
El cacau





¿SABIES QUÈ…?

Mes d’onze milions de persones a Àfrica i Amèrica 
depenen del cacau com a mitja de vida. 

El cacau es va començar a cultivar a Amèrica, però a 
l’actualitat la major part prové d’Àfrica.

A Espanya es consumeix per persones de 1.6 
quilòmetres de xocolata a l’any, es relativament poc, 
comparat amb països com Alemanya i Suïssa, on 
arriben a consumir casi 10 Kg.

El 90% de la xocolata es consumeix als països 
industrialitzats..



HISTÒRIA

L'arbre anomenat cacau o 
Quacahualt en el idioma dels 
maies, és originari de Sud-amèrica. 

Els primers arbres del cacau 
creixien de forma natural a l'ombra 
de les selves tropicals de 
l’Amazones fa uns 4.000 anys. 

La primera mostra arqueològica de 
consum de cacau es va trobar a 
Hondures, i fat del 1.100 a.c. 

Arbre de cacao



EL CULTIU DEL CACAU DE 
COMERÇ JUST

El cacau creix en fruits grans a 
l’arbre de cacau (Theobroma
cacau). 

L’arbre de fulla perenne necessita 
un clima tropical per poder créixer. 

Dóna dos collites a l’any durant 25-
30 anys.

Al comerç Just s’afavoreixen els 
cultius ecològics. 



EL CULTIU DEL CACAU DE 
COMERÇ JUST

Tall amb matxet

Polpa de cacau 

Un cop madurs, els fruits de l’arbre es 
tallen i s’obren a cops de matxet.

Després es despolpen amb la mà. Es a 
dir, es treuen tots els grans que conté el 
fruit separant-lo de la polpa.



EL CULTIU DEL CACAU DE 
COMERÇ JUST

Fruita del cacau oberta.



EL CULTIUEL CULTIU DEL CAFÈ DE 
COMERÇ JUST

Fruita del cacau despolpada



EL CULTIU

Fermentació

Després els grans de 
cacau es deixen 

fermentar 2 o tres dies, 
coberts per fulles. 



DESPRÉS DE LA COLLITA

Secat del cacau a l’interior
Secat del grà al sol

Després es recullen els 
grans i es reparteixen bé 
per a que s'assequin. 



DESPRÉS DE LA COLLITA

Sacs de cacau per vendre

Després els grans 
s’introdueixen en sacs 
grans i es venen. 

Els productors que 
venen el seu cacau a 
través del Comerç Just, 
obtenen per ell un preu 
mínim garantit i la 
prima de Comerç Just 
per a projectes socials. 



DESPRÉS DE LA COLLITA

• Les llavors tal i com les 
veus no tenen cap sabor. 

• però si que tenen una 
olor amarga molt propera 
al cacau pur. 



PRODUCTE FINAL

Per a que es converteixin en xocolata, els grans s’han de torrar i triturar.



ES REDUEIXEN INTERMEDIARIS

Productors

Minorista Local

Transnacional

Majorista

Transformació

Botigues



COMERÇ JUST



COMERÇ JUST

El preu del cacau no ho decideixen els camperols, sinó que s’estipula en borsa
(línia blau fosc). El Comerç Just garanteix un preu mínim (línia blau clar), i en cas 
de que el preu de borsa pugi, el Comerç Just paga entre un 5 i un 15% més, que 
els productors han d’invertir en beneficis socials: transport, educació, salut…



SISTEMES DE RECONÈIXER
EL COMERÇ JUST

FLO‐ Fair Label Organization

És un segell que certifica productes de comerç just, no entitats ni empreses.
Flo‐ Cert audita als productors, importadors i elaboradors, comprovants que 
es compleixin els requisits del comerç just.

WFTO World Fair Trade Organization

Es l’organització que agrupa productors i comercialitzadors, és garant i fa 
seguiment de les organitzacions, vetllant pel manteniment dels criteris i 
filosofia del Comerç Just. Certifica les organitzacions als països del Nord i del 
Sud.

Coordinadora Estatal de Comerç Just

Agrupa les organitzacions de Comerç Just al país. Treballa en campanyes de 
sensibilització i consciencia pública sobre el Comerç Just. Té forma 
d'Associació d’organitzacions i forma part tanmateix de WFTO.



ELS PRINCIPIS DE COMERÇ JUST

‐Participació democràtica dels camperols

‐No hi ha explotació infantil

‐Reducció dels intermediaris.

‐Garantia del preu just.

‐Igualtat de gènere.

‐Producte de Qualitat

‐Respecte al Medi Ambient.


