
El preu de la xocolata

 

Es tracta d’un joc per reflexionar sobre els intermediaris que participen del Comerç Internacional

presentació

 

Prendre consciència de la desigual distribució dels beneficis i conèixer  de forma bàsica la situació actual 
del comerç internacional i algunes de les conseqüències que aquest model té tant pels productors com 
pels consumidors.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 55 min..

Treball a l’aula

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 



Col•locar en lloc visible el dibuix d’una tableta de xocolata A, tapant la B.

Fer cinc grups amb els participants, assignant a cada grup un dels papers següents: cultivador de cacau, intermediari 
local (piranyes, taurons...), Empresa local, Venedor majorista i venedor al detall.

Repartir a cada grup la seva tasca (veure papers adjunts) que ha de resoldre en 10 minuts com a màxim.

Cada grup reclama els diners que li corresponen del preu del cacau, es sumen totes les quantitats i si el 
total passa de 1€ es torna al grup a reajustar el preu (5 minuts màxim).
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El preu de la xocolata

Descripció: 

2

3

4

Es comptabilitzen novament les quantitats de cada grup, en el cas que superin els 1€ es negocia entre 
els grups.

5

Cal tenir en compte que la negociació no és oberta, cada grup només pot negociar amb el que té  la 
seva esquerra i a la seva dreta segons l’esquema següent:
Cultivador- Intermediari. Transnacional- Majorista- Comerciant al Detall

6

Quan s’ha aconseguit que la suma dels diferents grups sigui de 1€, es reparteix la tableta de xocolata 
A per parts, proporcionalment al que li toca a cada grup, deixant al descobert la tableta de xocolata B.
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El preu de la xocolata

Pautes per a la reflexió del grup 

Comentar els sentiments: Com s’ha sentit cadascun dels grups? Algun d’ells s’ha sentit explotat? 
Hi ha hagut diàleg? Imposició? Manipulació?

Comparar els repartiments de les dues tabletes i les seves implicacions: És just el repartiment dels beneficis? 
Qui es beneficia més del repartiment desigual?

1

2

Què es pot fer perquè els beneficis es reparteixin de manera més justa? Hi ha alternatives al comerç de les 
transnacionals (“injust”)?

3

A quines altres situacions es pot aplicar aquesta experiència?4
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el preu de la xocolata

 Papers per als grups

 

El Cultivador
El vostre grup representa un camperol equatorià que té un petit terreny on conrea cacau. Els seus arbres 
produeixen dos collites a l’any.

Per tirar endavant el conreu, treballen tot el dia ell i els seus dos fills grans.

Ven la seva producció a un intermediari local i amb els diners que en treu ha:

- Pagar les despeses que genera aquest conreu (adobs, pesticides...)

- Cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, sanitat i educació) de la seva família.

La xocolata val 1€. Heu de decidir quina part d’aquests diners correspon a l’agricultor d’acord amb 
les despeses i el treball realitzat.

L’intermediari local
El vostre grup representa un intermediari local que compra i emmagatzema la producció de cacau d’una 
extensa àrea d’Equador on hi ha 200 agricultors.

Té tres naus habilitades per guardar-hi la producció constant al llarg de tot l’any i que va venent a la 
companyia transnacional.

Els seus ingressos són constants durant tot l’any, però el marge de beneficis per cada cacau no és 
bastant i té bastants despeses.

La xocolata val 1€: heu de decidir quina part d’aquest diners corresponen a l’intermediari d’acord amb 
les despeses i el treball realitzat.

Heu de pressionar sobre l’agricultor negociant preus més baixos per augmentar el marge de beneficis, 
ja que no resulta fàcil fer-ho sobre la companyia transnacional.

1

2
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el preu de la xocolata

 Papers per als grups

Companyia transnacional
El vostre grup representa una companyia transnacional del sector de l’alimentació que, entre molts 
altres productes, treballa amb cacau.

Té grans plantacions de cacau a Equador, treballades per assalariats, d’on obté la pròpia producció 
que ven arreu del món.

Però també li interessa compra cacau als intermediaris locals, per evitar que ho faci la competència, i 
dominar encara més el mercat.

La xocolata val 1€: heu de decidir quina part d’aquests diners correspon a la companyia d’acord amb 
les despeses i el treball a realitzar.

En el tracte amb els intermediaris locals, heu de procurar que el preu a pagar sigui baix. Amb la majorista 
heu de fer el contrari perquè el benefici de la companyia sigui el màxim possible.

Cal tenir en compte que la companyia té la seva pròpia producció (i per tant beneficis) i que tant 
l’intermediari local com el majorista només poden negociar amb la companyia.

3

Majorista
El vostre grup representa un majorista que compra cacau a la companyia transnacional per distribuir-les 
entre les botigues. Tot i que el marge de beneficis por ser reduït, té l’avantatge de vendre una gran 
quantitat de mercaderia.

La xocolata val 1€: heu de decidir quina part d’aquests diners correspon al majorista d’acord amb els 
costos i el treball realitzat.

Intentar elevar els teus beneficis apujant els preus al comerciant al detall ja que no serà fàcil 
aconseguir-ho amb la companyia transnacional.

4

Comerciant al detall.

El vostre grup representa un comerciant al detall que ven xocolata en una botiga.

El guany per cada xocolata que ven ha de ser elevat, tenint en compte que ven quantitats petites i 
que la botiga implica grans despeses.

La xocolata val 1€: heu de decidir quina part d’aquests diners correspon al comerciant al detall d’acord 
amb les despeses i el treball realitzat.

5
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El preu de la xocolata

a

b

0.11 Comerciant al detall 
0.25 Majorista 
0.38 Companyia transnacional 
0.16 Intermediari local 
0.10 Productor 
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