
RASTREJANT EL CACAU

D’on ve la xocolata?



SABÍEU QUE LA XOCOLATA...

millora l'estat anímic

ens dona sensació de benestar

és astringent (per quan tenim cagarrines...)

i és afrodisíaca...

I és BONÍSSIMA!!...



PERÒ... COM ES FA LA XOCOLATA?

És d’origen animal o vegetal?



La XOCOLATA prové del CACAU que és el fruit d’un arbre: 
el cacauer

L’arbre del cacau es diu

Theobroma cacao

i només pot viure en climes tropicals amb calor i humitat

però a l’ombra sense que li pegui la llum del sol directa

La teobromina és una substància que actua en el nostre 
sistema nerviós central de forma similar a la cafeïna

Theobroma ve del grec: Theos, déu + Bromos, civada

i es  tradueix com aliment dels déus



Theobroma cacao

Beina de cacau

Llavors de cacau



Del cacau a la xocolata

Extracció de les llavors

Fermentació de les llavors

Assecatge de les llavors

La collita del fruit del cacau s’ha de realitzar manualment perquè els fruits 

maduren de forma desigual i això no permet la recol·lecció amb maquinària



Les llavors es torren i es molen

Pols de cacau Mantega de cacau



Quan combinam pols, mantega i sucre...

en surt la xocolata

pols mantega sucre xocolata



Segons la quantitat de pols de cacau la xocolata serà més o menys negra

A partir del 50% de cacau es considera xocolata negra

La xocolata blanca no té pols de cacau, només duu mantega (per això és blanca)

Si s’hi afegeix llet, s’obté xocolata amb llet

I s’hi poden afegir tot tipus de gusts o trossets: ametlla, taronja, cafè...



Les xocolates industrialitzades redueixen la quantitat de cacau i hi 

afegeixen greixos saturats, colorants i conservants químics

Per això, a l’hora de triar una xocolata és important triar-la de 

qualitat per a que es conservin la major part de les seves propietats



COM CATAM LA XOCOLATA?

Per catar i assaborir la xocolata necessitam els 5 sentits

Vista: color, uniformitat

Tacte: duresa, no s’enganxa a la llengua

Oïda: al partir-la i mossegar-la

Olfacte: l’aroma abans i menjant

Gust: dolç, amarg i àcid



La paraula cacau procedeix de l’asteca "cacahuatl". 

Se sap que els primers arbres de cacau creixien de forma natural a l'ombra de les selves 
tropicals a les conques de l'Amazones i de l'Orinoco, fa ja uns 4000 anys. 

Els maies van començar a conrear-lo fa més de 2500 anys.

Segons la llegenda, el cacau era l'arbre més bell del paradís dels asteques que li atribuïen 
múltiples virtuts com calmar la fam i la set, proporcionar la saviesa universal i curar les malalties. 



XOCOATL, la beguda dels Déus

Al voltant de al segle IV a. de C els maies ja bevien un líquid amarg i escumós que anomenaven 
‘xocoatl’

Els Asteques, creien que les llavors de cacau eren Quetzalcoatl, la personificació del Déu de 
la saviesa i tenia tant de valor que ho feien servir com a monedes de canvi: 4 faves de cacau 

equivalia a una carabassa, 10 a un conill i amb 100 faves es podia comprar un esclau

En 1502 Cristòfol Colom va rebre, com a ofrena de benvinguda, armes, teles i sacs de 
llavors de cacau

Va ser Hernán Cortés qui va enviar el primer carregament de cacau a Espanya a 1524



Per adaptar aquella beguda als gusts dels consumidors de l'època, a Espanya li van afegir 
sucre, mel i més tard farina. 

Al segle XVII a Londres es va fundar el primer comerç de la xocolata.

Al segle XVIII als Estats Units, la primera fàbrica.

Al segle XIX, a Suïssa, la primera fàbrica de xocolata amb llet en pastilles.

A principis del segle XX, es va considerar un aliment bàsic i era imprescindible en les 
racions dels soldats en la guerra i es venia principalment en farmàcies com a medicament

La comercialització de xocolata per a nines i nins daten de la dècada de 1930. 
Els comerciants van veure en això una oportunitat de negoci. 

No cal dir que van tenir èxit molt ràpidament



EL COMERÇ DE LA XOCOLATA

L’any passat la indústria cacaotera a Europa va comercialitzar 
més d’1 milió i mig de tonelades de cacau

La tonelada de cacau es comercialitza aproximadament a 2,500€

Això suposa un volum de comerç de 3,750,000.000.000€



PERÒ, QUI CONTROLA AQUEST ENORME VOLUM DE NEGOCI?

El 80% del negoci del cacau mundial està en mans de només 3 grans multinacionals

Mars
Mondelez

Nestlé

Us sonen aquestes marques?

I a Espanya n’hi podem afegir 2 més:

Nutrexpa
Ferrero



I aquestes? Les coneixeu?
Són les mateixes!!







COM ACTUA UNA MULTINACIONAL?

1. Compra les matèries primeres (com el cacau en el cas de la xocolata) per a la fabricació dels seus productes 

on els resulten més barates (sovint en països en vies de desenvolupament) sense tenir en compte la dignitat i 

els drets dels seus productors

2. Instal·la les seves fàbriques en els països on la mà d’obra és més barata i on sovint no es respecten els drets 

laborals dels treballadors

3. Ven els seus productes arreu del món amb una imatge de marca molt publicitada.

És una empresa que opera a molts països del món. 

Actua planificant una estratègia global per tal d’obtenir el major marge de beneficis econòmics trepitjant, 

sovint, els drets dels treballadors.

I com ho fa?



