A LA RECERCA DE COMERÇ JUST! .- Treball de camp
Passeja pel teu barri, poble o ciutat i cerca productes de comerç just en supermercats o botigues (no
t’oblidis del full de registre que s’adjunta i una llibreta per anar apuntant les teves observacions!).
Pots identificar-los per la presència d’aquest segell (FLO):

... que garanteix als consumidors que aquests productes acompleixen els criteris de Comerç Just, o
bé preguntant-ho directament als dependents i dependentes corresponents.

Un cop hagis finalitzat la teva recerca, poseu en comú els resultats amb la resta de la classe i
responeu les següents preguntes:
1. Has trobat productes de comerç just? Si és així, quants? T’ha estat difícil? En quin tipus de
botiga els has trobat (botigues del barri, supermercats o grans superfícies)? De quin tipus de
productes es tracta (alimentació, artesania, llibres, etc.)? Anomena’ls. (Si no has trobat cap
establiment que oferti productes de comerç just als seus consumidors, pots consultar la
pàgina web d’Intermón Oxfam – www.intermonoxfam.org/ –, en els menús desplegables del
lateral esquerra hi trobaràs l’opció “comerç just” i, allà, una pàgina on podràs consultar els
establiments més propers al teu domicili que oferten aquest tipus de productes).
2. Quin és el producte de comerç just que has trobat en més ocasions i establiments?
3. Quin o quins productes has trobat a faltar?
4. Existeix diferència de preu per als mateixos productes que no procedeixen de comerç just?
Quina?
5. Davant de diferents ofertes per a un mateix producte, penses que val la pena escollir l’opció
de comerç just? Per què?

El cafè és un dels productes de comerç just més habituals. Probablement sigui un dels que amb més
freqüència hauràs trobat en els supermercats o botigues del barri per on has indagat. El cultiu de
cafè representa, de fet, el 20% dels ingressos de les exportacions de nou països en vies de
desenvolupament i el 50% per a uns altres quatre, convertint-se, així, en una de les matèries
primeres més importades del món. El seu preu en el mercat internacional, no obstant, no ha deixat
de baixar en els últims anys, sense que això hagi repercutit en els consumidors finals.

Observa el següent gràfic i, a continuació, respon les preguntes que se’t formulen:

Evolució dels preus del cafè
(Gener 1996 – Desembre 2005)

Comerç Just

Costos de producció aproximats

Borsa

Gràfica 1. Evolució dels preus del cafè. Font: Setem Catalunya, El Bon Cafè
(www.boncafe.org). Organització Internacional del Cafè (ICO).

1. A primer cop d’ull, quina és la principal diferència que notes en un i altre cas (A i B)?
2. Centrant-te en el cas B, a què penses que poden atribuir-se aquestes fluctuacions
(pujades i baixades de preu) i davallada en els preus del cafè als voltants de l’any ‘97?
3. Què podem fer nosaltres, com a consumidors, per incidir en aquesta realitat que ens
afecta a tots, però, sobretot, a moltes persones de països en vies de desenvolupament
que depenen del cafè per sobreviure?

Nota: si en el vostre municipi, poble, barri o ciutat, heu tingut moltes dificultats per a aconseguir
productes de comerç just o bé considereu que l’oferta és poc variada i escassa, podeu escriure,
entre tots, una carta demanant una major presència d’aquests productes en els establiments.
Signeu-la tots els qui hi estigueu interessats i entregueu-la als establiments i supermercats on
habitualment aneu a comprar, bo i demanant que la facin arribar als responsables pertinents.
I recordeu que nosaltres, amb les nostres compres i l’augment de la demanda, som els qui
determinarem que aquests productes tinguin, o no, cabuda als mercats.

I recorda: si tu
canvies, el món, per
força, canviarà amb
tu!

TREBALL DE CAMP: A LA RECERCA DE COMERÇ JUST! .- Full de registre

Botiga número:
Nom de l’establiment:
Tipus d’establiment:
Botiga

Supermercat

Gran superfície

Altres (especificar): __

He trobat productes de comerç just?
No

Sí

Com els has identificat?
A) Duien el segell de Comerç Just FLO
B) Ho he hagut de preguntar
C) Altres (especificar)
De quin tipus de producte es tracta?
Alimentació

Artesania

Llibreria

Altres (especificar): __

Anomena’ls:

Producte núm.
1
2
3
4
5
Altres observacions i/o comentaris:

Nom del producte

Tipus

