que es destina al comerç
internacional passa a l'exportador que es va a encarregar del noli de la mercaderia
(que és el transport, habitualment per vaixell) i de l'assegurança. Una vegada que
el cafè arriba al país de destí, és l'importador qui rep la mercaderia, s'encarrega
del torrat i fa l'empaquetat final. Posteriorment, s'envia al supermercat o
establiment en el qual es posa a la venda perquè el consumidor o la consumidora
final, puguin accedir al producte1.
Segons aquesta seqüència, el preu final del cafè es va conformant en funció dels
costos de transformació de cada fase i el marge de benefici que cada actor
(propietaris del cafè en cada moment) percep per això. A continuació, podem
veure quines són aquestes baules i quants actors hi ha en cada una.

Gràfic 1. Elaboració pròpia

Perquè una cadena de subministrament sigui justa i no contribueixi a exacerbar les
desigualtats, el repartiment de valor i de benefici ha de ser equilibrat al llarg de tota
la seqüència. No obstant això, en un circuit de comerç convencional de cafè no
acostuma a ser així i la part més vulnerable la representen les famílies camperoles
de l'inici de tot el procés que s'ocupen de plantar i recol·lectar el gra de cafè a les
explotacions agràries. Això és degut al fet que s'enfronten a diverses dificultats:
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 Alts costos de producció, de transport i dels subministraments.
 Assistència tècnica limitada, donat que els productors no compten amb
suficients ingressos i accés a capacitacions per millorar la seva producció,
perquè no se'ls dóna suport o programes d'assistència tècnica necessaris que
facilitin un bon maneig del cultiu del cafè.
 L'accés al crèdit és un altre problema que enfronten els productors de cafè,
perquè les institucions financeres limiten aquest recurs financer, de manera que
no tenen legalitzades les seves terres, o no tenen la capacitat de pagar el deute
i per les altes taxes d'interès que aquests tenen2.
D'altra banda, com més baules tingui una cadena de subministrament, menor és la
capacitat que tenen els productors en influir en el preu i en les condicions de
comercialització del producte que recullen. Així es dóna amb el cafè d'Uganda, ja
que les cinc o sis baules que separen els agricultors del consumidor final suposen
un entramat d'intermediaris que busquen obtenir un major marge de benefici. I per
això, pressionen a la baixa el preu que es paga als productors. Les organitzacions
agràries i camperoles denuncien que els preus percebuts pels que produeixen la
majoria dels productes alimentaris no reflecteixen el valor real ni els costos de
producció, i que el preu pagat pels que consumeixen aquests aliments són
desproporcionats respecte el percebut pels que ho produeixen.
Una figura fonamental en tot això és la de "El Coyote". Es tracta d'una persona
amb una furgoneta que compra als agricultors el cafè a la pròpia finca. S'aprofita
de la vulnerabilitat dels camperols per oferir-los diners immediatament per la seva
producció a canvi de realitzar el transport al centre d'apilament de la zona i sense
fer molts miraments amb la qualitat del producte. Per a molts pagesos, vendre als
coiots suposa una temptació que compromet la seva capacitat d'influència en les
condicions de comercialització, ja que els imposen preus tancats amb unes
condicions donades.
Desglossant el preu d'un paquet de cafè natural mòlt pel qual el consumidor paga
2,49 € al supermercat, el productor de cafè robusta d'Uganda rep de mitjana
l'equivalent a 16 cèntims d'euros. És a dir, un 6% del preu total de producte.
Comparativament, la multinacional que posa la marca al producte hi afegeix un
50% al preu final3. És cert, que aquest intermediari no només posa el seu logo,
sinó que transporta, torra i empaqueta el producte final, però el desequilibri és
evident.
Aquest desequilibri té molt a veure amb la dimensió de uns i altres. Els productors
i comercialitzadors locals o bé operen de forma individual en una petita explotació
o com un petit negoci, o com a molt s'organitzen en cooperatives o empreses
locals, el que els dóna més poder de negociació i de control de la comercialització
del producte. Però no és comparable amb el poder que tenen els intermediaris de
la meitat final de la cadena, que són gairebé sempre grans multinacionals que
exerceixen pressió per maximitzar el seu marge de benefici a costa de reduir el de
les baules més febles.
En l'exemple anterior de cafè de comerç convencional, l’11% del preu final del
producte recau en el país d'origen: productors i intermediaris que s'encarreguen
de recol·lectar, netejar, moldre i el transport local del cafè. Una vegada que aquest
surt del país, el 89% del preu final restant l'obtenen les grans marques del final de
la cadena, que torren, envasen i distribueixen el producte. Sens dubte, una mostra
clara d'un comerç molt desigual.

A la cadena
d'aprovisionament
convencional,
només l’ 11% del
preu final es
queda al país
productor.
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El cafè cotitza en borsa
Però el preu del cafè no es fixa lliurement, sinó que es determina en els mercats
financers com commodity. Aquesta categoria inclou algunes matèries primeres,
incloent diverses d'alimentació, que presenten unes característiques més o menys
homogènies, de tal manera que es determina per a elles un preu estàndard que
serveix com a referència per a qualsevol transacció fixada en un mercat financer
similar a la borsa.
El cafè és la segona mercaderia més comercialitzada a nivell internacional,
després del petroli. Hi ha dues varietats de cafè: Robusta i Aràbiga. El preu del
cafè Robusta es determina a la Borsa de Londres i el de la varietat Aràbiga a la
Borsa de Nova York.

