
Informació sobre Cooperatives del Te per treballar a l’aula.

Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

presentació

Conèixer diferents cooperatives de Comerç Just de te.

objectius

tipus d’activitat Fitxa

durada de l’activitat 45 min.



Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 

Es tracta d'una comunitat que agrupa a productors que provenen de Nepal, amb una gran diversitat cultural 
que es fa palesa en les seves diverses religions (budista, cristiana i hindú). El te és bàsic per a la 
supervivència de la zona: proporciona al 90% de la població els ingressos bàsics per a la seva 
supervivència. Només el 5% de la població treballa en activitats distintes dels cultius de te. Altres fonts 
d'ingressos són la venda de llet de vaca, vegetals i fem. 

TPI ha realitzat un important treball en la recuperació 
de les pràctiques tradicionals en el cultiu del te, herència del passat que s'havia perdut, i que ha permès la 
certificació orgànica de la producció. D'aquesta manera, col•laboren a mantenir l'equilibri ecològic de la zona 
alhora que recuperen i cuiden la seva identitat pròpia. 
 
Amb els ingressos extres provinents del Comerç Just, es financen múltiples activitats que tenen com a 
destinatari la comunitat sencera, com són: 
 
• Préstecs per a la compra de vaques, que ha permès fins al moment a 56 treballadors incrementar 
             els seus ingressos a través de la venda de la llet i el fem.

• Compra de màquines de cosir, que permeten a les famílies també tenir ingressos extra i així millorar 
             les seves condicions de vida.
 
• Organització d'un torneig de futbol.

• Reparació d'habitatges en les quals s'allotgen un total de 140 camperols.

• Facilitar a 550 famílies (fins a 2004) l'accés a la xarxa de distribució de gas ‘LPG’, després de 
             constatar l'augment de la tala il•legal per a obtenir combustible.

• Activitats que milloren les condicions de vida dels treballadors, com: repartiment d'olles de pressió 
             als treballadors, fet que proporciona una millora considerable en les condicions higièniques i 
             sanitàries que cuinen les famílies, així com reduint el consum de combustible en la cuina; distribució 
             de carmanyoles als empleats, de manera que puguin dur el menjar i mantenir-la fresca i repartiment 
             de 672 termos per a dur aigua fresca.

• Es facilita l'accés a l'educació als nens i nenes de les famílies que ho necessiten: s'ha pagat la 
             matrícula de 67 nens/as, s'ha pagat el cost dels llibres a 40 nens/as. 

• Multitud d'activitats més, que podem resumir en: espectacles per a persones grans retirades, 
             pagament del cost de medicines i assistència mèdica a 30 pacients, programa cultural, esports, 
             proporcionar aliments a 46 persones retirades que no tenen a ningú que els pugui mantenir, jornades 
             de formació per als empleats i representants dels cultius, compra de tonells per a recollida 
            d'escombraries, plantació d'arbres ombra en els camps de te (que compensen els efectes negatius 
            de la desforestació), programa d'immunització contra l'hepatitis “B” i campanya de sensibilització 
            sobre la SIDA. 

Singell Tea Estate

 



Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 Fitxa: Singell Tea Estate

Marca amb una X quin dels següents ingresos extres provenen del Comerç Just:

 Compra de vaques

 Reparació d’habitatges

 Compra de combustible

 Accés a l’educació

 Compra de pesticides

 Projectes de salut.

Omple els buits de les següents frases:

El te és bàsic per a la supervivència de la zona: proporciona al ________________ de la població els ingressos bàsics 
per a la seva supervivència.

Només el __________ de la població treballa en activitats distintes dels cultius de te.

Es facilita l'accés a _________________ als nens i nenes de les famílies que ho necessiten.

Col•laboren a mantenir l'equilibri ____________________ de la zona alhora que recuperen i cuiden la seva
 ____________________ pròpia. 
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Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 

La direcció de Seeyok Tea Estigues presta una especial atenció al suport de la formació de tots els 
productors i els seus representants, per a així augmentar la seva participació i, el que és més important, 
permetre'ls adoptar més responsabilitats en la implementació del sistema de treball de Comerç Just. 

Les dones que són membres tenen un paper important en la presa de decisions i en el treball perquè el 
projecte vagi endavant. Tant és així que algunes d'elles, les més implicades, han assistit a diferents 
seminaris formatius organitzats per Tea Promoter Indian, en els quals se'ls proporcionen coneixements 
que els permetin millorar la seva comprensió i participació. 
 
També cap destacar els treballs que es van realitzar per a reparar les destrosses ocasionades per uns 
lliscaments de terres en 2003, en els quals lamentablement va haver víctimes humanes. Tots els 
membres van col•laborar voluntàriament de forma activa en la recollida d'aliments, flassades i roba 
per als afectats. 
 
