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AMB EL SUPORT DE: 

UN PROJECTE DE:

 Què 
és un 
aliment
de 
qualitat?

On 
ESTÀ la 
qualitat 
d’un 
aliment?

Un aliment de qualitat és 
produït respectant i 
conservant els cicles de la 
natura i evitant el consum 
d’energies fòssils 
innecessàries

a

b

c

Un aliment de qualitat 
permet viure dignament 
a tots i totes les persones 
que ha aportat el seu 
treball des del camp fins a 
la taula

Un aliment de qualitat  
és natural, no presenta 
restes de químics de 
síntesi

On 
NO ESTÀ 
la qualitat 
d’un 
aliment?

Un aliment de 
qualitat NO és un 
producte presentat 
higiènicament en un 
embolcall de poliuretà 
al supermercat
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A la 
pro-
ximitat

On és la 
qualitat d’un 
aliment?

Afavorir l’economia 
local, evitar el 
transport quilomètric 
i el consum energètic 
innecessari, 
i reduir l’impacte 
mediambiental, són 
factors que donen 
qualitat a un aliment.

La supressió d’envasos 
innecessaris

Que la riquesa que es crea 
afavoreixi l’economia local

Sabies que a Oakland, USA, s’estima que 35 milions de 
dòlars són gastats anualment en la compra de menjar fora 
de la mateixa ciutat?

LA QUALITAT 
D’UN 
ALIMENT S’HA 
DE BUSCAR 
EN:

Sabies que Europa 
consumeix anualment 
uns 3,5 milions de tones 
de bosses de plàstic, 
produïts amb polietilè, 
un derivat del petroli del 
que Europa és gairebé 
un importador net?

Sabies que el 36% de les 
pomes que es consumeixen a 
l’Estat Espanyol procedeixen 
de Xile (a més de 10.000 km de 

distància), tot i que l’Estat 
Espanyol és un important 
productor i exportador 
d’aquest aliment?

La menor distància entre el 
productor/a i els insums que 
utilitza en el procés productiu

Sabies que la soja, 
principal component dels 
pinsos que alimenten el 
bestiar intensiu de l’Estat 
Espanyol, procedeix de 
Brasil, Argentina i EUA?

La menor distància entre 
productor/a i consumidor/a

11.146 km100 km

35
Milions de dòlars
en menjar a una altra ciutat

3,5
Milions 
de tones

vinc de

xile
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Al 
inter-
canvi 
just

On és la 
qualitat d’un 
aliment?

L’intercanvi just 
implica tota la 
cadena de 
comercialització: 
des de la producció 
al consum.

El respecte als drets 
laborals dels treballadors 
i treballadores

Sabies que en aquestes mateixes plantacions bananeres 
és comú l’assetjament sexual a les treballadores per part dels 
seus supervisors, al punt que el dirigent empresarial Simó 
Cañarte va afirmar que és una pràctica socialment 
acceptable per raons culturals?

Sabies que que l’agricultor de poma golden, que 
assumeix tots els costos de producció, rep només el 20% 
del preu final, mentre que les cadenes de grans super!cies 
monopolitzen la major part dels beneficis?

El respecte als drets 
de la dona

Sabies que els 
treballadors de les plantacions 
bananeres a Equador treballen 
entre 10 i 12 hores diàries en 

condicions ambientals 
extremes per la calor i la 
humitat, i que se’ls prohibeix 
el dret a sindicar?

LA QUALITAT 
D’UN 
ALIMENT 
S’HA DE 
BUSCAR EN:

treball diaris
en condicions extremes

12h
i gens 

de sindi-
cats!

L’intercanvi just entre 
productor/a i intermediaris

per als intermediarisper al productor

20% 80%
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A la 
produ-
cció 
ecològica

On és la 
qualitat d’un 
aliment?

No és suficient saber 
que un aliment no ha 
estat produït amb 
productes químics de 
síntesi. Un consum 
ecològic implica una 
relació sana entre 
procés de producció 
i ecosistema. 
Un consum ecològic 
implica inputs 
energètics baixos en la 
producció i transport 
del producte.

L’ús d’insums agraris no 
industrials (herbicides, 
insecticides, adobs químics)

Un model de producció que 
prima l’ús del treball humà 
sobre l’excessiva mecanització

Sabies que 
l’agricultura intensiva 
expulsa la població en 
requerir molt poca mà 
d’obra? Per exemple, 
la producció intensiva 
de soja requereix un 
treballador per cada 
170 a 200 hectàrees

Un model de producció que 
respecti el cicle de l’aigua 
i de la terra
Sabies que l’agricultura industrial i intensiva basada en 
l’extensió de regadius en zones tradicionalment de secà 
esgota els mantells aqüífers per l’extracció excessiva d’aigua?