Gràfic 2, Elaboració pròpia a partir de dades de la World Bank Commodity Price Data

Es pot apreciar l'altíssima volatilitat en els preus, alguna cosa sorprenent en el
mercat de productes que tenen una oferta i una demanda bastant estables.
Però en aquests mercats no només es compra i ven la mercaderia física. Gran part
del que es negocia en ells són els contractes de futurs, és a dir, el preu i
condicions d'un lliurament de cafè al futur com a cobertura davant de possibles
fluctuacions dels preus o adversitats que puguin ocórrer. Així, el que inicialment es
va idear com una assegurança per garantir un preu, s'ha transformat en un negoci
global on el component financer desplaça a l'economia real, donant lloc a
l'especulació financera. I és que pocs contractes de futurs acaben finalment en
una transacció real en la qual es faci un lliurament físic del producte. La majoria es
compensen, com pot fer un inversor que liquida un contracte de compra amb un
venda per obtenir el benefici per la diferència de preu que hi ha entre l’un i l’altre4.
De fet, a la Borsa de Nova York, on cotitza el cafè Aràbiga, directament es
contempla que un inversor es pugui acreditar com a "no comercial", manifestant
des d'un principi la seva voluntat de no dur a terme el contracte, sinó operar amb
ell tan sols per especular amb el preu per obtenir un benefici. Entre 2006 i 2016 el
42% dels contractes de futurs del cafè aràbiga negociats a la Borsa de Nova York
van ser "no comercials", és a dir, amb l'únic objectiu d'obtenir un benefici financer
sense que arribés a concloure en un intercanvi real de cafè5.
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Ara mateix, qualsevol persona pot invertir en cafè. Hi ha empreses que ofereixen
poder operar al mercat de futurs del cafè per obtenir rendibilitat. Això no vol dir que
com a inversor puguem comprar cafè i que ens ho posin a la porta de casa per
després vendre-ho. El que aquestes gestores d'inversió ofereixen és realment
operar en CFDs o contractes per diferències. És a dir, un producte financer amb el
que compres i vens cafè (o una altra matèria primera) per poder obtenir el benefici
de la diferència entre els dos preus6.

Gràfic 3, Elaboració pròpia a partir de dades de la US Commodity Futures Trading Commission

Però els CFDs no són els únics productes financers que negocien amb el cafè
afectant al seu preu únicament per obtenir un rendiment econòmic. També hi ha
altres productes, com els ETFs (Exchange Trade Funds o fons cotitzats), les
opcions de compra i de venda, índexs borsaris que serveixen de referència per a
una altra immensitat de productes financers7.... En definitiva, l'enginyeria financera
al servei dels comportaments especulatius i en detriment d'una fixació de preus
segons demanda i oferta directa del producte, i per descomptat sense tenir en
compte condicions de vida de les persones que hi ha darrere de cada producte.

Més del 40% dels
diners invertits
en productes
financers derivats
del mercat de
"commodities"
tenia fins
especulatius.
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Paradisos fiscals i cafetalers
Seguint una lògica similar d'obtenir beneficis especulant amb el preu del cafè i
inflant de manera artificial els preus, també s'ha pogut comprovar que en el viatge
que fa el cafè des que és recol·lectat fins que es posa a la venda per al seu
consum, hi ha operadors que fan que el cafè faci escala en un paradís fiscal8.
No està molt clar el que passa físicament amb el cafè en aquests territoris, però sí
es constata que aquesta escala serveix perquè el seu preu es multipliqui. Prova
d'això són les 360.000 tones de cafè que van entrar a la Unió Europea el 2014 a
un preu de mitjà de 18,83 € / kg. Això suposa un preu 8 vegades més gran del
cafè provinent d'Àfrica i 7 del de Llatinoamèrica, encara que en quilos va entrar a
la UE en aquest any 20 vegades més cafè llatinoamericà i 5 vegades més del que
va venir directament des d'Àfrica9.

Gràfic 4. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Oficina Europea d'Estadística (Eurostat)

Pot ser que el cafè dels paradisos fiscals sigui molt més valuós pel fet de ser més
escàs? Si som realistes, es degut al fet que aquesta escala en un paradís fiscal
s'utilitza per manipular els preus, inflant-los de forma artificial, de manera que
deixin un sucós benefici en un territori on no cal pagar impostos. Aquestes
pràctiques provoquen greus forats en la recaptació tributària dels països i
atempten contra un dels principals mecanismes de reducció de la desigualtat.
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Passant per un
paradís fiscal, el
cafè eludeix
pagar molts
impostos als
països d'origen i
de consum.

Cafè de Suïssa: car i fraudulent
Suïssa és un bell país del centre d'Europa. A l'estar en plens Alps, tot el seu territori
està entre muntanyes, de manera que compta amb un aire fresc i sec ideal per al
tractament per a moltes afeccions respiratòries, però que és fatal per al cultiu del cafè,
que necessita tot el contrari, un clima humit i càlid. Per què doncs, la UE va importar
896.000 quilos de cafè provinent de Suïssa entre 2009 i 2014 10? El més probable és
que sigui a causa d'una altra de les característiques del país helvètic: la seva condició
de paradís fiscal.
De fet, el preu mitjà del cafè que va entrar a la UE des de Suïssa resulta
sorprenentment elevat, 27,86 € per quilo, 15 vegades el preu del cafè provinent
d'Uganda i 9 vegades el d'Etiòpia, que és un del més apreciats. Per destinació de la
UE, el cafè que va entrar des de Suïssa a Bèlgica es va pagar a un preu mitjà de
35 €/kg, i el que va arribar a Xipre a un preu de més de 50 €/kg11. Serà perquè el cafè
suís és de qualitat superior?
Més aviat pot ser que es degui al fet que el cafè prové d'un altre destí i, en el seu
camí cap a un altre país europeu, es canalitzi per Suïssa. En aquest país el preu
s'infla perquè la major part del benefici que s'obté pel seu comerç es quedi a Suïssa,
on pràcticament no ha de pagar impostos. L'esquema d'aquesta triangulació del
comerç és similar al que apareix en el següent gràfic:

Gràfic 5: Esquema de triangulació de comerç de béns i serveis a través de paradisos fiscals. Font:
elaboració pròpia.

Això suposa una pràctica d'elusió fiscal que significa pèrdues milionàries per a la
recaptació dels països. En concret, els països en desenvolupament es calcula que
perden cada any almenys 100.000 milions de dòlars que s'escapen cap a paradisos
fiscals12. D'aquesta manera es neguen a milions de persones recursos necessaris per
contribuir al seu desenvolupament i el de les comunitats en què viuen.
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Les polítiques aranzelàries al voltant del sucre
Un altre exemple de comerç desigual és el del sucre. Gairebé tot el sucre que es
consumeix s'extreu de dos productes agrícoles: la canya de sucre i la remolatxa
sucrera. La majoria de la producció mundial prové de la canya, un 88%, sent els
següents els principals països productors: Brasil, Índia, Xina, Tailàndia, Pakistan,
Mèxic i Colòmbia13. En general es tracta de països en desenvolupament de clima
càlid, ja que la canya és un cultiu de zones tropicals o subtropicals. En contrast,
del total de producció mundial de sucre, el 12% prové de la remolatxa. A causa de
que la remolatxa sucrera es dóna en climes temperats, els principals productors
són països amb aquest tipus de clima, com Rússia, Estats Units, França i Alemanya14.

