
AGENDES 
ENSUCRADES

LA COLLITA DE LA 
CANYA DE SUCRE



Endevina 
endevinalla

De la canya habitualment prové,
de la remoltaxa també s'obté.

Pot ser blanc, ros o morè,
també n'hi ha de molt refinat.

Sempre dolç i cristal·litzat



molt bé! 
Ho heu endevinat!

el sucre!



Es diu que es va emprar per primera 

vegada a les Illes Polinèsia. 

Els polinesis i les polinèsies 

varen descobrir que la canya de 

sucre contenia un líquid de gust 

dolç i se podria emprar per 

preparar aliments. 

Qui va tastar el sucre primer?



quins aliments 
tenen sucre?
EL SUCRE INVISIBLE



POT SER ROS, BLANC O MORÈ, 
PERÒ.. QUI SAP d’on ve toOOOt aquest sucre que ens agrada tant?

De la canya habitualment 

prové 

De la remolatxa també 

s’obté



176 MILIONS DE TONES
EL CONSUM MUNDIAL DE SUCRE ÉS DE...



MOOOOOOOOLTS D’EUROS
I SI EL CONSUM DE SUCRE ÉS DE 176 MILIONS DE 

TONES i 1 Kg de sucre costa 2€…?



ON ES CULTIVA tooot aqUEST SUCRE?

Per créixer la canya 

de sucre necessita 

clima TROPICAL

Per això, l’hem 

d’importar dels 

països on es 

produeix, sobretot 

d’Amèrica Central. 



COM PASSAM DE LA CANYA AL SUCRE?



PRODUCCIÓ DEL SUCRE



Explicau aquesta foto...



QUI GUANYA TOTS AQUESTS EUROS en el comerç convenional?



MEDI AMBIENT

★ Per produir més canya de 

sucre, s’utilitzen 

pesticides.

★ Desforestació

★ Contaminació

★ Canvi climàtic

QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ CONSUMIR TAaaaNT DE SUCRE?
DRETS PERSONES

★ Explotació laboral: salaris 

molt baixos, 12 h de feina 

x 10 €

★ Explotació infantil: nins i 

nines han de treballar 

enlloc d’anar a l’escola

★ Desigualtat de gènere: 

dones i homes no cobren el 

mateix per la mateixa feina



QUÈ PODEM FER NOLTROS?
1. PODEM MENJAR UN POQUET 

MENYS DE SUCRE…, serà 

millor per la nostra 

salut

2. PODEM TRIAR SUCRE DE 

COMERÇ JUST



★ Costa el doble. Però si en consumim la meitat… ens costa el mateix
★ els productors i les productores reben un preu just pel seu treball. 
★ És el cost real de la producció



QUÈ ÉS EL COMERÇ JUST?
El Comerç Just és una eina 
bàsica que tens al teu abast per 
a combatre la grandíssima 
desigualtat que existeix entre 
el que paguen els consumidors 
i les consumidores i el que 
reben els petits agricultors i 
agricultores pel seu treball. 



ENDEVINA ELS PRINCIPIS DEL comerç just
1. RESPECTE AL MEDI AMBIENT, 

no s’utilitzen pesticides

2. SALARIS DIGNES, garanteix 

que les persones rebran un 

sou just pel seu treball.

3. IGUALTAT HOME-DONA: home i 

dona cobren el mateix per 

la mateixa feina

4. NO EXPLOTACIÓ INFANTIL:

els nins i nins no han de 

fer feina i poden anar a 

l’escola



Aaah! I una altra cosa que també podem fer...

Explicar-ho a amigues i amics, a padrines i padrins, a 

veïnades i veïnats, a tothom que volgueu!! 



SUPERHEROIS I SUPERHEROÏNES

ELS NOSTRES GESTS 

PETITS PODEN 

TRANSFORMAR EL MÓN

L’impacte del consum de productes de 
Comerç Just al Nord és una eina de 
cooperació directe als països del Sud, per 
tal que ells mateixos es desenvolupin i 
millorin la seva qualitat de vida, a través 
d’un intercanvi comercial que respecta els 
Drets Humans i la Justícia Social.



on el compram aquest sucre de comerç just?
A les botigues de comerç just

★ A S’Altra Senalla, a Palma

★ A Finestra al Sud, a Inca

★ A Casal de la Pau, a Manacor

★ A Shikamoo, a Llucmajor

I… cada vegada més supermercats també tenen productes de 

comerç just. Us heu de fixar en l’etiqueta!



MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS!
SI VOLEU APRENDRE MÉS 

COSES SOBRE EL COMERÇ JUST

★ shikamoojust.org

★ jugajust.org

QUÈ VOS HA PARESCUT 
AQUESTA XERRADA?

https://docs.google.com/forms/
d/1KKFFQdpEcmjOF8d34C8BtHi
5dC5NptZrak3VH5yPPHs/edit

https://docs.google.com/forms/d/1KKFFQdpEcmjOF8d34C8BtHi5dC5NptZrak3VH5yPPHs/edit