En el comerç tradicional, hi ha molts intermediaris en la cadena de producció

I és gairebé impossible rastrejar l’origen de les matèries 
primeres com el cacau de la xocolata que comercialitzen



Les multinacionals no tenen relacions comercials estables amb els productors de 
cacau. Un any els compren la collita i un altre any pot ser no

L’EXPLOTACIÓ LABORAL DELS CAMPEROLS

Els agricultors cobren les seves 
collites de cacau molts mesos 
després d’haver-les entregat a 

les multinacionals.

Per això, sovint han de 
demanar crèdits als bancs 

per poder seguir 
treballant i sobrevivint.

Però els preus que els paguen 
les multinacionals sovint no 
basten per tornar els crèdits 

que han demanat.

Els bancs els expropien
les terres que acaben 

comprant les mateixes 
multinacionals.

Els camperols perden 
tota la seva autonomia 

i acaben sotmesos a 
les condicions de 
treball indignes

I com que necessiten més mà 
d’obra, els infants acaben 

treballant a les plantacions 
amb condicions d’explotació 

infantil



COM ES CALCULA EL PREU DEL CACAU?

El cacau cotitza en borsa

Això vol dir que el seu preu oscil·la molt segons l’oferta i la demanda

Les multinacionals, per assegurar-se els seus guanys milionaris, 
fixen un preu màxim per pagar als camperols productors de cacau

Si el preu del cacau baixa molt, els paguen el preu de borsa; si, en canvi puja 
molt, només se’ls paga el preu màxim que elles han decidit

2500$

2000$

1500$

1000$

500$

Preu/tonelada

Preu màxim/tonelada

Preu de borsa/tonelada



EL COST D’UNA TAULETA DE XOCOLATA

Només un 3% del preu que pagam els consumidors 
és per als agricultors que produeixen i recullen el cacau

La resta és per a intermediaris, per a publicitat i per a les multinacionals



Curiosament, els països productors de cacau no són els consumidors de xocolata

La majoria de camperols que conreen el cacau no han tastat mai la xocolata



Quins efectes té el consum dels productes amb xocolata 
comercialitzats per les multinacionals? 

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

* CANVI CLIMÀTIC

* Explotació laboral

* Explotació infantil 

* Menys-teniment de la dona

Els productes comercialitzats amb xocolates 
es sotmeten a processos industrials amb 
grans percentatges de greixos saturats



TESTIMONIS REALS

https://www.youtube.com/watch?v=XFc476FnUl0

https://www.youtube.com/watch?v=rbyXt1IdZO0

https://www.youtube.com/watch?v=XFc476FnUl0
https://www.youtube.com/watch?v=rbyXt1IdZO0


100%

Pensant...



Però...

Ara sabem  d’on ve la xocolata
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 productes industrials amb xocolata

Disminueix la contaminació per transport

No es talen tants boscos

No s’utilitzen tants de pesticides

Però segueix:

Explotació infantil

Explotació laboral

Desigualtat dona

la salut el medi ambient els Drets Humans



Ho podríem millorar...

Idees per a una 2ª proposta?



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



Elimina intermediaris

Compra directament als productors

NO hi intervenen multinacionals

El comerç just 



COM ES CALCULA EL PREU DEL CACAU DE COMERÇ JUST?

Sabem que el cacau cotitza en borsa i que el preu oscil·la segons l’oferta i la demanda

I que les multinacionals fixen un preu màxim per pagar als productors

Amb el COMERÇ JUST, en canvi, es fixa un PREU MÍNIM acordat amb els camperols

2500$

2000$

1500$

1000$

500$

Preu/tonelada

Preu mínim/tonelada

Preu de borsa/tonelada

Si el preu és més alt que el preu mínim, es paga el preu del mercat; 
si baixa per davall el preu mínim, es garantitza el preu acordat amb els productors.



I a aquest preu mínim s’hi afegeix la PRIMA de COMERÇ JUST 

La prima social o Premium Fairtrade son diners addicionals perquè els productors i productores 
inverteixin en la millora de les seves condicions de vida. La destinació de la prima de Comerç 

Just es decideix segons el criteri de les organitzacions productores.

Els productors de cacau de comerç just tenen un PRE-FINANÇAMENT de les compres

Això significa que se’ls paga la collita per avançat i no han d’endeutar-se amb els bancs

Relacions comercials a LLARG PLAÇ i durant molts d’anys

Els permet tenir una estabilitat comercial i econòmica



HO COMPARAM?

https://www.youtube.com/watch?v=G9etbVk3bmc

https://www.youtube.com/watch?v=G9etbVk3bmc


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 explotació infantil

Salaris dignes

Igualtat home- dona

la salut el medi ambient els Drets Humans

Proposta 2

Triem xocolata de  Comerç Just

Plantegem alternatives:



Challenge

per a tota la classe...



Proposta 2

Triar-los de Comerç Just

Proposta 1

Menjar la meitat de 
productes amb xocolata

I si ajuntam les 2 propostes:

+



...cada un de nosaltres 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 productes processats industrials 
de xocolata

i els 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

https://www.youtube.com/watch?v=cPSt9nqW-80

https://www.youtube.com/watch?v=cPSt9nqW-80


Sabeu on podem comprar
productes de comerç just?

A alguns supermercats

A les botigues especialitzades en comerç just



Cacau soluble

Crema de cacau

Xocolata a la tassa

Xocolates!!

Snacks

Galletes

Productes amb cacau de comerç just



A Llucmajor
Shikamoo

S’Altra Senalla

Casal de la Pau

Finestra al Sud

A Ciutat

A Manacor

A Inca

Temporalment tancada



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

THE

CHOCOLATE
SONG

ÇA C’EST LE MAX

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


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