Gràfic 6: Principals països productors de sucre per tipus. Font: elaboració pròpia a partir de dades de la FAO.

A nivell agregat, la Unió Europea és el tercer productor mundial de sucre i el segon
consumidor. Atès que països com França i Alemanya tenen poderosos interessos
en la indústria sucrera, per la seva condició de països productors, des de fa diverses dècades la UE estableix per a la importació del sucre un ferri règim aranzelari.
Aquest règim estableix un sistema de quotes d'entrada de sucre provinent de l'exterior amb aranzel baix, però que tota la mercaderia que ultrapassi la quota establerta, ho fa amb un aranzel de 339 € per tona de sucre de canya per refinar i 419
€ de sucre refinada15. D'aquesta manera i atès que les quotes establertes són molt
baixes, la UE encareix fins a límits prohibitius el sucre provinent de països com Paraguai, que d'altra manera podrien vendre a països europeus a preus competitius.
La UE està aplicant un règim de clar tall proteccionista, que pretén salvaguardar
artificialment els interessos de la seva indústria sucrera a costa de perjudicar greument l'accés a mercats de sucre més competitiva i de major qualitat produïda per
productors i agricultors de països en desenvolupament. La remolatxa és un aliment
magnífic16, Però tal com el protegeix la UE resulta molt perjudicial per a la salut de
milions de camperols de canya en països en desenvolupament.
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El proteccionisme
de la UE està
significant menys
oportunitats per
als productors i
més cost per als
consumidors.

El cultiu a petita escala enfront de les grans
plantacions
Fa set anys, Oxfam va publicar el seu informe "Cultivar un futur millor"17 i aquí es
posava de manifest com el model agrícola basat en petites explotacions era molt
més capaç de resoldre l'equació de com alimentar a 9 mil milions de persones el
2050 sense ultrapassar els límits ecològics del planeta, cosa que segurament ja
està passant com mostra el canvi climàtic.
Si bé és cert que no totes les plantacions i explotacions agràries de gran escala
desenvolupen pràctiques negatives, en general pot afirmar-se que l'agricultura de
petita escala és més sostenible social i mediambientalment perquè ocupa a més
persones per hectàrea i perquè és menys avantatjós l'ús de fertilitzants i herbicides
nocius per al medi ambient -i la salut de les persones-. A més, és un model que
permet desenvolupar drets com l'accés a la terra -i particularment el de les donesi la seguretat alimentària.
Una petita parcel·la pot tenir prou amb l'abonament orgànic d'origen animal que
generen els seus pocs animals o amb el compost que puguin produir amb les
deixalles familiars. A gran escala, això és impensable. Els avenços en la
productivitat de l'agricultura ecològica són més evidents en aquestes petites
explotacions.

L'agricultura a
petita escala és
més sostenible
social i
mediambiental
ment que la
basada en grans
explotacions
agràries.

Un bon exemple és el sistema d'intensificació de l'arròs (SRI per les sigles en
anglès), un enfocament de pocs productes externs àmpliament adoptat pels
agricultors a l'Índia, Indonèsia i Vietnam18. Va ser desenvolupat per als petits
agricultors per tal d'ajudar-los a augmentar la seva productivitat i reduir la
dependència de productes aliens. Oxfam i altres ONG l'han promogut en un
nombre creixent de països d'arreu del món. Els resultats són sorprenents: estudis
realitzats en vuit països van trobar un increment mitjà en les collites del 47 per cent
i una reducció mitjana del 40 per cent en l'ús d'aigua. Això, unit a un menor ús de
llavors, fertilitzants sintètics, pesticides i herbicides va permetre als agricultors
augmentar els seus ingressos al voltant d'un 68 per cent de mitjana, alhora que
reduïen significativament les seves emissions de metà - un dels gasos d'efecte
hivernacle més poderosos.
No obstant això, l'agricultura a petita escala està amenaçada en molts llocs.
Estudis de cas d'Oxfam19 sobre inversió agrícola a gran escala realitzats a
Paraguai, Guatemala i Colòmbia mostren com l'expansió dels monocultius està
desplaçant les comunitats, soscavant els mitjans de vida camperols i empitjorant la
seguretat alimentària local. Fins i tot quan les empreses asseguren actuar de
forma responsable, el seu model de negoci determina qui assumeix el risc, qui
accedeix al capital i qui domina el mercat. La responsabilitat hauria de consistir en
un repartiment just de beneficis i costos i en el respecte de tots els drets, inclòs el
dret a la terra. La inversió privada és necessària, però de complementar en lloc de
debilitar els petits productors i productores, que són els principals inversors en
agricultura.
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2. EL COMERÇ JUST COM
ALTERNATIVA
El Comerç Just és un model que canvia les regles de joc per als productors en tres
perspectives: una distribució de la cadena de valor més equitativa; una activitat
econòmica que promou el desenvolupament de les comunitats més
desavantatjades i en particular de les famílies camperoles de petita escala; i una
producció agrícola ecològica que aposta per la sostenibilitat i la salut de les
persones. De les que produeixen i de les que consumeixen. I també representa
una alternativa per als consumidors i consumidores que troben en el Comerç Just
una oportunitat de reivindicar un model més equitatiu i sostenible.
El 2015 es van vendre a tot el món productes de Comerç Just per valor d'uns
8.500 milions d'euros20 que van contribuir a generar mitjans de vida digna per a
uns dos milions de famílies camperoles i treballadores.