Sabies que el glifosat, 
herbicida usat de forma extensiva 
en la producció de soja transgènica, 
genera greus malalties a la població 
que viu allà on s’aplica (càncer, 
trastorns reproductius, etc.)?

LA QUALITAT 
D’UN 
ALIMENT 
S’HA DE 
BUSCAR EN:

Un model de producció 
diversificat, que fuig del 
monocultiu

Sabies que Sabies que els 
purins (líquid que traspua del 
fem animal) produïts per la 
producció intensiva de porcí a 
la comarca d’Osona ha 

contaminat tots els aqüífers de 
la conca del riu Ter, el més gran 
i cabalós de Catalunya després 
de l’Ebre?

+80%
de les aigües subterrànies 

d’Osona estan contaminades
per l’excés de purins

per treballador
200 ha
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Un
dilema

I el 
comerç 
just?

Una alimentació 
de qualitat valora 
la proximitat, però 
també ha de tenir 
en compte els hàbits 
culinaris i culturals 
tradicionals.

El Comerç Just 
es basa en la 
comercialització 
de productes 
quilomètrics. 
Però... 

no és la 
proximitat una 
característica 
essencial d’un 
aliment de 
qualitat?

EL DILEMA

Tomàquet,
blat de moro,
patata... 

La nostra cuina es basa 
en productes d’origen exòtic 
que es conreen des de fa 
segles a les nostres terres

Cafè, 
xocolata, 
te... 

Però també en productes 
tropicals que no es poden 
produir a Europa

Una cultura 
culinària global

A
B
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Els 
prin-
cipis

I el 
comerç 
just?

Produir per a un 
mercat internacional, 
encara que sigui de 
comerç just, no ha 
de generar una 
desestructuració dels 
circuits comercials 
locals i regionals.

El Comerç Just ha 
d’assegurar relacions justes 
en tota la cadena:

producció, transformació, transport i comercialització

El Comerç Just ha d’impulsar 
una producció sostenible:

sense productes químics industrials i en finques diversificades

El comerç just no ha 
d’importar productes que 
es produeixen en el lloc 
de consum: 
genera dependència en les economies camperoles 
del Sud i el seu transport comporta un cost energètic 
i mediambiental innecessari

EL COMERÇ 
JUST HA DE 
TENIR VISIÓ 
LOCAL: 

Tot
l’any!

NO hi ha
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La
organit-
zació

Com lluitar per 
una alimentació 
de qualitat

Consumir aliments 
de proximitat 
i de temporada, 
y directament del 
productor/a requereix 
que els consumidors 
s’organitzin per a què 
funcionin els circuits 
curts de producció 
i comercialització

Organitzar-se per comprar 
directament al productor o a 
través d’intermediaris amb un 
fort component social, és una 
estratègia quotidiana que:

Més informació a:

www.espaciocomerciojusto.org 

Implica canvis en la nostra 
manera de vida i de consum 
cap a models més 
sosteniblesA
Facilita accedir 
a aliments de 
qualitatB
Afavoreix el 
manteniment del 
nostre teixit camperolC
Impulsa la 
producció 
agroecològicaD

+30
organitzacions de tot 
l’Estat Español i Portugal

Sabies que l’Espai per un Comerç Just agrupa 
més de 30 organitzacions de tot l’Estat Espanyol i Portugal 
que ofereixen productes locals i d’importació seguint els 
principis que defineixen un aliment de qualitat?

Sabies que el 
nombre de grups i 
consumidors de consum 
ecològic a l’Estat Espanyol 
no para de créixer?

Segur que hi ha un a prop de 
casa teva ... i si no és així, 
organitza’t amb veïns i amics!
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Inci-
dència 
política

Com lluitar per 
una alimentació 
de qualitat

Canviar els nostres 
hàbits de consum 
és necessari, però no 
suficient. 
L’organització en 
cooperatives i grups 
de consum s’ha 
d’acompanyar d’una 
proposta política, 
si realment es vol 
enfrontar 
l’insostenible model 
de producció i 
comercialització 
industrial.

Sabies que a Catalunya es van recollir més de 
100.000 signatures a favor d’una Iniciativa Legislativa Popular 
contra els transgènics que, si bé no va ser aprovada, va arribar 
al Parlament Català?

Sabies que Plataforma Rural, representant 
a l’Estat Espanyol de La Via Campesina, que agrupa sindicats 
camperols, ONG i organitzacions de consumidors 
i consumidores amb el lema Per un món rural viu, planteja 
accions d’incidència política a nivell estatal i europeu?

Sabies que l’Assemblea per la Sobirania 
Alimentària de Catalunya - ASAC, que agrupa dos sindicats 
camperols, ONG i Organitzacions de Consumidors i 
consumidors sota el lema Per un món rural viu, planteja 
Accions d’incidència política a nivell estatal i europeu?

POR UN MUNDO 
RURAL 

VIVO

acciones de 
incidencia política

signatures en 
contra dels transgènics

+100.000


