
DIES 
ENSUCRATS

En una plantació de canya de sucre



Sabíeu que el DOLÇ és el 

primer sabor que l’ésser 

humà és capaç de 

reconèixer?



La paraula sucre prové de 

l’àrab ‘súkkar’



Algú sap quants grams de 

sucre

menjam cada dia?



Consum diari mitjà

100gr de sucre per persona i dia



Sucre invisible 

La major part del sucre que menjam ens arriba de forma indirecta



Quants som a la classe? 

20 persones

100gr de sucre diaris
x

2Kg de sucre diaris per classe
=



I quantes classes hi ha a tot el centre? 

Quantes classes per curs? 

Quants cursos? x

=Classes al centre

x 2kg = ________kg diaris de sucre al centre___ classes



I si pensam en tot el poble?

Quants habitants? 

100gr de sucre diaris

15.000 hab

100 gr

1.500.000 gr

x

=gr de sucre diaris al poble

= 1.500 kg diaris de sucre al poble



I a Mallorca?

Quants habitants? 

100gr de sucre diaris

1.000.000 hab

100 gr

100.000.000 gr

x

=gr de sucre diaris a Mallorca

= 100.000 kg diaris de sucre a Mallorca



I si ho calculam a ...?

...tot l’estat espanyol? 47,000,000 hab x 100gr  =  4.700.000 kg

...Europa? 741,000,000 hab x 100gr  =  74.100.000 kg



I si miram l’economia?

1 kg de sucre  2 €

Kg  de sucre consumits a Europa diaris 74.100.000 kg

148.200.000 €

x

=€ diaris a Europa 



Però...

Qui guanya tots aquests €uros?

D’on ve tot aquest sucre?



D’on ve tot aquest sucre?

Per créixer la canya de sucre necessita una climatologia tropical. 

On es cultiva? 

Per tant, l’hem d’importar d’altres països productors, 
la majoria d’Amèrica central.



1  Collita

Però, com s’extreu el sucre de la canya?
2  Premsada 3  Suc de canya

4  Ebullició per extreure’n la melassa 5 Solidificació 6 Ratllat



Un poc d’història de la canya de sucre

Fa 2.700 anys ja es coneixia a 
Nova Guinea

Fa 2.300 anys a l’Índia 
començaren a extreure’n els cristalls

Carlemany, en les seves expedicions a l’Àsia, descobrí una planta que feia mel sense abelles... 

Fa 1.300 anys arribà a la Mediterrània
de la mà dels àrabs

Fa 400 anys, amb l’arribada els europeus a Amèrica,el

cultiu de la canya de sucre es va multiplicar 

exponencialment perquè hi trobaren les condicions 

climàtiques idònies i mà d’obra esclava



Qui guanya tots aquests €uros?

6 grans empreses multinacionals comercialitzen prop 

del 80% del sucre que es consumeix al món

L’objectiu de les multinacionals és aconseguir 

el màxim benefici amb el mínim cost

trepitjant els Drets Humans i el medi ambient



Multinacional

Intermediaris 
(trasportites, supermercats...)

Productors

0,60€ 0,40€

1 €

1Kg de sucre – 2€



Quines conseqüències té el consum de tants de kilos de sucre?

* Explotació laboral (12 hores de treball x 10€)

* Explotació infantil (nines i nins que han de treballar i no poden anar a l’escola)

* Menys-teniment de la dona

la salut

el medi ambient

els Drets Humans

Efectes sobre

* Diabetis

* Obesitat

*Malaties cardiovasculars

* Càncer

*Contaminació pel transport des de les zones de producció a la resta del món. 

* S’utilitzen pesticides per augmentar producció

* Es talen boscos per augmentar la superfície de plantació 

* Pèrdua de biodiversitat

* Desforestació

* Enormes emissions contaminants per la crema de les restes de la canya de sucre

* CANVI CLIMÀTIC



https://www.youtube.com/watch?v=ZnyozbhB624

https://www.youtube.com/watch?v=y3lYX7Wjj20

Testimonis reals

https://www.youtube.com/watch?v=ZnyozbhB624
https://www.youtube.com/watch?v=y3lYX7Wjj20


100% completada

Instal·lant conscienciació 



Però...