Distribució del valor a la cadena
d'aprovisionament del Comerç Just
A la cadena d'aprovisionament del Comerç Just destaquen algunes
característiques que el fan més equitatiu que en els seus equivalents del comerç
convencional. Cadascuna d'elles s'il·lustrarà amb el cas real del cafè que
produeixen a la regió de Ankole, al sud d'Uganda.
• Reducció de baules. Si, com s'ha vist en l'apartat anterior, el comerç
convencional del cafè té entre 7 i 8 baules -referint-se als que en algun
moment han estat propietaris del producte i incloent els extrems de la cadenaen el cas del cafè de Comerç just això queda reduït a 3 o 4, ja que les
cooperatives pertanyen als productors:

Gràfic 8: Elaboració pròpia

1. Productors/es: En el cas del cafè Tierra Madre de Comerç Just provinent
d'Uganda són 10.200 famílies camperoles que tenen petites parcel·les
(0,5 hectàrees de mitjana). El cafè suposa la principal font d'ingressos,
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encara que en general poden tenir altres cultius i alguns animals que faciliten aliment de subsistència. A més del cultiu, realitzen la primera fase del
processament a casa seva, l'assecat de les cireres, del qual resulta el
cafè a l'estat anomenat Kiboko.
2. ACPCU. És la Unió de Cooperatives de Productors de Cafè de Ankole.
Una de les aproximadament 10 organitzacions de cafè de Comerç Just a
Uganda. A més d’apilar tot el cafè en estat de Kiboko, realitza quatre funcions fonamentals:
 Processament. Es tracta de convertir el Kiboko en cafè pergamí o
cafè d'exportació. Això inclou el trillat, el espellofat, el sedàs i la preparació en "big bags".
 Exportació. Estableix les relacions comercials amb els compradors internacionals. La majoria de les exportacions són en condicions de
Comerç Just basades en els contractes Fairtrade. ACPCU es fa càrrec del producte fins al seu embarcament a Mombasa (Kenya).
 Capacitació. Els tècnics d'extensió agrària de ACPCU acompanyen
els productors i productores i els orienten en el maneig més eficient
dels seus camps, donant particular importància als abonaments naturals -compost- i a la creació de vivers per a la rotació de les plantes,
aconseguint així una producció ecològica i eficient.
 Gestió dels projectes comunitaris finançats per la prima social de
Fairtrade (veure el següent apartat de desenvolupament comunitari).
3. Oxfam Intermón. ONG que compra el cafè a ACPCU per vendre-ho sota la marca Tierra Madre. Oxfam Intermón realitza
també tres funcions (o quatre, comptant la distribució):
 Importació. Com s'ha dit, es compra directament a ACPCU en termes FOB Mombasa21. La descàrrega es realitza al port de València.
 Producció. Oxfam Intermón s'encarrega de subcontractar
el servei de torrat, mòlt i envasat, però en tot moment
manté la propietat del producte. En aquesta funció també
s'inclou el control de qualitat.
 Venda: Oxfam Intermón ven el cafè sota la marca Tierra
Madre de forma directa als consumidors a través de la
una xarxa de 33 botigues pròpies i de la botiga virtual22.

Gràfic: Elaboració pròpia

4. Detallistes: A més de vendre directament als consumidors i en un intent
de fer més accessible el producte per poder així augmentar les compres
als productors, Oxfam Intermón també ven els seus productes Tierra Madre a través d'altres botigues i cadenes de supermercats23. Aquest baula,
per tant, no és imprescindible perquè qualsevol adquireixi un cafè Tierra
Madre, però és evident que les oportunitats de venda augmenten notablement tenint el producte proper als consumidors. I augmentar les vendes
significa augmentar les compres.
5. Consumidors/es: L'última baula -i el més imprescindible- de la cadena.
Són com el combustible del motor de desenvolupament que genera el Comerç Just. Oxfam Intermón ven uns 600 mil paquets a l'any amb cafè
d'Uganda, el que pot significar que hi ha unes 70.000 persones consumidores d'aquest cafè.

13

• Proporció rebuda pels productors i les productores, que en la majoria de
casos són la baula més feble de la cadena. El 2017, amb un preu de mercat
de 77 centaus per lliura de cafè i pagant el Comerç Just a 121, s'ha comprovat
en el terreny que els pagesos de ACPCU reben 3.200 xílings per quilo de
Kiboko. D'un quilo de Kiboko es poden obtenir aproximadament 1,8 paquets
de 250 grams de cafè torrat i mòlt, i al revés, per a cada paquet de cafè natural
mòlt calen 0,56 quilos de Kiboko. I si es fa la translació en euros, s'observa
que, per cada paquet de cafè natural mòlt venut, el productor rep uns 1.790
xílings, que al canvi actual equivaldrien a uns 40 cèntims d'euro. Això significa
un 15% del que el consumidor paga (actualment, 2,69 euros, IVA inclòs).
En canvi, fora del Comerç Just i de l'estructura de la cooperativa, els camperols
han estat venent el 2017 el quilo de Kiboko a meitat de preu que en Comerç
Just-. Si un cafè equivalent del mercat convencional té un PVP de 2,49 euros,
IVA inclòs, el productor ha rebut un 6% del que paga el consumidor final.
La següent taula permet visualitzar aquestes dades:
COMERCIO CONVENCIONAL
FASE / ESLABÓN
CULTIVO
INTERMEDIACIÓN
PROCESAMIENTO
EXPORTACIÓN
TRANSPORTE INTL.
FABRICACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
DISTRIBUCIÓN
IVA
PVP

VALOR
AÑADIDO
CAMPESINO
0,16 €
INTERMEDIARIO 0,02 €
0,04 €
EMPRESA LOCAL
0,04 €
0,03 €
TRADER
0,84 €
MARCA
0,38 €
SUPERMERCADO 0,75 €
0,23 €
PROPIETARIO

% DEL
PVP
6%
1%
2%
2%
1%
34%
15%
30%
9%

COMERCIO JUSTO
VALOR
AÑADIDO
0,40 €
ACPCU /
0,00 €
CAMPESINOS
0,05 €
0,05 €
0,04 €
OXFAM
0,60 €
0,60 €
SUPER / TDA. CJ
0,71 €
0,24 €
PROPIETARIO

2,49 €

% DEL
PVP
15%
0%
2%
2%
1%
22%
22%
26%
9%

2,69 €

Taula 1. Dades de Centre de Comerç Internacional, ICO, Fairtrade i elaboració pròpia

A més de la diferència d'ingressos que es manifesta entre una i altra alternativa,
destaca que al final el PVP no és tan diferent. Fins i tot en valor absolut, els 24
cèntims d'euro de més que rep el productor en Comerç Just només es
tradueixen en 20 cèntims més de cost per al consumidor final. Entremig hi ha
factors que abarateixen el producte convencional -sobretot les economies
d'escala de la seva major volum- i altres afavoreixen el producte de Comerç
Just, especialment que són entitats sense ànim de lucre.
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El consumidor o
consumidora poden
pagar tot just 20
cèntims més (+ 8%)
i les famílies
camperoles rebre
26 cèntims més (+
150%).

