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SABIES QUÈ…?

Xina, Índia, Sri Lanka, Kenya, 
Indonèsia i Turquia són els principals 
països productors de te. p p

La llegenda explica que l’emperador 
xinés She Nung va descobrir lesxinés She Nung va descobrir les 
propietats del te quan algunes fulles de 
te van caure a la seva tassa d’aigua 
calentacalenta. 

A orient es consumeix més te verd, que 
d l t i l t l tve de la mateixa planta que el te negre, 

però sense fermentar.



HISTÒRIA

• Ja  es bevia te a la Xina 20 segles 
abans de cristabans de crist. 

• Els europeus el van conèixer a la 
Índia a finals del segle XV..

A A l t l t ib• A Anglaterra, el te va arribar a 
totes les classes socials, mentre 
que al sud d’Europa no hi havia 
costum. 



EL CULTIU DEL TE DE 
COMERÇ JUST

• La planta és un arbust amb 
moltes ramificacions Potmoltes ramificacions. Pot 
fàcilment arribar als 100 anys. 

• La seva poda permet que es 
quedi amb una altura d’un metre.

• Es sol cultivar a grans plantacions.
• Les fulles poden cultivar se tres• Les fulles poden cultivar‐se tres 

anys després de l plantació. Les 
fulles del mateix arbre es poden 
lti 2 3 l’cultivar 2 o 3 veces a l’any. 

• Al Comerç Just, es respecta el 
Medi Ambient.



EL CULTIU DEL TE DE 
COMERÇ JUST

La collita requereix precisió i 
d l i T di i l à fmetodologia. Tradicionalment, està fet a 

ma per les dones. 

Es recull una borró i d’una a quatre 
fulles segons la qualitat que es requereix 

donar al tedonar al te. 
Totes les fulles d’un arbre no es recullen 
en una sola vegada, sinó que es respecta 
la regeneració de l’arbre amb períodes 

de collita cíclica. 

Al comerç just, el dones i el homes 
tenen els mateixos drets i reben els 

t i l imateixos salaris.



DESPRÉS DE LA COLLITA

• Per fabricar el te negre el procés• Per fabricar el te negre, el procés 
comença per asecar les fulles 
amb aire calent. 

• Després, les fulles són exprimides 
i golpejades, i se les deixai golpejades, i se les deixa 
fermentar . 

• Per fer te verd, es calenten les 
fulles i s’apiconen per aconseguir 
una excel∙lent qualitat. 



DESPRÉS DE LA COLLITA

Fulles de te processades



EL PRODUCTE FINAL

També existeixen altres tipus de te.

Per exemple, el te vermell (Pu‐ehr) és un 
tipus de te negre però de color vermellós. 

El te blan prové de fulles joves no 
calentades.

El te porta teïna, un component igual que 
la cafeïna del cafè.la cafeïna del cafè.

El te anomenat “te rooibos” en realitat no 
és un te sinó una planta de la família delsés un te, sinó una planta de la família dels 
llegums. És molt recomanable per les 
persones que no poden prendre teïna. 



COMERÇ JUST

Hi ha més de 75 
grups de productors 
de Comerç Just alde Comerç Just al 
món, a la Xina, Índia, 
Sri Lanka, Sud Àfrica, 
Kenia i UgandaKenia i Uganda. 
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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.



COMERÇ JUST

Una recolectora recollint fulles de te



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.


