
 

Donar a conèixer els principis del Comerç Just i els beneficis que aquest comporta a través d’una cata de cafè 
de Comerç Just. 
Una manera dinàmica i atraient on es poden conèixer de manera directe les diferències entre el cafè de 
Comerç Just i del comerç tradicional, des de el seu origen fins al ciutadà. Es vol sensibilitzar sobre els 
problemes que pateixen els productors dins el mercat internacional de cafè i mostrar els beneficis que reben 
dins el Comerç Just. Fomentar la conscienciació sobre les formes de producció dels productes que consumim 
i la repercussió de les nostres compres.

Quin gust té el cafè just? cata de cafè de comerç just

objectius

 

La cata de cafè de Comerç Just vol donar a conèixer les diferències entre el Comerç Just i el comerç tradicional, 
a partir d’una activitat innovadora i atraïent. 
Es vol mostrar l’elaboració del Cafè de Comerç Just des de els seus orígens fins arribar al ciutadà, per 
sensibilitzar a la població sobre les conseqüències, responsabilitats i alternatives que com a consumidors tenim. 
Sensibilitzar al ciutadà sobre els problemes que tenen els productors de cafè al seu origen per fomentar la 
consciència responsable sobre el nostre consum. 

L’activitat s’inicia amb una breu dinàmica i posada en comú amb les següents preguntes:
· Existeix el comerç injust?
· Conseqüències
· Què és el Comerç Just?

Llavors es comença la explicació del procés de producció del cafè, començant per la planta, els diferents tipus 
de gra, les diferencies entre el cafè de Comerç Just i tradicional a nivell de qualitat, de serveis i beneficis que 
reben els productors gràcies al Comerç Just, el respecte al mediambient durant tot el procés de cultiu (collita, 
recollida, despulpació, assecament, trilla, importació i torrefacció), beneficis a la comunitat... En cada un 
d’aquests passos es va passant la informació gràfica, així com el material tàctil i visual (grans de cafè de 
diferents tipus, grans sense trilla...). 

Després es passa a catar tres tipus diferents de cafè, aprenent a detectar el color, la fragància, olor, 
el sabor, i el regust, descobrint la qualitat dels cafès de Comerç Just i aprenent a diferenciar el sabor a justícia, 
solidaritat i consum responsable. Cada cafè que es cata va acompanyat d’informació sobre la cooperativa 
d’origen, la seva situació amb el Comerç Just i amb què dediquen els ingressos que reben d’aquest, és a dir, 
la inversió social.
Finalitza amb una petita degustació de productes de Comerç Just.

Aportem materials per donar un toc dinàmic i actiu a aquesta activitat. L’experiència que tenim d’haver realitzat 
aquesta acció ens mostra una gran acceptació d’aquesta activitat.

descripció