• Els preus mínims. Una de les majors diferències del Comerç Just amb el
convencional -fins i tot amb el comerç que té alguns segells de bones
pràctiques- és el preu mínim24.

Precios del café de Uganda
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Gràfic 10: Elaboració pròpia amb dades d'ICO i de Fairtrade.

La gràfica mostra com el preu del cafè robusta d'Uganda, segons les dades
oficials de l'Organització Internacional del Cafè (ICO), porta més de 25 anys per
sota del preu mínim de Comerç Just, excepte en 2011 quan una escassetat de
la producció va provocar un fort repunt.
La determinació del preu mínim es fa d'acord amb un estudi que determina el
preu al que hauria de ser venuda la collita mitjana d'una petita explotació
agrària (<1Ha) perquè permeti cobrir les necessitats bàsiques -alimentàries,
sanitàries, educatives i d'habitatge - d'una família mitjana a la regió (2 adults + 3
menors). A partir d'aquí, en el cas del cafè robusta d'Uganda, s'estableix un
preu de 1,01 dòlars per lliura de cafè (1 lliura = 0,45 quilograms). Si el preu de
mercat està per sota -tal com ha estat el cas en 21 dels 23 últims anys- es
pagarà aquest preu. Si estigués per sobre, com va passar el 2011, es pagaria el
preu de mercat. A més, s'afegirà la prima social que veurem en el següent
apartat i que ha anat augmentant de 5 centaus de dòlar per lliura cafè fins als
20 centaus actuals.

Hi ha anys en què
el Comerç Just
està pagant fins
a 4 vegades més
que el comerç
convencional.

I les dades de la gràfica parlen per si sols. Hi ha anys amb un preu 4 vegades
superior en Comerç Just respecte del comerç convencional. I a més, aquí es
veu el preu al qual s'exporta, que al mercat convencional dista molt de ser el
que veritablement reben els productors.
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Testimoni. El Comerç Just com a eina de reducció de la desigualtat a Uganda
L’Agnès té 38 anys, està casada i té 4 fills. És membre de la cooperativa ACPCU des
que es va crear. Per l’Agnès, entrar a la cooperativa va suposar deixar de dependre
de compradors independents que normalment utilitzen tàctiques enganyoses per a la
compra de la collita, i s'aprofiten de la necessitat dels productors i les productores que
són molt dependents d'una única collita a l'any. Amb els ingressos que obtenen ella i
el seu marit de la collita, poden pagar les taxes escolars dels seus fills, que estudien
fora.
L’Agnès va ser una de les primeres dones que va decidir participar dels grups
d'estalvi del programa de gènere de l’ACPCU, que es finança a través de la prima de
gènere del cafè Tierra Madre Mujer i amb la col·laboració de Triodos Bank. L'accés al
crèdit era molt difícil en la seva comunitat, i en unes condicions molt desfavorables,
així que va decidir unir-se. Hi ha format part des del començament, i ja ha rebut un
préstec i retornat el capital amb un petit interès del 2%. L’Agnès ha utilitzat aquest
crèdit per comprar productes agrícoles. Creu que és molt important que altres dones
tinguin la possibilitat de formar part del grup d'estalvi, i també que formin part de la
cooperativa per evitar ser enganyades per compradors independents.
A més de caficultora, l’Agnès és professora de secundària, i alguns dies a la setmana
va a altres comunitats a fer classes. També conrea mel, banana i altres aliments. I
acaba d'entrar a formar part del comitè de gènere de ACPCU, creat a partir del
programa Tierra Madre.
"A la cooperativa les dones productores parlem, compartim, debatem idees ... Abans
no teníem ocasió de reunir-nos, però gràcies al cafè hem aconseguit aquesta relació
de cooperació. Estic molt contenta perquè els diners que rebo per aquesta feina els
porto a casa i decideixo amb el meu marit què fem amb ells ", explica l’Agnès.
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Desenvolupament comunitari
Quan la producció i la comercialització s'orienten al desenvolupament, es posen
davant els drets de les persones i les pràctiques sostenibles. Tot això es concreta
en diferents punts que s'aniran il·lustrant amb l'exemple concret de Manduvirá, una
cooperativa que produeix i exporta sucre de canya a Paraguai.
 Prima Social. En l'apartat anterior s'ha vist com
els productors i les productores són retribuïts amb
un preu just. La Prima Social és un complement al
preu que paga qui compra el producte si vol tenir
la certificació Fairtrade25. Es tracta d'un import que
la cooperativa exportadora ha de dedicar a
projectes de benefici comunitari, de millora de les
capacitats o de serveis a les famílies. La forma
habitual de procedir és que la Junta Directiva
planteja diverses alternatives que, després de
Gràfica 11. Dades de Fairtrade, 2014
comptar amb la conformitat de Fairtrade perquè
s'adrecen a alguna de les finalitats previstes, se
sotmet a votació en l'Assemblea. Fairtrade reporta cada any el total de diners
pagats en concepte de primes socials, així com les seves diferents aplicacions,
tal com resumeix el gràfic de la dreta. Les Primes Socials de contractes
Fairtrade van sumar més de 117 milions d'euros el 2015.
En el cas de Manduvirá, reben una prima Social de 80 dòlars per tona (el preu
de venda de la tona està per sobre dels 1.000 dòlars). Aquesta prima és
superior a la normal (60 $) perquè Fairtrade premia especialment el cultiu
ecològic.
 Bestretes i finançament. La pràctica del Comerç Just preveu l'avançament de
part dels diners en el moment de fer la compra. El motiu és que es tracta de
permetre a les organitzacions fer front a l'època més intensa en despeses de
l'any sense haver d’endeutar-se amb tercers, el que suposaria una despesa
elevada o fins i tot una impossibilitat, ja que, en molts contextos on treballen els
grups productors de Comerç Just, no hi ha accés a crèdits. Tot i que les normes
de Fairtrade permeten aplicar un petit interès a aquestes bestretes, OXFAM
Intermón anticipa el 50% del previsible import de les compres en el moment de
les comandes, i sense recarregar interessos.