Ara sabem d’on ve el sucre 
i els efectes de la seva producció i comercialització 

en les persones i el medi ambient

I NO ens agrada



QUÈ HI PODEM FER 

NOSALTRES?



Disminueix el risc de malalties

Milloram la salut

Plantegem alternatives:

Proposta 1

Menjar menys sucre

Disminueix la contaminació per transport

No es talen tants boscos

No es crema tanta canya de sucre

Però segueix:

Explotació infantil

Explotació laboral

Desigualtat dona

la salut el medi ambient els Drets Humans



Comerç Just

El CJ és una economia alternativa a la de les grans multinacionals

Els principis bàsics del Comerç Just són:

1 RESPECTE AL MEDI AMBIENT

2. SALARIS DIGNES

3. IGUALTAT HOME-DONA

4 NO EXPLOTACIÓ INFANTIL



Comerç Just    o     Fair Trade
Amb aquests segells podem identificar els productes de comerç just



Elimina intermediaris

Compra directament als productors

NO hi intervenen multinacionals

El comerç just 



Productes orgànics i biològics

Milloram la salut

No s’utilitzen pesticides

No hi ha desforestació 

Es respecte el ritme de producció de la terra

No hi ha emissions per crema de canya de sucre: 

se’n fan envasos biodegradables

No hi ha explotació infantil

Salaris dignes

Igualtat home- dona

la salut el medi ambient els Drets Humans

Proposta 2

Triem sucre de Comerç Just

Plantegem alternatives:



Val el doble

però com que en consumim la meitat

ens costa el mateix 

4€
que és el cost real de producció

1Kg 

de sucre de comerç just



Intermediaris 
(trasportites, botigues...)

Productors

1,20€ 2,80€

1 kg Sucre de Comerç Just

4€



Challenge

per a tota la classe...



50gr x 20 alumnes = 1Kg diari / classe

de sucre de COMERÇ JUST

Proposta 2

Triar-lo de Comerç Just

Proposta 1

Menjar la meitat de sucre

Ajuntar les 2 propostes:

Consum 

Ara

50gr

Abans

100gr

+



...cada un de nosaltres proposa i explica aquestes  2 propostes

a una companya o company de l’altra classe? 

I què passaria si...?

2n Challenge...



Aquesta classe

20 persones

40 persones  

+
L’altra classe

20 persones

la meitat de sucre
i el trien de comerç just

Consumeixen



Aquestes 2 classes

40 persones

80 persones  

+
A 2 classes més

40 persones

la meitat de sucre
i el trien de comerç just

Consumeixen

I si ho seguim explicant...?



Aquestes 80 persones a 80 persones més 160 persones

Seguim...?

Aquestes 160 persones a 160 persones més 320 persones

640 persones

1.280 persones

2.560 persones

5.120 persones

10.240 persones

Aquestes 320 persones a 320 persones més 

Aquestes 640 persones a 640 persones més 

Aquestes 1.280 persones a 1.280 persones més 

Aquestes 2.560 persones a 2.560 persones més 

Aquestes 5.120 persones a 5.120 persones més 



Aquestes 10.240 persones a 10.240 persones més 20.480 persones

Aquestes 20.480 persones a 20.480 persones més 40.960 persones

81.920 persones

327.680 persones

655.360 persones

1.310.720 persones

Aquestes 40.960 persones a 40.960 persones més 

Aquestes 81.920 persones a 81.920 persones més 

Aquestes 163.840 persones a 163.840persones més 

Aquestes 327.680 persones a 327.680 persones més 

Aquestes 655.360 persones a 655.360 persones més 

163.840 persones



Ho explicam 10 vegades...

i les propostes de canvi arriben a més 
d’1 milió de persones!!!!!!



I cuidam

Els Drets Humans

El medi ambient

La salut



Sabeu on podem comprar
productes de comerç just?

A alguns supermercats

A les botigues especialitzades en comerç just



A Llucmajor
Shikamoo

S’Altra Senalla

Casal de la Pau

Finestra al Sud

A Ciutat

A Manacor

A Inca

Temporalment tancada



shikamoojust.org

jugajust.org



Els nostres gests petits
poden transformar el món



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

Omplim un formulari?

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

