
El cafèEl cafè



¿SABIES QUÈ…?

El cafè és la segona beguda més 
popular del món Tots els dies es beuenpopular del món. Tots els dies es beuen 
dos billons de tasses.

El cafè es cultiva a més de 50 països iEl cafè es cultiva a més de 50 països i 
és el segon producte que mou més 
diners, després del petroli. 

Els grans productors de cafè a nivell 
mundial són: Brasil, Colòmbia, 
Indonèsia i Mèxic. 



HISTÒRIA

• L’arbust del cafè és originari de Kaffa• Larbust del cafè és originari de Kaffa, 
l’antiga Etiòpia, i es creu que d’allà va 
passar a l’Aràbia i l’Índia, probablement 
t é d i la través de peregrins musulmans que 

viatjaven a la Meca, ja que les rutes de 
peregrinació van ser al mateix temps, 
durant segles, grans rutes comercials.

• Els àrabs van ser els primers en 
descobrir les virtuts i les possibilitats p
econòmiques del cafè. Això va ser 
perquè van desenvolupar tot el procés 
del cultiu i el processament i ho van

Arbust de cafè.
del cultiu i el processament i ho van 
guardar en secret. El cafè en infusió es 
va consumir de manera habitual per 
allargar les oracionsallargar les oracions



LA LLEGENDA

• La llegenda més popular explica que 
un pastor anomenat Kaldi es va 
adonar del comportament estrany de 
les seves cabres, que saltaven i 
ballaven plenes d’energia prop d’un 
arbust on creixia una gran quantitat 
de petits fruits de color vermell. El 
pastor tot intrigat, va provà un 

Cireres del Cafè madures

p g , p
d’aquells fruits i va dormir en tota la 
nit. 
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EL CULTIU DEL CAFÈ DE 

• Els cafetos poden arribar a

COMERÇ JUST
• Els cafetos poden arribar a 

mesura més de 2 metres i creixen 
en zones humides on es troben 
b d barbres que donen ombra.

• Amb el comerç just els camperolsAmb el comerç just els camperols 
s’agrupen en cooperatives, i així 
treballen en equip, aconseguint 
millorar la qualitat de vida permillorar la qualitat de vida per 
tots.



EL CULTIU DEL CAFÈ DE 
COMERÇ JUST

• La flor és com el gessamí, amb el mateix perfum.
• Un cop es fa el fruit, primer és de color verd, i es posa vermell quan està 

madur. 
• Es respecta el medi ambient i es fomenta el cultiu orgànic.



EL CULTIU DEL CAFÈ DE 

• La recol∙lecció es fa a mà normalment

COMERÇ JUST
• La recol∙lecció es fa a mà normalment, 

agafant únicament els grans vermells, 
passant 4 vegades per la mateixa planta 

b d’ f t t l f itper acabar d’agafar tots els fruits.

• Els treballadors i treballadores tenen elsEls treballadors i treballadores tenen els
mateixos drets i reben els mateixos salaris.

• Als camps no existeix explotació infantil.



EL CULTIUEL CULTIU DEL CAFÈ DE 
COMERÇ JUST

• Llavors es separa la part carnosa• Llavors es separa la part carnosa 
de la cirera de l’os de la fruita. És 
aquest os el cafè.

• Aquests grans de cafè es deixen 
assecar al sol.assecar al sol.

• Hi ha dos tipus de gra: l’aràbiga 
que creix a zones més altes, i el 
robusta, de zones més baixes.

• Ara el gra és verd, suau i té un 
aroma vegetal.



EL CULTIU



EL TORRAT

El cafè es sol torrar “a destí”, es 
di l ’ la dir que en general s’exporta el 
cafè verd i després es torra als 

països veïns.

El cafè de Comerç Just és de 
molta qualitat Gràcies alsmolta qualitat. Gràcies als

ingressos del Comerç Just els
camperols inverteixen en 

i d lisistemes de qualitat.

S’han fet estudis que diuen que

Grans de cafè torrat

S han fet estudis que diuen que 
el cafè va bé per la salut, preveu 

l’Alzeimer, la diabetis i els 
problemes de corproblemes de cor.



EL PREU JUST

El preu del cafè 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 q p p g , ç p g , q
els productors han d’invertir en beneficis socials: transport, educació, salut…



ES REDUEIXEN INTERMEDIARIS

Productors

Minorista Local

Transnacional

Majorista

Transformació

Botigues



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.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'A i ió d’ i i i f i d WFTOd'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.

G ti d l j t‐Garantia del preu just.

‐Igualtat de gènere.

‐Producte de Qualitat

‐Respecte al Medi Ambient‐Respecte al Medi Ambient.