L'accés al crèdit és
una eina
fonamental per
estimular el
desenvolupament
en el medi rural.

I algunes cooperatives, com és el cas de Manduvirá, al seu torn permeten als
cooperativistes anticipar part de la seva remuneració a compte del lliurament de
la canya i sense interès. L'accés al crèdit és una eina fonamental per estimular
el desenvolupament en el medi rural.
 Relacions estables. Hi ha una dita que afirma que "si en el comerç
convencional es compra per vendre, en el Comerç Just es ven per comprar". És
a dir, s'identifica la relació amb els grups productors com la raó de ser
d'aquesta activitat. Per això les relacions amb un grup productor es plantegen
de forma estable i duradora, en la qual s'enfronten conjuntament les dificultats
sense optar per la recerca d'alternatives com a solució. Aquesta continuïtat

17

permet als grups organitzar-se i planificar-se
amb una base molt certa, de manera que
decisions d'inversió o de màrqueting no es
prenen en escenaris d'incertesa com en el
comerç convencional. De fet, és habitual que,
com a conseqüència d'aquesta estabilitat, es
plantegin projectes conjunt d'accés a nous
mercats o de desenvolupament de nous
productes.
La gràfica de la dreta mostra com Oxfam
Intermón, que va començar sent el primer i
principal client de l’ACPCU el 2009 (40% de
les seves exportacions), ha seguit creixent en
les seves compres, però reduint de mica en
mica el seu protagonisme.

Gràfica 12. Dades de ACPCU

 Productors de petita escala. Encara que en Comerç Just pot haver productes
provinents de plantacions de certa grandària -en on el Comerç Just sol certificar
les condicions de treball dels jornalers-, en el cas d'OXFAM Intermón hi ha una
clara preferència pel model de cooperatives que associa a camperols i
camperoles de petita escala. En general es consideren petites explotacions
agràries aquelles de menys d'una hectàrea de superfície.
Manduvirá és una cooperativa que agrupa més de 800 famílies amb
explotacions de menys d'una hectàrea. No només conreen la canya -encara
que sí que és la principal font d'ingressos- sinó que dediquen també part de la
terra al auto-sosteniment i altres cultius amb mercat local, que la cooperativa
també facilita la seva comercialització.
 Col·lectius particularment desfavorits. Es tracta d'una característica del
Comerç Just que potser resulti una mica estranya de reclamar als actors que no
tenen la seva missió en la cooperació al desenvolupament. Però la veritat és
que no són pocs els casos en què el Comerç Just ha optat per col·lectius amb
dificultats per accedir a mitjans de vides sostenibles.
Així, i d'acord amb les dades de Fairtrade, al voltant de dos milions de
camperols i de jornalers al món es beneficien directament del Comerç Just, dels
quals dues terceres parts són a l'Àfrica. Els països on més persones es
beneficien són, per ordre: Kenya, Etiòpia, Tanzània, l'Índia i Ghana. Aquesta
dada, per si mateixa, ja demostra aquesta orientació.
Però, de nou el cas de Manduvirá, exemplifica molt bé aquesta vocació.
Paraguai és, segons el PNUD, el penúltim país en desenvolupament de SudAmèrica, davant de Bolívia. A més, el seu medi rural, segueix una preocupant
tendència a la despoblació, senyal inequívoc de la manca d'oportunitats per al
desenvolupament de les persones. I més enllà de les estadístiques, n'hi ha prou
recórrer la regió i comprovar que l'extensió del monocultiu -amb particular
preeminència del palmell per al bio-combustible- expulsa milers de famílies
camperoles cada any que no troben la manera de subsistir amb el seu cultiu.
 Cooperativisme. És la forma jurídica més habitual de les organitzacions
productores de Comerç Just. La combinació de la producció col·lectiva i la
comercialització justa s'ha demostrat com la fórmula més eficient de generació
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de desenvolupament sostenible en l'àmbit rural dels països en
desenvolupament26.
Entre els molts avantatges que aquest tipus d'organització ofereix als
productors, destaca la possibilitat d'accedir a formacions i capacitacions que els
permetin ser més eficients en la seva agricultura. Moltes d'aquestes formacions
estan cofinançades per Fairtrade a través de les Primes Socials. No obstant,
també és cert que aquestes organitzacions tenen de vegades dificultats de
funcionament perquè el seu sistema de presa de decisions -una persona, un
vot- requereix d'amplis consensos.

Testimoni. "Together we stand, divided we fall"
Silvio sempre va tenir canya en el seu “chacra”, com el seu pare, com el seu avi. I
com ells, sempre va sentir la frustració de la injustícia. L'únic enginy de la comarca, el
de don Felipe, actuava amb la supèrbia de qui se sap imprescindible i l'altivesa de qui
tant complex amaga. Cada any, el lliurament de la canya era una decepció amb el
preu i una humiliació amb el comentari -Doncs busqueu a un altre que vulgui ajudarvos si no us sembla bé el que us dono ... a sobre que faig tot això per vosaltres!
El naixement de la cooperativa va tenir una mica de somni contingut. Qui més, qui
menys, pensava en acabar amb la xuleria i que anant junts, hauria de cedir perquè
d'una altra manera es quedaria sense matèria primera. Però tots sabien que hi havia
moltes possibilitats que allò acabés malament. I el primer any que els pagesos es van
dirigir al senyor Felipe tots units, la seva reacció va ser enfurismada -¡Váyanse, estan
ustedes siendo manipulados por unos zurdosos que quieren prosperar a su costa! –
Van aguantar, una, dues, tres setmanes, amb moments de fluixesa i amb tensions
familiars que començaven a desesperar sense cap ingrés. Silvio també va pensar en
cedir. Es deia que als que lliuressin la canya, se'ls pagaria a l'acte. Va dubtar. Eren
moltes les deutes i fàcil la solució -solució per avui, però ... i demà? -li va respondre la
seva dona amb tant d'amor com lucidesa. Finalment, gairebé un mes després, Felipe
va accedir a comprar la canya un trenta per cert més cara i a pagar a l'acte. L'eufòria
va inundar les cases dels que, com Silvio, van saber plantar-se i rebel·lar-se, malgrat
que tenien totes les de perdre. La riquesa i l'orgull de don Felipe podien haver-lo
portat a tancar l'enginy i deixar a tots tirats. Però no va ser així. No obstant això, don
Andrés, el líder de la cooperativa, va advertir que això no quedaria així perquè
segurament Felipe va reaccionar per estar compromès per diverses comandes ja
tancades amb importants clients estrangers. Però cara a l'any següent podria ser
diferent.
Aleshores una organització alemanya d'una cosa anomenada "comerç just" va
conèixer la cooperativa i es va presentar allà per proposar una idea. Un altre somni.
Els van proposar ajudar-los per aconseguir certificar el seu sucre de canya i per
processar-ho en un vell enginy que estava a setanta quilòmetres i portava anys parat.
D'aquesta manera, deien, els pagesos podrien duplicar l'ingrés ja que el producte es
vendria a Europa amb un millor preu i sense intermediaris. -massa bonic per ser cert va dir aquesta vegada la dona de Silvio. Però els alemanys, gent seriosa, van complir
la seva promesa. L'enginy va tornar a funcionar i el sucre es va vendre als alemanys a
un preu mai vist. Silvio mai va acabar de creure la llegenda urbana que don Felipe va
maleir a tots els alemanys qui, segons sembla, també havien estat doblegats pels
zurdosos. Les coses van canviar molt a casa de Silvio. La cooperativa va anar
creixent en socis alhora que en clients. Aviat, van començar a arribar al seu límit. Bé,
al límit del vell enginy que, amb les seves maquinàries de principi de segle, això sí,
angleses, ja no era capaç de produir més sucre. I les comandes seguien arribant. A

