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SABIES QUÈ…?

El d l é l i b lEl dolç és el primer sabor que el ser 
humà es capaç de reconèixer. 

Els principals productors de canya de 
sucre del món són: Brasil, Índia, Xina, 
Pakistan, Mèxic, Tailàndia i Colòmbia. , ,

Existeixen quatre tipus de sucre segons 
el seu grau de refinatel seu grau de refinat. 



HISTÒRIA

L d té 4 500• La canya de sucre té 4.500 anys 
d’antiguitat però sols és popular 
des de fa 300 anys. 

• Prové del Sud‐est asiàtic. Va ser 
reconeguda a Europa per mitjà dereconeguda a Europa per mitjà de 
les rutes comercials amb Àsia. 

• Els Espanyols el van portà a 
Amèrica. Era llavors un producte 
molt car. 



EL CULTIU DEL SUCRE DE 
COMERÇ JUST

• La canya de sucre pertany a la 
família de les gramínies (com elfamília de les gramínies (com el 
blat). 

• Creix millor a climes tropicals• Creix millor a climes tropicals
perquè necessitaa temperatures 
suaus i bastant aigua pel seu bon 
desenvolupamentdesenvolupament. 

• La part aérea arriba als 2 o 7 
d’ lmetres d’altura. 

• Una plantació dura de 5 a 10 p
anys. Les canyes de sucre es talles 
cada 12 mesos.



LA COLLITA

Existèixen diferents especies de 
canya de sucre.

Es pot fer la collita a màquina o a mà. 
La collita a màquina pot fer malbe les 
arrels de las canyes. Es per això, quearrels de las canyes. Es per això, que 

es prefereix la collita a mà.

Les fulles de la canya solen serLes fulles de la canya solen ser 
cremades perquè la recollida sigui 
mes ràpida y eficàs. Despres, els 
recolectors tallen les canyes ambrecolectors tallen les canyes amb 

ganivets.



DESPRÉS DE LA COLLITA

• Quan la canya esta tallada ha de• Quan la canya esta tallada, ha de 
ser transportada rapidament fins 
la fàbrica perquè no es deteriori.

• A la fàbrica s’extrau el suc de la 
canya en un molí. S’afageix aigua ca ya e u o . S a age a gua
per treure mes sucre.

• El residu sòlid (bagàs) s’utilitza 
per fer paper o cremar en 
calderas.



’ à l d l d d l• S’extràuan els residus solids del 
suc (guarapo). S’evapora part de
l’aigua i es cuina el suc que 
queda. 

• Després el suc es solidifica i• Després, el suc es solidifica i 
apareixen els cristalls de sucre.

• Es divideix la massa en 2 parts: el 
sucre i la melassa (utilitzada per 
exemple per alimentar els

La melassa, residu de l’extracció del 
sucre

exemple per alimentar els 
animals). 



EL PROCÉS DEL COTÓ

Sucre moreno (poc refinat)Sucre moreno (poc refinat)



DESMUNTAT I CARDAT

Al fi l d l éAl final de tot el procés 
d’extracció, el sucre es 

pot enviar a una refinería 
per obtenir sucre més 

clar.

Sucre blanc (refinat) 



PENTINAT, FILAT I TEIXIT



PRODUCTE FINAL



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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ticooperativa
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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 
Campo de caña de azúcar después 

de la cosecha 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.


