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Oikocredit organitza una cata de cafè de
comerç just de les cooperatives equatorianes
Fapecafes
Joan Vila i Triadú (amb el suport d'Oikocredit)

La cooperativa internacional de crèdit no bancari Oikocredit, amb una important associació de
suport a Catalunya, organitza aquest pròxim dilluns, 9 d’octubre, a Barcelona, una cata de cafè de
comerç just oberta a tot el públic interessat. Aquesta cata serà conduïda per dos representats
de l’organització Fapecafes, que aplega cinc cooperatives de l’Equador especialitzades en conrear i
comercialitzar cafè orgànic en condicions de comerç just, i a la qual Oikocredit ha atorgat un crèdit
de 300.000 dòlars. L’activitat es farà a les 18:45 hores de dilluns que ve al Centre Cívic El Sortidor
del Poble Sec (Barcelona).

La cata de cafè de comerç just forma part d’un ‘tour’ organitzat per Oikocredit a tot Europa, que
inclou ciutats com Madrid, Estrasburg, Viena o Munich, amb l’objectiu que els seus petits inversors
puguin aprendre de primera mà com el finançament ofert per Oikocredit a projectes amb
impacte social i ambiental positiu de països en vies de desenvolupament afecta
positivament les vides de persones amb baixos ingressos. En el cas concret de Fapecafes, es
tracta d’una entitat que dóna suport a 1.200 petits agricultors que conreen productes d’alta qualitat
al mercat intern equatorià i també al mercat internacional. La seva tasca es concreta en
proporcionar capacitació i assistència tècnica als agricultors, amb el suport d’institucions locals,
nacionals i estrangeres.

Els dos membres de Fapecafes que seran dilluns a Barcelona són Vinicio Martínez, president de
l’organització, i José Apolo, controlador de qualitat. El primer explicarà les raons de l’entitat per
donar suport a l’agricultura orgànica i de comerç just, així com de les oportunitats i reptes que
tenen els cafeters, mentre que el segon demostrarà la complexitat de la degustació de cafè.
Oikocredit considera que l’agricultura és una de formes més eficaces de reduir la pobresa
rural mitjançant l’augment dels ingressos i l’enfortiment de les estratègies de seguretat
alimentària per als petits productors. Gràcies als ajuts com els que ofereix la cooperativa
internacional de crèdit, aquests agricultors tenen l’oportunitat de participar en els competitius
mercats regionals i internacionals.

Com funciona Oikocredit Catalunya
Oikocredit Catalunya és una de les 30 associacions de suport de l’entitat, repartides en 13 països de
tot el món, les quals s’agrupen en la Societat Cooperativa Oikocredit Internacional. L’oficina
catalana va néixer l’any 2000 per fomentar la inversió responsable en l’àmbit geogràfic de Catalunya
i altres territoris de la zona nord-est de l’Estat espanyol. Es tracta de generar oportunitats a països
en vies de desnvolupament a través de les finances ètiques. Actualment, segons les xifres de
2016, Oikocredit Catalunya mou inversions anuals per valor de 9,5 milions d’euros, amb la
participació activa d’uns 850 socis i sòcies. A nivell internacional, Oikocredit mou inversions per
valor de prop de 1.000 milions d’euros i disposa d’unes 54.000 persones inversores. La seu central
es troba als Països Baixos i treballa a 71 països del món.

Segons el model de funcionament d’Oikocredit Internacional, una associació de suport com la de
Catalunya no du a terme la gestió dels préstecs, sinó que el seu objectiu principal és difondre aquest
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model de cooperació i recollir fons de petits inversors amb consciència social. També tramita i
gestiona el pagament dels dividends (interessos) i la devolució de les inversions. A més, ajuda a
difondre el model de microfinances, banca ètica i inversió responsable, a través d’activitats
socials. Oikocredit Catalunya forma part de l’associació FETS (Finances ètiques i solidàries), de la
XES (Xarxa d’Economia Social de Catalunya), de l’Associació Projecte Fiare a Catalunya, de Coop57,
cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, i de LaFede.cat – Organitzacions per a la justícia
global.

Nota: Per inscriure’s a la cata de cafès de dilluns que ve dia 9 d’octubre, cal enviar un mail a
catalunya@oikocredit.org o trucar al 93 441 63 06.
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