19

més, les contínues avaries vaticinaven un final menys feliç del previst. I don Felipe, de
ben segur, es fregava les mans, sabedor que aquelles velles peces angleses estaven
donant els seus últims girs.
La cooperativa va iniciar un estudi per veure què costaria un nou enginy. Dotze
milions de dòlars! Aquesta xifra era inassolible. Caldria dedicar la prima social de
cinquanta anys i tot i així podria no ser suficient. Algunes organitzacions que havien
anat teixint la seva relació amb la cooperativa durant els últims anys, com Oxfam, es
van oferir a buscar algunes cofinançaments. Finalment, un calorós matí de novembre,
en una Assemblea més concorreguda que mai, el Directori va explicar la situació i el
resum era que faltaven nou milions de dòlars americans. -I si demanem un préstec? va cridar un jove membre des del fons. -Caldria que algú ens avalés -va respondre el
senyor Andrés que havia treballat dies i nits tractant de trobar la solució al problema.
Llavors Silvio, que no solia parlar mai en públic, després xiuxiuejar unes paraules a
cau d'orella de la seva dona, es va aixecar i amb veu trencada va dir -nosaltres oferim
la nostra parcel·la com a garantia, i si els altres també ho fan, crec que podríem reunir
l'aval suficient. -El silenci era insuportable. Llavors un altre membre es va posar dret i
també va oferir la seva petita parcel·la. I ho van fer altres dos abans que don Andrés,
amb els ulls vidriosos i amb prou feines un fil de veu, encertés a dir -jo també.
Han passat els anys. Aquesta “Zafra” serà la tercera que es processi en una
instal·lació completament nova, autosostenible energèticament, capaç de
quadruplicar la producció i de generar adob orgànic més que suficient per als
membres. És un nou temps, no només en la cooperativa sinó en tota la comarca. Ja
fa uns anys que s'han alliberat els avals individuals dels membres. Segur que vindran
nous problemes. Potser Felipe segueixi buscant una venjança acomplexada. Però
Silvio sap que, si estan units i compten amb la confiança dels seus socis europeus i
nord-americans, es mantindran dempeus. Diuen que les cooperatives no tenen
capital, però no és veritat. Tenen el capital del compromís, la unitat i la perseverança
dels seus socis. I en el cas de Manduvirá, al Paraguai, aquest capital supera el de
qualsevol transnacional.

Juanjo Martínez
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Producció sostenible i saludable.
El Comerç Just aposta per l'agricultura ecològica, tant per motius
mediambientals com per motius saludables.
 Ecologia. La producció sostenible no és una opció de moda de consumidors
trendy. És un requeriment del planeta cada vegada més urgent. Perquè cada
vegada hi ha més població i els recursos naturals estan cada vegada més
sacrificats. El Comerç Just incorpora des de la seva creació un estàndard de
sostenibilitat mediambiental, encara que en molts casos s'acompanya d'un
certificat específic de producció ecològica, més per la demanda del mercat
d'aquesta certificació que perquè la producció de Comerç Just en si mateixa no
fos ecològicament sostenible.
Tant el cultiu dels ingredients com la seva transformació en productes
consumibles tenen en compte la preservació del medi ambient. Certament,
transportar productes des de llocs tan llunyans com Uganda o Paraguai no és
una activitat neutra per al medi ambient, però val la pena considerar dues
qüestions. D'una banda, productes com el cafè, només es produeixen en
regions tropicals i, pràcticament, només es consumeixen en els països
desenvolupats. Aquesta circumstància obliga a realitzar el transport.
I d'altra banda, alguns productes sí
que podrien produir-se en els països
en desenvolupament, o almenys
productes que poden considerar
substitutius. No obstant això, no és
tan evident que aquesta opció suposi
una major contaminació
mediambiental. La coneguda cadena
de botigues suïsses Migros, va fer fa
uns anys una anàlisi comparativa27de
les emissions generades pel sucre
ecològic i de Comerç Just de
Manduvirá quan es venia a Suïssa -i
per tant incloent el transport des
Paraguai- amb el de les emissions
generades pel sucre de remolatxa
conreada a Suïssa, sense criteris
ecològics. La comparació, com pot
observar en el gràfic, és sorprenent.

