


Què és Cafè Ciutat? 

Cafè ciutat, el teu cafè de Comerç Just
 Bo pels camperols

Cafè procedent de cooperatives de camperols dels països menys 
afavorits,
organitzats de forma participativa per a obtenir preus més justos 
per les seves collites, que els permetin millorar les seves 
condicions de vida i decidir el seu propi desenvolupament.

 Bo pel Medi Ambient 
Cafè conreat sense agroquímics, per agrupacions de petits camperols,
seguint tècniques tradicionals respectuoses amb la Naturalesa.

 Bo per a tu
Cafè d’alta qualitat per a satisfer als consumidors més exigents.

 Bo per la teva ciutat 
Una ciutat sostenible i responsable amb les seves decisions que practica una
compra ètica. Una ciutat de futur.

Cafè Ciutat és una campanya dirigida a la ciutadania, al teixit associatiu, entitats 
públiques i establiments per tal de fomentar la consciència en el consum de cafè 
d’una manera responsable, coneixent el seu origen i les condicions de Comerç Just 
d’aquest en el marc de la nostra ciutat.
Aquesta proposta referent en el marc de la Compra Pública Ètica i primer cafè de comerç 
just de les ciutats en l’estat espanyol, presenta als ciutadans els objectius de la Agenda 21 
decidida en la Assemblea de les Nacions Unides al 1992, aspirant a posar aquests 
objectius en funcionament a nivell local, per així donar la possibilitat a nivell individual 
d’actuar de forma responsable en el consum .
La proposta Cafè-Ciutat tractarà de mantenir aquest recolzament d’una manera concreta i 
en un entorn de compromís associatiu com és vincular el consum de determinats cafès 
amb localitats i ciutats de la nostra terra al igual que en altres països europeus on ja s’han 
desenvolupat programes similars.
La campanya Cafè-Ciutat disposa d’un cafè de Comerç Just amb identitat per la 
nostra ciutat. Un cafè de Comerç Just que vincula les ciutats amb un cafè d’origen. 
Donant la possibilitat a cada ciutat per agermanar-se amb una cooperativa cafetalera 
productora.



El  Cafè Ciutat  va començar a Barcelona l’any  2008 quan la Diputació de Barcelona 
conjuntament  amb la  Fundació Grup Tercer  Món Mataró,   la  Cooperativa  Alternativa3 
engeguen la  campanya amb els  respectius Ajuntaments a les seves ciutats  (Mataró i  
Terrassa).  

Aquestes  ciutats  i  pobles  fomenten  d’aquesta  manera  el  consum  del  Comerç  Just  i  
Comerç Responsable dinamitzant el Cafè Ciutat que es a la vegada el producte estrella 
del Comerç Just. Actualment col·laboren en aquest projecte la Diputació de Barcelona i les 
ciutats de Terrassa, Mataró, Manresa, Sant Quirze, El Prat de Llobregat, Calella, Molins 
de Rei i Sant Adrià amb la coordinació de la Fundació Grup Tercer Món de Mataró. 

Els Cafès del Comerç Just del Cafè Ciutat procedeixen de la Importadora Alternativa3 de 
Terrassa.

Cafè Sant  Adrià,  és  un  projecte  de  l'Ajuntament  de  Sant  Adrià  de  Besòs,  recolzat  i  
subvencionat per la Diputació de Barcelona i coordinat per Fundació Tercer Món Mataró.

L'Ajuntament  de  Sant  Adrià  pren  així  el  compromís,  a  través  d'un  paquet  de  cafè 
identificatiu de la ciutat, de fomentar el comerç just i el consum responsable al municipi, i  
vincular directament, la nostra ciutat amb les cooperatives d'origen del cafè.  En el nostre 
cas les cooperatives seran dues:

– MUSA (Mujeres Unidas Siempre por el Aprendizaje), de Chiapas 

– Kagera Cooperative Union, de Tanzània
D'aquesta forma es recolza, per un costat, una cooperativa de dones que promou el seu 
empoderament. Cultiven el cafè seguin els mètodes tradicionals i adobs orgànics per tal  
de matenir la biodiversitat de la zona. 
Per altra banda, a la Cooperativa Kagera, que a més d'agrupar 178 cooperatives agrícoles  
de base, proporciona formació i suport tècnic i financer als petits productors.



La iniciativa és participativa,  és  a  dir  la  ciutadania  vota  i  tria,  a  través de la  web de 
l'Ajuntament i  diferents mitjans de comunicació locals,  la  imatge que anirà  impresa al 
paquet de Cafè Sant Adrià. 

Al  finalitzar  el  termini  de  la 
votació,  la  ciutadania  ha 
escollit  la  fotografia  de la  font 
de  la  plaça  de  la  Vila, 
realitzada  per  Hermínia 
Torrado.

