
    

 
                                                                                                       Nota de premsa 

 
Comerç Just. Un producte, una història 

CaixaForum Madrid, del 15 de juny al 28 d'agost 

 

 

• CaixaForum Madrid acull fins al 28 d'agost una mostra organitzada pel Programa de 

Cooperació Internacional de l'Obra Social "la Caixa" sobre la història i els processos 

d'elaboració de comerç just. L'exposició ja ha estat un èxit a Barcelona i viatjarà 

després a Palma. 

 

• El 2009 el valor de les vendes dels productes de comerç just certificat a Espanya 

sota el segell FAIRTRADE va sumar 8 milions d'euros. Els consumidors de tot el 

món es van gastar gairebé 3.400 milions d'euros l'any passat en aquests productes, 

un augment del 15% en comparació amb les vendes de 2008.  

 

•  El Programa de Cooperació Internacional de l'Obra Social "la Caixa" col·labora des 

de 1997 en diferents iniciatives per afavorir una millor qualitat de vida dels 

productors de matèries primeres com el cafè, el te, el cotó, el cacau o el sucre.  

 

 

Madrid, 15 juny 2010.- L'objectiu de l'exposició "Comerç Just. Un producte, una història", que 

compta amb la col·laboració del Segell FAIRTRADE, és explicar de forma didàctica, amb 
l'ajuda de documentals, audiovisuals interactius i objectes, el procés d'elaboració i 
comercialització d'aquests productes, i generar una reflexió sobre el consum responsable i la 

qualitat de vida dels productors.  
 
L'exposició pretén mostrar que darrere dels productes que consumim sempre hi ha una 

història, una història de la qual formen part tots els implicats en el procés d'elaboració i 
comercialització d'un producte: productors, processadors, transportistes, exportadors, 
importadors, i així fins als consumidors. A l'exposició es podrà  

veure el documental "Les Noies Dolces", la història de set dones que formen la cooperativa de 
melmelades de Santo Domingo dels colors (Equador). Com elles, milers de petits productors 
dels països en desenvolupament poden millorar les seves vides al organitzar-se en 

cooperatives i comercialitzar els seus productes a través del comerç just.  
 

      L'alternativa responsable al consum convencional  

 
El consum de productes de comerç just certificat -identificat amb el Segell FAIRTRADE, que  



    

 
garanteix la seva responsabilitat amb la societat i el medi ambient-, creix cada vegada més en 

l'estat, on durant el 2009 el valor de les compres d'aquest tipus de productes ha ascendit a 8 
milions d'Euros.  
 

A nivell internacional les vendes de cacau van créixer el 2009 respecte a l'any anterior en un 
35%, les de cafè van augmentar un 12%, i les de sucre van augmentar en un 57% ascendint a 
gairebé 90.000 tones mètriques.  

 
Aquest creixement és molt positiu per als agricultors i productors. Les vendes de 2009 han 
beneficiat més de 1,2 milions de productors i treballadors de 70 països del Sud. Els caficultors 

d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia han invertit per exemple 14,5 milions d'euros procedents de la 
prima Fairtrade-Comerç Just en el desenvolupament de les seves comunitats i de les seves 
capacitats de negoci  

 
A Espanya hi ha 33 empreses que fabriquen productes propis certificats amb el Segell 
FAIRTRADE.  

 

Obra Social "la Caixa", per un comerç responsable  

 

El programa de Cooperació Internacional de l'Obra Social "la Caixa" col·labora des de 1997 en 
diferents iniciatives per afavorir el desenvolupament econòmic i social en països d'Amèrica 
Llatina, Àfrica i Àsia. Una desena d'elles es dediquen exclusivament al Comerç Just i 

especialment a la cooperació amb comunitats, cooperatives i entitats locals en la producció i 
comercialització dels seus productes. 
  

A més, des del Programa de Cooperació Internacional de la Fundació "la Caixa" es duen a 
terme activitats de sensibilització sobre Comerç Just dirigides a la població espanyola i als 
mateixos empleats de l'entitat.  

 
Des de l'any 2006, el Comerç Just és present en el catàleg de regals Punts Estrella de "la 
Caixa" i en els centres socials i culturals de l'Obra Social "la Caixa", i des de novembre de 

2007 els caramels "la Caixa" s'elaboren amb sucre certificat de Comerç Just.  
 
FAIRTRADE, Comerç Just  

 
El Segell FAIRTRADE garanteix al consumidor que el producte ha estat fabricat i 
comercialitzat segons els estàndards internacionals de comerç just. Els productors dels 

productes FAIRTRADE estan organitzats en cooperatives o sindicats i fomenten el 
desenvolupament de tota la seva comunitat.  
 

 



    

 
Coordinadora Estatal de Comerç Just  

La Coordinadora Estatal de Comerç Just neix el 1996 amb la finalitat de potenciar el Comerç 
Just en el nostre país i sensibilitzar la població. Hi estan integrades 35 organitzacions no 
governamentals, importadores i botigues. Desenvolupa activitats i iniciatives que contribueixen 

a fomentar el Comerç Just.  
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

Al voltant de l'exposició "Comerç Just, un producte, una història" l'Obra Social "la Caixa" ha 
organitzat un cicle de cinema i unes activitats educatives d'estiu:  
 

- Cicle de Cinema: Organitzat amb la Coordinadora Estatal de Comerç Just, en aquest cicle de 
cinema es projectaran quatre documentals sobre els principis fonamentals del Comerç Just: 
condicions laborals dignes, respecte al medi ambient, lluita contra l'explotació infantil i igualtat 

de gènere. Aquest cicle de cinema pretén fomentar la reflexió i el compromís social, i apropar 
als visitants de l'exposició a la realitat dels països del sud:  
 

- 22 de juny, 19h,  China blue 
 
- 29 de juny, 19h,  En el mundo a cada rato 

 
- 6 de juliol, 19h,  La pesadilla de Darwin 
 

-13 de juliol, 19h,  Oro negro 
 
Taller xoc-xoc: Taller Educatiu sobre el Comerç Just dirigit a nens d'antre 8 i 12 anys que es 

desenvoluparà a CaixaForum Madrid mentre duri l'exposició.  
 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Juan Antonio García 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es  
Marina Teixidó 608.099.023 / mteixido@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Tt. Comunicació del Segell FAIRTRADE- Comerç Just  

Sabrina Berdejo, 649 99 47 28, comunicacion@sellocomerciojusto.org    


