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Álvarez, Julia 
Barcelona : Lumen, 2004

En Joe viu a Nebraska (Estats Units) i sempre ha volgut ser agricultor. 
El seu pare, endeutat, es veu obligat a vendre les terres per pagar tots 
els deutes. És aleshores quan decideix ser professor, però poc a poc 
s’adona que no és la seva motivació. 
El protagonista de la història, en Joe, decideix marxar de vacances a 
la República Dominicana on prendrà un cafè que canviarà la seva vida. 
Poc a poc, comença a conèixer la realitat dels camperols de la zona i 
la tragèdia que viuen. Acostumats a cultivar el cafè de forma tradicional,
ara es veuen obligats a vendre les seves terres perquè no poden 
competir amb els grans propietaris, els que a través d’una 
industrialització del camp, aconsegueixen vendre el cafè a millor preus. 
De seguida en Joe entén que aquest és el seu lloc, on vol viure, i que 
la lluita dels camperols és també la seva.

El Cuento del cafecito

Les Tres bessones i la volta al món en 3 pantalons

Roser Capdevila, Carles Capdevila 
Barcelona : Icaria, 2004

Les tres bessones de Roser Capdevila són les protagonistes d’aquest 
conte de Carles Capdevila, creat amb l'assessoria de l'equip d'educació 
d'Intermón Oxfam. 
Com en totes les seves aventures, les res bessones descobriran nous 
mons i faran bones amistats. En aquest cas, seguint un objectiu comú 
amb la Bruixa Avorrida: trobar uns texans de la seva mida, ja que se li 
han trencat els pantalons de tant menjar xocolata a la Fira del Comerç 
Just.
Les protagonistes visitaran llocs com Benín, Marroc o Itàlia, on veuen 
com viu i treballa la gent que participa en la fabricació d'uns texans.

Les Tres bessones marquen un gol

Roser Capdevila, Carles Capdevila 
Barcelona : Icaria, 2002

En aquest conte de la col•lecció Una mirada al Món, les tres bessones 
són castigades per la Bruixa Avorrida a un lloc ple de pilotes. El que al 
principi sembla un lloc molt divertit es converteix en una difícil aventura.

En una fàbrica, nens i nenes, cusen pilotes a canvi de molts pocs diners. 
És a través d’aquestes noves amistats que les tres bessones entendran 
la diferència entre treball digne i explotació infantil.
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Miguel Àngel Maria, Yolanda Carretero 
Maó: Editorial Menorca, S.A, 2011

El llibre "Maria i el món. El comerç just explicat als infants" ens explica 
què és el Comerç Just. 

Quan la Maria, la protagonista de la història, va a comprar amb la seva 
mare, fa un gran descobriment: alguns productes que hi ha al 
supermercat han estat fabricats per empreses que exploten les persones 
treballadores als països del sud. 

Per entendre-ho una mica millor, la mare li explica un conte: Les 
formigues que hi viuen tenen un problema: se'ls han ensorrat els 
magatzems on havien de guardar el menjar per passar l'hivern. Per 
poder emmagatzemar les provisions, han de demanar a unes altres 
formigues que els deixin una mica d'espai al seu formiguer. 

A través de les relacions que es donen entre els dos formiguers, la 
Maria entén com funcionen en el Comerç tradicional les relacions 
comercials Nord-Sud i quina alternativa presenta el Comerç Just.

Cacau de cartes 

Roma, Rah-Mon; Lleonart, Alexia, Il. 
Barcelona: Intermón; Octaedro, 1996. 

Aquest conte va dirigit a l’alumnat d’Educació Primària. 

La història recull la correspondència entre un nen de la Costa d'Ivori, 
en Kevin, i una nena de Valls en el moment de la collita del cacau.

Mitjançant les seves cartes, en Kevin ens explica el conreu del cacau 
i els problemes que tenen

Maria i el món : el comerç just explicat als infants 
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Lourdes Vergés
Xina: Intermón Oxfam, 2010

Sabies que la xocolata s’obté del cacau? 

On i com es cultiva aquesta llavor tropical? 

A través d’aquest llibre coneixem  en Kevin, un nen de la Costa d’Ivori.  
Amb ell, descobrirem com la seva família conrea cacau i el ven a grups 
de Comerç Just. 

Aquest llibre, ens mostra a través de fotografies, com els països en 
desenvolupament tenen recursos propis per sortir de la pobresa, i què 
podem fer les persones consumidores per contribuir-hi.
També conté informació sobre el Comerç Just i propostes d’activitats 
com receptes de cuina, en les que s’utilitzen productes, cacau, de 
Comerç Just.

La Clara i l’ús responsable dels diners 

Maurizio Spedaletti
Barcelona: FETS, 2010.
 

Sota l’aparença d’un llibre infantil, especialment per les seves 
il•lustracions, descobrim un llibre ple de continguts, dirigit a joves 
d’Educació Secundària. 

Amb Clara i l’ús responsable dels diners coneixem què són les finances 
ètiques i el Comerç Just.

Acompanyades per la Clara, protagonista del llibre, descobrim què són 
els diners i des de quan existeixen. La protagonista ens explicarà 
també els “secrets” dels bancs, com funcionen i en què i com ens els 
gastem. Donant-nos a conèixer diferents opcions per fer un ús 
responsable dels diners.

C de Cacau, de Comerç Just 
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