La Padrina del projecte del Cafè Sant Adrià és Isabel Rojas

Em dic Isabel Rojas. Sóc de Sant 
Adrià. Tinc una filla de 15 anys, la 
Clara.  Tinc 53 anys i des de fa 10 
ELA  (Esclerosi Lateral Amiotròfica). 
He estat la tecnica de Solidaritat de 
l'Ajuntament i ara em dedico a la 
solidaritat des d’un altre vessant, 
l’associacionisme de la diversitat 
funcional. Crec que la solidaritat no 
és caritat, és justícia social. 
El comerç just és una bona manera 
de ser solidaris.



Els coordinadors del projecte Cafè Ciutat, actualment és Fundació Tercer Món 
Mataró.

La Fundació Grup Tercer Món Mataró és 
una ONG que vol contribuir a la creació 
d’una societat més sensible i solidària 
amb els països de l’anomenat Tercer Món 
tot denunciant la injustícia i l’escàndol que 
comporta l’actual ordre econòmic 
internacional. 

Des de fa 20 anys es dedica a campanyes de sensibilització i al 1998 va obrir una botiga 
de Comerç Just a Mataró i una Cafeteria, Cafès La Selva associada a Unión de la Selva, 
una cooperativa de productors de cafè ecològic i de Comerç Just de Chiapas - Mèxic. 

Des de fa 8 anys patrocinen el projecte La Selva de Mataró per la promoció integral de les 
dones de MUSA, Mujeres de Unión de La Selva. - 



 

Per què Comerç Just? Volem solucions! 

Una vegada reconegudes les injustícies que fins el dia 
d’avui es mantenen en el repartiment de la riquesa mundial, 
hem de buscar vies de sortida per poder mantenir un 
intercanvi més just entre els països del Nord i del Sud.

Des de que en els nostres països s’inicia la importació de cafès 
provinents de cooperatives cafeteres del Sud, moltes persones 
han tingut a la seva mà la possibilitat  de gaudir de la qualitat 
d’aquests cafès. Prenent cafè de Comerç Just, els consumidors gaudeixen d’un producte 
d’ elevada qualitat, a la vegada que contribueixen a millorar les condicions de vida de 
moltes persones en el Sud. Al comprar aquest cafè, les persones arribaran a la essència 
de la nostra proposta.
Ha arribat la hora que en la nostra ciutat reflexionem sobre el cafè que ens volem prendre 
cada  dia,  i  d’oferir  la  possibilitat  que  aquest  arribi  a  tots  amb consciència,  identitat  i  
compromís.



Fonaments del Comerç Just

 Fer possible la creació de llocs de treball als països en vies de desenvolupament. 
 Producció artesanal o de forma semi-industrial (cooperatives agrícoles, tèxtils,…) 
 Mantenir l’economia i el mercat local sense crear dependència exclusiva de les 

exportacions. 
 No admetre el treball infantil, sinó treballar per a eradicar-lo. 
 Aplicar criteris equitatius als salaris i als drets laborals d’homes i dones. 
 Elaboració de productes amb matèries primeres locals. 
 Promoure la protecció i el respecte del medi ambient. 
 Pagament d’un preu digne per la feina realitzada i d’acord amb la realitat 

sociolaboral del país productor. 
 Reinversió dels beneficis obtinguts per la venda d’aquests productes en 

projectes de millora i desenvolupament a la pròpia comunitat. 

 



Per a qui? 

La campanya Cafè Ciutat pretén arribar a tots els ciutadans de les nostres terres i 
als consumidors dels municipis de la província de Barcelona, fomentant el Comerç 
Just i incrementant la consciència de cafè de Comerç Just.
Amb Cafè- Ciutat estem:
Recolzant a cooperatives cafeteres del Sud, que gràcies a aquest consum poden 
sobreviure.
Treballant en xarxa amb altres associacions i altres ciutats per una fita comú.
Sensibilitzant sobre Comerç Just i cafè de Comerç Just en el nostre entorn.
Posant a l’abast del consumidor responsable, un cafè de Comerç Just amb identitat en els 
bars i cafeteries i establiments de les ciutat.

De les cooperatives cafeteres on s’importa el cafè en gra recolzem:
L’agricultura ecològica, un cafè biològic significa respecte per la terra, per la conservació i 
la cura dels recursos naturals, i també el respecte pels valors tradicionals i pel treball de 
dones i homes, pels seus drets i els de les seves famílies, fent-los possible una vida digna 
i sostenible.
L’agricultura biològica proporciona un grau més d’informació al consumidor en la 
perspectiva d’una economia més justa que redueix el desequilibri entre el Nord i el Sud.
Amb la proposta de games de cafès, Alternativa3 donarà la possibilitat d’escollir entre 
cafès de Colòmbia, Nicaragua, Chiapas, Tanzània i altres, cafès que són certificats per 
Comerç Just, amb la seva certificació FLO (Fairtrade Labelling Organization).També 
essent possible tenir un cafè amb certificació biològica, certificats per CCPAE (Consell 
Català de Producció d’Agricultura Ecològica).