A més d'aquestes activitats, es realitzen moltes més, com en la resta de comunitats productores que 
formen part de TPI, entre les quals podem destacar: programes culturals, assistència econòmica a 
famílies els nens de les quals/as no tenen accés a educació, compra d'una ambulància, celebració del 
Dia Anual de l'Esport, programa de vacunació contra l'Hepatitis B, programa de reforestació anual, 
campanya de sensibilització sobre la SIDA, repartiment de flassades per a persones majors sense 
recursos, etc.

Seeyok Tea Estate



Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 Fitxa: Seeyok Tea Estate

Subratlla les frases que corresponen a un principi de Comerç Just d’Igualtat de gènere i No explotació 
infantil i foment de l’educació.

Omple els buits de les següents frases:

La direcció de Seeyok Tea Estigues presta una especial atenció al suport de la ________________de 
tots els productors i els seus representants.

Tots els membres van col•laborar ___________________de forma activa en la recollida d'aliments, 
flassades i roba per als afectats. 

Les __________________ que són membres tenen un paper important en la presa de decisions i en 
el treball perquè el projecte vagi endavant.

Les més implicades, han assistit a diferents seminaris __________________ organitzats per Tea 
Promoter Indian, en els quals se'ls proporcionen coneixements que els permetin millorar la seva 
______________ i ______________.
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Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 

Els camps de te de Selimbong, situats a 1400 metres d'altitud, tenen la certificació de producció orgànica 
des de 1995, sent actualment 153,35 les hectàrees conreades de te orgànic. Actualment la població total 
és de 2000 persones, que depenen en gran mesura del te. Es desenvolupa ramaderia (cabres, porcs, 
gallines) també, principalment per al seu propi consum, i cultius alternatius com cardamom. 
 
Des de 2001 comercialitzen te de Comerç Just, i això ha contribuït a millorar les condicions de vida de les 
famílies i al desenvolupament socioeconòmic de la comunitat. Com la resta de comunitats, desenvolupen 
multitud d'activitats, entre les quals podem detallar les següents: 
 
• Proporcionar accés a gas combustible.

• Proporcionar carmanyoles als empleats en les quals puguin dur el seu menjar al treball en 
             condicions òptimes de conservació.

• Construcció d'un edifici en que els treballadors poden menjar i descansar a l'hora del menjar 
             (millora apreciada especialment en la temporada de pluges).

• Distribució d'olles de pressió per a les famílies.

• Programa de vacunació contra l'Hepatitis B.

• Celebració del Dia Anual de l'Esport.

• Organització d'una Exhibició de flors.

• Programa de sensibilització sobre la SIDA i altres malalties de transmissió sexual.

• Assistència a persones discapacitades o desateses (distribució de flassades, roba, sabates i 
             altres elements bàsics).

• Préstecs flexibles per a la compra de vaques o per a emprendre petits negocis, que són una font 
             d'ingressos addicional essencial per a moltes famílies.

• Fundació del “Mother’s Club” (Club de les Mares), que treballa de forma independent en la millora 
             del benestar, la salut, la higiene, el sanejament, conscienciació sobre el medi ambient, planificació 
             familiar, i formació a adults, demostrant una vegada més l'important paper que juguen les mares 
             de família en el desenvolupament de la seva comunitat. 

 

Selimbong Workers Welfare



Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 Fitxa: Selimbong Workers Welfare

Anomena 3 activitats relacionades amb la salut que realitza la cooperativa amb els beneficis del 
Comerç Just:

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

Omple els buits de les següents frases:

Actualment la població total és de _________ persones, que depenen en gran mesura del te.

Des de 2001 comercialitzen te de Comerç Just, i això ha contribuït a ________________ les 
condicions de vida de les famílies i al desenvolupament ______________ de la comunitat.

Fundació del “Mother’s Club” (Club de les Mares), que treballa de forma independent en la millora 
del ________________, la ______________, la higiene, el sanejament, conscienciació sobre el 
________________, planificació familiar, i formació a adults, demostrant una vegada més l'important 
paper que juguen les mares de família en el desenvolupament de la seva comunitat. 

1

2


	Cooperatives te.pdf
	cooperatives te - copia
	Fitxa 1a
	Fitxa 1b

	cooperatives te.pdf
	Fitxa 1a
	Fitxa 1b


	Cooperatives te - copia
	cooperatives te - copia
	Fitxa 1a
	Fitxa 1b

	cooperatives te.pdf
	Fitxa 1a
	Fitxa 1b


	Cooperatives te - copia - copia
	cooperatives te - copia
	Fitxa 1a
	Fitxa 1b

	cooperatives te.pdf
	Fitxa 1a
	Fitxa 1b