Gràfica 13. Dades de Migros (2008)

 Salut per als productors. Sovint el consum de productes ecològics i naturals
s'associa a la seva salubritat per a qui els pren, però no es fa tant èmfasi en els
efectes que tenen certes pràctiques agrícoles a la salut dels camperols i
camperoles.
"Els treballadors agrícoles tenen la taxa més alta de ferides a causa de químics
tòxics i problemes de la pell de tots els treballadors al país. Nàusea, vòmit,
recargolaments, i picor als ulls són efectes de curt termini de l'enverinament
agut per pesticides, mentre els efectes de llarg termini inclouen càncer,
afliccions neurològiques, avortaments, pèrdua de memòria, i depressió.
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Alteracions dermatològiques com la dermatitis no només es relacionen amb
l'exposició a pesticides, sinó que també a la manipulació d'altres agents químics
i plantes. A nivell nacional, gairebé la meitat dels camperols confessen haver
patit d’irritacions a la pell ". Aquest text pertany a un informe28 de l'Institut de
Treballadors Agrícoles de Carolina del Nord, als Estats Units. És fàcil imaginar
que, en països en desenvolupament com Paraguai o Uganda, la situació serà
molt pitjor, bàsicament perquè la regulació sobre els productes químics que
poden utilitzar-se en l'agricultura és molt bàsica i molt poc controlada.
L'agricultura en el Comerç Just vigila aquesta part, fins i tot quan no porta
adjunta la certificació ecològica. Els pagesos i pageses de cooperatives com
l’ACPCU a Uganda han après a apreciar els avantatges d'una agricultura que
pot assolir bons rendiments sense fertilitzants ni pesticides que, a més de
danyar la seva escassa economia, amenacen seriosament la seva salut. I tenir
cura dels camperols és cuidar l'alimentació de la població.

Els productes TIERRA MADRE29
Cafès d'Uganda, Nicaragua, Guatemala o Etiòpia, tes de
Sri Lanka, panela del Perú, xocolates amb cacau de
República Dominicana i el sucre de Paraguai o de Filipines,
quinoa real de Bolívia, arròs de Tailàndia, ... i en tots els
casos, les dones i els homes que els conreen són persones
amb esperança. Com l’Agnès. Com el Silvio. Persones que
han comprovat com al treballar de forma cooperativa i
venent en condicions justes, les seves vides han millorat.
Són persones a les que Oxfam Intermón compra
directament uns productes cultivats amb naturalitat i amb
molta qualitat. Són persones que contribueixen al
desenvolupament de les seves comunitats i a construir un
futur sense pobresa.
I moltes altres persones poden també entrar a formar part
d'aquesta cadena de valors. Però no es tracta de la seva
decisió. Es tracta de la decisió de les persones que
compren aquests productes30.
A les Botigues Ciutadanes de Comerç Just d'OXFAM
Intermón o a la seva botiga virtual. O en botigues
ecològiques o solidàries. O en el seu supermercat habitual.
I si no el troben, el reclamen. Perquè la reclamar-ho, és de
justícia.

Gràfica 14. Elaboració pròpia
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NOTES
1

"Caracterització de les cadenes de valor i proveïment del sector agroindustrial del cafè", García
Càceres, RF i Olaya Escobar, ES, Institut Colombià per al Desenvolupament de la Ciència i la
Tecnologia Colciencias 2006

2

"Anàlisi de la cadena de valor del cafè convencional període 2012-2013" Arguello Guerrero, AC i
Olivero Palma, MI, Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, juny 2015.

3

Segons dades de la Guia de l'exportador de cafè, 3a edició, Centre de Comerç Internacional, 2011

4

Guia de l'exportador de cafè, 3a edició, Centre de Comerç Internacional, 2011.

5

Base de dades de la US Commodity Futures Trading Commission: www.cftc.gov

6

veure https://www.iforex.es/materias-primas/caf%C3%A9

7

veure https://es.investing.com/commodities/us-coffee-c-related-instruments

8

Veure l'informe "Diferències Abismals"
https://www.oxfamintermon.org/es/documentos/29/11/17/diferencias-abismales

9

Segons dades de l'Oficina Europea d'Estadística (Eurostat), de les diferents varietats de cafè (torrat
i no torrat, amb cafeïna i descafeïnat, pellofa de cafè i succedanis del cafè contenint cafè).

10

Segons dades de l'Oficina Europea d'Estadística (Eurostat), de les diferents varietats de cafè (torrat
i no torrat, amb cafeïna i descafeïnat, pellofa de cafè i succedanis del cafè contenint cafè).

11

Segons dades de l'Oficina Europea d'Estadística (Eurostat), de les diferents varietats de cafè (torrat
i no torrat, amb cafeïna i descafeïnat, pellofa de cafè i succedanis del cafè contenint cafè).

12

E. Crivelli, R. De Mooij i M. Keen (2015) "Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries",
IMF Working Paper, WP / 15/118. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15118.pdf

13

Base de dades de la FAO. http://www.fao.org/statistics/es/

14

Base de dades de la FAO. http://www.fao.org/statistics/es/

15

http://sugarcane.org/global-policies/policies-in-the-european-union/eu-sugar-policy

16

https://blog.oxfamintermon.org/disfruta-de-los-beneficios-de-la-remolacha-todo-el-ano/

17

https://www.oxfamintermon.org/es/documentos/07/12/11/cultivar-un-futuro-mejor-justiciaalimentaria-en-un-mundo-con-recursos-limitados

18

https://www.africare.org/wp-content/uploads/2014/04/more-rice-for-people-more-water-for-theplanet-sri.pdf

19

https://www.oxfam.org/es/informes/la-pequena-agricultura-en-peligro

20

Segons dades de Fairtrade, de la resta d'certificadores i amb elaboració pròpia.

21

Free On Board (embarcat) a Mombasa.

22

En aquestes botigues, a més de tots els productes Terra Mare, estan disponibles altres productes
d'alimentació i també les gammes de cosmètica (marca Senzia) i de vestir i complements
(Veraluna), així com moltes idees per a regals i per exercir un consum responsable.

23

https://www.tierramadre.org/donde-comprar/

24

En el cas de la certificació de Fairtrade, poden consultar els preus mínims de cada producte en
https://www.fairtrade.net/standards/price-and-premium-info.html

25

Fairtrade és la principal certificadora de Comerç Just, però no l'única. Les altres certificacions
reconegudes per WFTO i per OXFAM són: El Segell de Petits Productors (SPP), Fair for Life,
Ecocert Fair, Naturland Fair i el propi segell de WFTO.

26

veure http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/U0710891.pdf

27

Pot consultar-se el anàlisi en www.migros.ch/klimaschutz

28

Pot consultar-se en http://www.saf-unite.org/pdfs/factsheets/health%20fact%20sheetspan.pdf

29

https://www.tierramadre.org/productos/

30

https://www.tierramadre.org/donde-comprar/
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