La iniciativa Cafè Sant Adrià, promou el cafè de les dones de MUSA (Mujeres Unidas 
Siempre por el Aprendizaje) de la cooperativa Unión de la Selva amb l'objectiu de 
fomentar el comerç just i el consum responsable a la ciutat.
MUSA és una organització de dones de la zona de Las Margaritas (Chiapas), moltes 
d’elles mullers, filles... dels camperols d’Unión de la Selva.
 

MUSA  promou espais d'aprenentatge, participació i d'intercanvi que afavoreix 
l'apoderament de les dones i els seus fills, valora el treball en col·lectivitat i ho fa des de la 
perspectiva de gènere i el respecte als drets de les dones. 

Unió de la Selva és una Societat de Solidaritat Social que agrupa a més de 1.400 petits 
productors indígenes d'origen Maya de les ètnies Mam, Mocho, 
Tojolabal, Tzotzil i Tzeltal, assentats en 146 comunitats en 19 
municipis de la Serra Mare de Chiapas. 

Unió de la Selva es va formar a 1980 com a resposta a 
problemes comuns dels camperols i en un esforç per a 
assegurar tant preus justs pel seu cafè com mantenir els seus 
recursos naturals: sòl, aigua, flora i fauna, deteriorats pels 
efectes de les pràctiques modernes del monocultiu. El cultiu 
orgànic es basa en el coneixement tradicional, i l'esforç es materialitza en la preservació 
de la biodiversitat amb cultius autòctons i emprant mètodes nadius. 



Tanzània és un dels principals exportadors de cafè d'Àfrica 
i el de més pes si ens referim a la varietat “Robusta”. Però 

també es molt dependent d'aquest producte, doncs 
suposen més del 75% dels ingressos per exportació del 
total del país. Amb la Cooperativa Kagera i a través del 

Comerç Just, els productors reben una oportunitat 
d'independència de les grans multinacional que, a més, els 

garanteix formació, transparència i la reinversió dels 
beneficis en el desenvolupament de les seves comunitats i 

Societats Primàries associades productores de cafè. A més 
també, de millor condició de vida i drets laborals per a un 

desenvolupament sostenible dels més desfavorits de Tanzània.

Kagera Coop és una cooperativa de Comerç Just de Tanzània que agrupa a uns 60.000 
socis incloent a 96 Sociedades Primarias productores de cafè. A Tanzània, la producció, 
elaboració i comercialització del cafè, es gestiona per un sistema de “Sociedades 
Primárias” o “Cooperativas de Aldeas”, a les que s'afegeixen petits camperols organitzats 
en cooperatives.

La KCU és una cooperativa de segon nivell o secundària. La seva principal activitat és la 
comercialització de cafè i altres productes 
agrícoles de 178 cooperatives primàries o 
de base en aldees, a la regió de Kagera, 
concretament dels districtes de Bukoba i 
Muleba, representant a uns 100.000 
camperols i a les seves famílies. Aquesta 
cooperativa proporciona també formació i 
recolzament tècnic i financer als petits 
agricultors.



Sabies que?

El 80% del cafè es consumeix als països del Nord, mentre que el 20% restant ho fa als 
països del Sud.

Mil  milions  de  persones  no  poden  satisfer  les  seves 
necessitats bàsiques.

Entre el 65% i el 95% de les exportacions de diversos 
països africans depenen de les exportacions de cafè i 
cacau.

Les  600  major  multinacionals  controlen  el  50% de  la 
producció industrial i el 20% de la producció mundial, inclosos serveis.

Un 80% dels treballadors de la indústria tèxtil pateixen situacions de precarietat laboral i 
violació dels seus drets.

Al món hi ha 250 milions de menors treballadors. Entre 170 i  175 pateixen les pitjors 
formes de treball: explotació, esclavitud.

El preu del cafè no ho decideixen els productors en relació als costos que tenen i els 
beneficis que volen guanyar, sinó que estan regulats per la Borsa de Nova York i Londres.  
Aquest preu ha caigut molt des de 1997, en molts casos més d'un 70%, preu que no 
arriba a cobrir ni tan sols les despeses de produir.

El Deute Extern que pateixen molts països provoca una dependència dels països del Sud 
envers als països del Nord de l'entrada de divises de les exportacions.




