
El Comerç Just, una qüestió de dignitat 
 
 
La Comissió de Solidaritat i Cooperació, amb motiu del Dia 
Internacional del Comerç Just que se celebra el 9 de maig a cinquanta 
països i 500 ciutats de tot el món, volem manifestar el nostre suport a les 
diferents iniciatives que treballen per aconseguir el benestar de tota la 
humanitat, fent incidència en la consecució d’una economia social i solidària 
que es basa en unes relacions comercials més equitatives entre els països 
rics del Nord i els països pobres del Sud del planeta, alternativa que ofereix 
el Comerç Just.  
 
El Comerç Just té per objectiu reduir la pobresa als països del Sud 
mitjançant un sistema comercial basat en el respecte dels consumidors als 
drets i les necessitats dels productors del Sud. 
 
El Comerç Just és un instrument per canviar aquest sistema injust de 
relacions internacionals que condemna a la misèria a la majoria de la 
població mundial, agreujada per la crisi global que estem vivint. 
 
El Comerç Just vol provocar una reflexió al Nord sobre el  nostre model de 
consum i d’utilització dels recursos naturals, que està posant en risc el futur 
del planeta. Vol fer una crida a la societat en general i als governs perquè 
apliquin les mesures que han fixat els organismes internacionals dels quals 
formem part: 
 
* TRACTAT DE KIOTO PER REDUIR LES EMISSIONS  DE  CO2.   
* ELS OBJECTIUS DEL MIL�LENNI del 2015, PER REDUIR A LA 
MEITAT LA POBRESA AL MÓN.  
* DESTINAR EL 0,7% A LA COOPERACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT. 
 
El sistema comercial actual funciona de manera molt desigual entre el Nord 
i el Sud. Del preu que paguem per productes del Sud, els productors en 
reben un percentatge molt petit. El preu del producte es reparteix entre els 
diferents intermediaris del Nord que intervenen des del moment que el 
producte surt de les mans del productor i arriba a les del consumidor.  
 
El Comerç Just és una alternativa al comerç tradicional. Davant els criteris 
merament econòmics d’aquest, té en compte valors ètics que comprenen 
aspectes socials i ecològics. El Comerç Just representa un intercanvi 
comercial en què es redueix al mínim el nombre d’intermediaris, es busca 
un vincle més directe entre productor i consumidor. A més, s’aconsegueix 
que els camperols i petits productors de zones empobrides trobin una 
manera de viure dignament del seu treball. Els consumidors obtenen 
productes de qualitat, amb la garantia que s’han respectat els drets dels 
treballadors. Es demostra que és possible fer compatibles criteris econòmics 
amb els socials i ecològics. 
  
 
 
 
 



Consumint productes de Comerç Just estem treballant per assolir aquests 
objectius: 
 

� Contra l’explotació infantil. 
� Condicions laborals dignes. 
� Pagament d’un preu just. 
� Prefinançament dels productes. 
� Respecte al medi ambient. 
� Relacions comercials a llarg termini. 
� Igualtat home - dona. 
� Productes de qualitat. 

 
A Vilafranca i a l’Alt Penedès es poden trobar productes de Comerç 
Just en diversos establiments i empreses com: l’Art de Viure, Font 
de Salut, Maria Hernández, Forn de Sant Joan, QUORUM cafeteteria,  
Cafès Novell, Eugènia Balcells, Centre Internacional de Dietètica i 
Nutrició, M. Teresa i Encarna SCL. 


