
Principis de Comerç Just

·Productors/es organitzats democràticament
·Sense explotació infantil
·Igualtat home-dona
·Condicions laborals dignes
·Respecte al medi ambient
·Productes de qualitat 
·Informació als consumidors

El Comerç Just dóna resposta a les persones camperoles, 
de cara a asegurar preus justos per al seu café i mantener 
els seus recursos naturals (sól, aigua, flora i fauna...), ja 
que es cultiva amb métodes tradicionals sense adobs ni 
pesticides químics, la qual cosa ajuda a mantenir la 
biodiversitat de la zona.

 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 tècnica de Solidaritat de l'Ajuntament i ara 
em dedico a la soldaritat des d’un altre vessant, l’associacionisme 
de la diversitat funcional. Crec que la solidaritat no és caritat, és 
justicia social. El comerç just és una bona manera de ser solidaris.

El Cafè Sant Adrià te per objectiu fomentar el Comerç Just i el Consum 
Responsable a la ciutat. En la seva fórmula s’han unit dos cafès:

El Cafè de les dones M.U.S.A., de la cooperativa Unió de la Selva a 
Chiapas (Mèxic), que promou espais d’aprenentatge, de participació i 
d’intercanvi per afavorir l’apoderament de les dones i dels seus fills i 
filles. Es valora el treball en col·lectivitat i ho fa des de la perspectiva 
de gènere i el respecte als drets de les dones.

L’altre cafè es cultiva a Tanzània. 
La “Kagera Cooperaive Union” 
(KCU) és una organització que 
agrupa 178 cooperatives agrícoles 
de base que representen cent mil 
persones camperoles i a més de la 
venda del cafè, la KCU proporciona 
formació, suport tècnic i financer.
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