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SABIES QUÈ…?

Del cotó s'obtenen diversos productes com oli, matèries primes per fabricar p , p p
sabó i cel∙lulosa per utilitzar als cosmètics, combustible per coets. 

ó é è fEl cotó és una matèria prima funcional a les nostres vides. Casi la meitat de 
les peces de roba del món són de cotó. 

Els bitllets d’euro estan fets amb fibres de cotó. 



HISTÒRIA

• Els primers fragments de teixit de 
cotó es van trobar a Pakistan i es 
remunten a fa 8 000 anysremunten a fa 8.000 anys

• El cotó va arribar a Europa al 
segle VIII, a través dels 
comerciants àrabs. 

• Els musulmans anomenaven al 
cotó al‐kutun o al‐ketan. D’allà ve 
l d tóArbust de cotó el nom de cotó. 



EL CULTIU DEL COTÓ DE 
COMERÇ JUST

El tó é d l’ b t• El cotó prové de l’arbust perenne 
del cotó, anomenat cotoner. 

• El cotoner floreix al mateix temps 
que creix. Es diu que és una 
planta de creixement continuplanta de creixement continu. 

• La flor de cotó és groga quan 

Càpsulas del cotó

s’obre. Posteriorment és panseix i 
és transforma en càpsula. 

p



LA COLLITA

d l à l ’ b• Un cop madures, les càpsules s’obren i 
apareix una petita flor blanca, el cotó. 

• Cada càpsula conté al voltant de trenta 
llavors, repartides en 4 o 5 receptacles.
Es tracta de llacors que produiran la fibraEs tracta de llacors que produiran la fibra 
de cotó. 

• En estat natural, el cotó és blanc o de 
color. Existeixen cotoners amb fibres 
marrons ocres o verd grisosmarrons, ocres o verd grisos. 



LA COLLITA

La recol∙lecció del cotó es pot fer a mà o 
amb maquinària especialitzada. 

A moltes zones d’Àfrica es recull 
manualment, i tot el poble es dedica a , p

cultiva cotó 

Als països asiàtics amb freqüència esAls països asiàtics amb freqüència es 
troba maquinària moderna, substituint el 

treball de milers de persones. 

Recol·lecció manual.



Càpsules de cotó amuntegades



EL PROCÉS DEL COTÓ
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DESMUNTAT I CARDAT

l d f à• El desmuntat es pot fer a mà o a 
màquina. 

• Els grans es retiren i es netegen 
les fibres. 

• Al cardat, el cotó en brut deu 
convertir‐se en fibres fines 
continues. 



PENTINAT, FILAT I TEIXIT

l l d dEl pentinat consisteix en el desenredat i 
filtrat de fibres curtes o impureses per 
mitjà de pintes o una espècie de rotllo 

amb pues. 

Al filat es torcen les fibres per crear elAl filat es torcen les fibres per crear el 
fil. Amb 20 grams de fibres es pot crear 

un fil d’un Kilòmetre de llarg. 

El tèxtil és el resultat d’entrelligar les 
fibres de cotó a la fase de teixitfibres de cotó a la fase de teixit. 



PRODUCTE FINAL



COMERÇ JUST

• Gràcies als ingressos addicionals de 
Comerç Just els productors estan en 
condicions d’invertir en controls de 
qualitat i sistemes de manipulació 
del cotó propis.del cotó propis. 

• Així guanyen independència.



COMERÇ JUST
Els productors han rebut un preu just pel seuEls productors han rebut un preu just pel seu 

producte i una prima per Comerç Just que ho fan 
servir per inversió social.

Pou finançat amb les primes de 
Comerç Just
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Asamblea democràtica de 
ticooperativa
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Els productors han rebut un preu just pel seuEls productors han rebut un preu just pel seu 

producte i una prima per Comerç Just que ho fan 
servir per inversió social.

Es prohibeix l’explotació infantil i es fomenta 
l’educació.

Les relacions comercials són estables per 
fomentar el desenvolupament dels productors.p p

Els productors s¡organitzen de manera 
democràticademocràtica

A la producció es cuida el medi ambient i es 
f l l i lò ifomenta el cultiu ecològic.

La igualtat de gènere és un requisit g g q
imprescindible.



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.


