
COMERÇ VERD, COMERÇ + SOSTENIBLE

Mineria responsable: el comerç sostenible de metalls i minerals
QUINS AVANTATGES 
TÉ EL COMERÇ JUST?

Quan els productes que comprem 
procedeixen de països en vies de 
desenvolupament, on els drets dels 
treballadors sovint no es respecten 
com caldria i s’apliquen tècniques i 
sistemes de producció que afecten 

el medi ambient així com la salut de 
les persones, el comerç just és una 
alternativa per contribuir a millorar 
la qualitat de vida laboral, ambiental 
i econòmica de les comunitats més 
desfavorides.

Els productes i recursos naturals 
procedents de comerç just –com és el 
cas també de determinats minerals i 
metalls preciosos– acostumen a tenir 
una certificació que n’acredita l’origen 
sostenible.

QUÈ ÉS LA MINERIA 
RESPONSABLE?

L’activitat minera aporta un benefici 
amb l’obtenció de recursos naturals, 
però alhora també comporta una 
pèrdua per al territori, ja que l’extracció 
degrada l’entorn i a llarg termini pot 
empobrir les comunitats locals. Això 
ha fet que hagin sorgit iniciatives per 
transformar la mineria artesanal en una 
activitat més sostenible, mitjançant la 
millora de les tècniques de producció 
i la formació dels treballadors per fer 
compatible l’activitat econòmica amb el 
benestar de les persones.

L’extracció de metalls i minerals preciosos en altres països 

amb controls ambientals deficients provoca impactes sobre 

els territoris i la població d’origen, ja que sovint es fan servir 

tècniques i productes que contaminen les aigües, el sòl i els 

ecosistemes. És el cas del mercuri, per exemple.

Conèixer l’origen dels recursos utilitzats i consumir metalls 

i minerals preciosos amb garanties de qualitat ambientals i 

socials contribueix a crear uns canals comercials més solidaris 

i sostenibles (comerç just). 
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Francesc, quins valors inspiren la vostra 
activitat?
Majoral és una empresa de joieria nascuda fa 
uns quaranta anys que des de sempre s’ha 
inspirat en la natura mediterrània a l’hora 
de dissenyar els seus productes. Hem anat 
incorporant també el valor de la sostenibilitat 
i des del 2013 formem part de l’Associació 
Catalana pel Foment de l’Economia del Bé 
Comú. Per aquest motiu tenim en compte 
qüestions com l’origen de l’energia que 
consumim o la procedència dels metalls i 
minerals preciosos que fem servir.

En què es tradueix això?
Un dels productes que s’utilitza 
habitualment en l’extracció dels metalls 
preciosos és el mercuri, un element molt 
contaminant i tòxic. Investigant sobre el 
tema vam descobrir que es pot extreure 
or sense fer-ne servir, i així vam anar a 
parar a l’organització internacional Aliança 
per la Mineria Responsable (ARM), que 
actua per evitar tots els vessaments de 
mercuri associats a la mineria artesanal 
no controlada en altres països. Això ho 
fan tenint en compte també que hi ha 

milions de persones i comunitats locals que 
depenen d’aquest tipus de mineria. 

I com actueu?
Ara mateix comprem l’or directament a una 
mina del Perú i per cada quilogram d’or els 
paguem una quantitat que ells inverteixen 
en millores en el sistema de producció, 
actuacions socials, etc. De vegades 
aquestes explotacions les controlen grups 
armats i també cal la col·laboració del 
govern i l’exèrcit per mantenir l’ordre. 
L’organització ARM els forma per utilitzar el 
mercuri de manera més segura, reutilitzar-
lo i fer un tractament adequat dels residus. 

Quin tipus de metalls i minerals compreu, 
doncs?
Al 2016 vam incorporar metall amb 
segell Fairmined, que promou el consum 
responsable de minerals preciosos per 
a joieria, amb mines a l’Amèrica del 
Sud, Mongòlia i l’Àfrica. També fem 
servir metalls reciclats i diamants amb 
certificació. 

Majoral Joies és una empresa 
amb diverses botigues pròpies 
que també ven a galeries d’art i 
joieria internacionals. Aplica criteris 
de traçabilitat per saber d’on 
provenen els materials que utilitza 
amb l’objectiu de reduir la petjada 
ambiental i social de la seva activitat. 
També contracta 
energia renovable. 

Recomanacions
El comerç internacional de metalls i minerals preciosos és complex i té implicacions 
polítiques, socials, ambientals i econòmiques globals. Si voleu obtenir més informació 
sobre aquest tema per contribuir a crear un mercat més solidari amb els territoris i 
comunitats locals dels països on s’extreuen, podeu posar-vos en contacte amb les 
organitzacions que treballen per garantir un comerç més just dels metalls o minerals 
preciosos, o bé que certifiquen l’origen sostenible dels recursos naturals.

Enric (propietari) - Francesc (gerent)

Majoral Joies
Avinguda Diagonal, 609
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Què en pensen els vostres clients?
Hem fet alguna petita enquesta sobre aquest 
tema i a tots els sembla bé, encara que actuar 
així suposi fins i tot un petit increment del 

preu final. Altres joiers també ens compren 
metalls, perquè tenim la certificació que ells 
no tenen.

Comerç verd
http://comercverd.rezero.cat/
info@rezero.cat
936 686 107

Comerç + Sostenible
http://barcelona.cat/comercsostenible 
acciosostenible@bcn.cat
932 562 593

Més iniciatives dels comerços a:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Accés directe a totes les adreces web d’interès:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Per a més informació:

Aliança per la Mineria Responsable

Certificació Fairmined

Comerç Just
Generalitat de Catalunya

http://www.responsiblemines.org/
http://www.fairmined.org/es/
http://rscat.gencat.cat/ca/rscat_ambit_persones/rscat_consum_responsable/rscat_iniciatives_de_foment_del_consum_responsable/rscat_comerc_just/
http://rscat.gencat.cat/ca/rscat_ambit_persones/rscat_consum_responsable/rscat_iniciatives_de_foment_del_consum_responsable/rscat_comerc_just/

