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EL COMERÇ JUST, BO PER A TOTHOM 
 

Els termes sostenibilitat o desenvolupament sostenible no fan referència només al respecte 
pel medi ambient, sinó també a menys desigualtats, a que tothom pugui accedir a serveis 
bàsics com sanitat, educació o cultura, o a que les accions que desenvolupem avui per 
gaudir d’una major qualitat de vida no comprometin el benestar de les generacions futures. 

A molts països emergents i del tercer món, el desenvolupament sostenible 
passa per una relació més directa entre la població treballadora, que 
produeix matèries primeres i productes elaborats, i els consumidors dels 
estats més rics. Actualment aquesta relació es dona a través d’un sistema 
de comerç internacional basat en un gran nombre d’intermediaris i que 
margina als petits productors. 

El comerç just és una alternativa a la precària vida de molts treballadors dels països més 
pobres. Diverses organitzacions s’encarreguen de comprar directament a camperols i 
artesans, pagant un preu digne pels productes, i de distribuir-los després en els mercats del 
Nord, garantint així un accés directe als consumidors. Com que s’eviten els intermediaris, 
s'ofereix als productors una retribució més digna i unes condicions laborals  més justes. 

 

Entre els productes de comerç just que podem trobar en botigues 
especialitzades, o fins i tot a molts supermercats, hi ha aliments, roba i 
artesania. A la UB, tenim cafè de comerç just a les màquines 
automàtiques de begudes calentes de molts edificis, i el bar de l’Edifici 
Històric és el primer que ofereix productes de comerç just a la barra. 
Cada cop és més fàcil trobar-los al nostre entorn, només cal buscar el 
punt de venda més proper per ajudar a fer un mon més sostenible… 
 

A què contribuïm comprant productes de comerç just? 
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Garantir un sou digne als treballadors i petits productors del Sud. 
Promoure la igualtat entre sexes, ja que es retribueix igual a homes i dones. Les dones 
són les més afectades per la pobresa i l’exclusió social, de forma que el comerç just les 
afavoreix especialment. 
Evitar la degradació ambiental, ja que els productes de comerç just redueixen l’ús de 
pesticides i fertilitzants, i ajuden a reduir la contaminació del sòl i de les aigües. 
Millorar les condicions de treball dels temporers i petits productors, amb accés a 
cobertures sanitàries i allotjaments més dignes. 
Evitar que els nens treballin i eliminar l’explotació infantil. Com que l’economia 
familiar millora i no han de treballar, els nens poden anar a escola i rebre una 
educació. 
Preservar la cultura indígena. Molts grups d’Àfrica, Àsia o Amèrica Llatina només 
poden sobreviure i conservar la seva identitat, llengua i tradicions amb la venda dels 

http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=277&idioma=2
http://www.comerciojusto.com/index-c.html
http://www.festacj.org/

