
 
 

MANIFEST 

DIA MUNDIAL DEL COMERÇ JUST, 10 de maig 2014 

«Bo per a qui la produeix. Bona per a qui la consumeix.  

Bo per canviar el món». 

 
 
Avui, els ciutadans i ciutadanes de ............... ens unim al Dia Mundial del Comerç Just, que se 
celebra en més de x països, i a Espanya en x localitats. 
 
Avui el cacau serà el protagonista. Amb aquest aliment volem destacar que darrere de molts 
productes que consumim de manera quotidiana, s'amaguen situacions d'explotació laboral i 
de greu deteriorament mediambiental que consoliden la pobresa i augmenten els riscos per a 
la salut de totes les persones i del planeta. 
 
100.000 milions de dòlars és el que generen, cada any, les vendes de xocolata. Però aquesta 
xifra multimilionària a penes repercuteix en  els qui el cultiven. Per exemple, a l'Àfrica 
occidental els i les agricultors de cacau necessitarien cobrar 10 vegades més per la seva collita 
per sortir de la pobresa extrema.  
 
Des del moviment del Comerç Just denunciem que, només en aquesta regió del planeta, 
284.000 nens i nenes treballen en la collita del cacau, més de 12.000 ho fan en condicions 
d'esclavitud, sotmesos a abusos i tràfic de menors. Les principals empreses xocolateres, que 
es van comprometre el 2001 a eradicar aquestes pràctiques, n'han postergat el compliment 
fins al 2020. Per a elles, l'explotació infantil no sembla ser una prioritat. Però la ciutadania i el 
moviment del Comerç Just no deixarem de vigilar i de denunciar l'explotació laboral infantil.  
 
Per tot això, perquè creiem que podem canviar el món des del nostre consum, no volem 
xocolata que resulti amargant per a qui la produeix. Nosaltres triem Comerç Just. Sabem que 
el cacau de Comerç Just representa més de l'1% de la producció mundial. Són unes 40.000 
tones de grans de cacau, cultivades per persones que han rebut un salari digne, el mateix ells i 
elles per la mateixa tasca, on no hi ha hagut explotació infantil i que han estat respectuoses 
amb el medi ambient. Volem que, a més d'aquestes 40.000 tones, tot el cacau sigui de 
Comerç Just. Per això us convidem a unir-vos al moviment del Comerç Just durant tot l'any.  
 
Avui celebrem i reivindiquem el Comerç Just. I el volem celebrar amb una xocolata realment 
bona: Bona per a qui la produeix. Bona per a qui la consumeix. Bona per canviar el món». 
 
 

Feliç Dia Mundial del Comerç  Just! 
 


