
El sucre de canya va fer un llarg viatge des de l’Àsia, de la mà dels àrabs, fins a la Mediterrània, després
s’implantà a les illes Canàries i, finalment, va ser coronat rei al tròpic i destinat al mercat mundial. Va donar
sucosos guanys a les oligarquies locals i als grans mercaders europeus i va ser company inseparable de
l’esclavitud, fruit amarg que va inspirar el poeta cubà Agustín Acosta.
Les plantacions extensives es van estendre per Cuba i el Carib, i la tala de boscos i el procés de recol·lecció
mitjançant la crema de la canya per fer més eficient la tasca anava reduint la fertilitat dels sòls.
Obrint solcs: l’exemple del Central Carlos Baliño
El 1998, l’ingenio Carlos Baliño que agrupa diverses cooperatives del municipi de Sto. Domingo (UBPC i CPA),
amb l’assessorament de l'Associació de Tècnics Sucrers de Cuba (ATAC), va decidir posar en marxa, al nord de la
província cubana de Villa Clara, el primer centre cubà de producció de sucre orgànic, iniciant la seva reconversió
productiva integral que va incloure com a primera mesura la preparació del sòl (fertilitzants naturals, fem,
cachaza, compost, adobs verds, humus de cucs i biofertilitzants). Per a la sembra i la cura de la canya només
s’utilitzarien procediments biològics i l’ús de tècniques com la rotació i la diversitat de cultius.
Els centres reproductors de entomòfags i entomopatògens (CREU) per al control biològic de plagues, on es
reprodueixen agents biocontroladors per contrarestar les malalties de la canya, també tenen un paper rellevant
en aquesta nova fase de cultiu orgànic.
Producció en curs
Entre els anys 2000 i 20001 es va poder dur a terme la primera collita de sucre orgànic cubà amb una collita de
4.000 tones. Segons els cooperativistes, la central Carlos Baliño a dia d’avui té la capacitat de produir 10.000
tones anuals i compta amb 5.000 hectàrees de canya orgànica. Aquesta central té la certificació de Comerç Just
i és sotmesa anualment a auditories de supervisió en tot el cicle d’elaboració, des del camp fins a la refineria.



Matèria primera i presentació
És important destacar que el sucre orgànic no és un tipus de sucre en si mateix. El terme orgànic fa referència
als protocols i pràctiques que cal complir, d’acord amb les normes de producció orgànica, durant el cultiu de la
canya i en tot el procés industrial.
D’aquesta forma s’obté un sucre orgànic de qualitat excel·lent per al consum humà, ja sigui de forma directa o
com a complement de productes alimentaris. En aquest aspecte, el nostre sucre és ideal per a la indústria
alimentària ecològica: galetes, xocolata, iogurts i postres.
El resultat és un sucre cristal·litzat no refinat d’un color blanc grisenc, que s’obté mitjançant l’aplicació, entre
d’altres, d'un mètode de "doble llavor", en el qual es dissol el sucre aconseguit i es torna a cristal·litzar en un
procés de purificació. El fet de no emprar productes químics tals com el sofre o l’àcid fosfòric durant el procés de
refinament del producte fa que se’n conservin els nutrients naturals.
El sucre de remolatxa
La majoria de sucre que es consumeix a Europa procedeix de la remolatxa, però no hi ha producció orgànica de
remolatxa. En el procés d'extracció del sucre de la remolatxa s’esmercen grans quantitats d’aigua, cosa que no
passa en el cas de la canya.
Una altra gran diferència, respecte a la producció de sucre a partir de la canya, és l’aportació energètica, ja que
la crema del bagàs (residu resultant del premsat de la canya) produeix l’energia necessària per a tot el procés i
aporta energia elèctrica per a la xarxa nacional. En el cas de la remolatxa aquesta opció no existeix, per la qual
cosa es consumeix grans quantitats d’energia fòssil, tant durant la dissolució en aigua (ha d’estar a 70º) com en
el procés d’evaporació del xarop. Per a la transformació d’una tona de remolatxa en sucre blanc es necessiten
entre 300 i 400 kg de vapor i de 35 a 40 kW/h d’energia elèctrica. Les fàbriques han d’estar equipades amb
plantes generadores de vapor i d’energia elèctrica (acoblament calor/energia). Com a fonts primàries d’energia
s’utilitzen derivats del petroli (fuel), gas i carbó. La purificació dels gasos d’escapament és forçosa.
Trencant el bloqueig amb solidaritat
La compra de productes cubans és una forma solidària i senzilla de trencar el bloqueig que els EUA mantenen
contra Cuba. Els ingressos de la venda del sucre orgànic cubà que realitzen SODePAZ i ESPANICA permeten la
sostenibilitat de les cooperatives de la zona i garanteixen la sobirania alimentària de la província. Una part del
preu que es paga es destina a finançar projectes de desenvolupament en quatre cooperatives del municipi.
L'ingenio Carlos Baliño també treballa de forma experimental en projectes ecològics de diversificació, com ho és
la producció de fruites deshidratades i orgàniques, única del seu tipus al centre del país.



Recepta de mojito cent per cent cubà
Es posa mitja culleradeta de sucre en un got i un quart d'unça de suc de llimona. Es dilueix bé amb una mica
d’aigua de soda. Després s’hi afegeix una branca de menta i se n’aixafa la tija sense danyar les fulles fins que
deixi anar tot el suc. S’hi afegeix glaçons i una unça i mitja de rom blanc. S’omple el got amb aigua de soda i es
remena tot. Finalment, es guarneix amb una branqueta de menta. Aquest és el típic mojito, amb el sabor i el
calor cubans."
Biografía del rom. El fill alegre de la canya de sucre. Fernando G. Campoamor

Nicaragua
El cafè que distribueix Espanica ha estat sotmès a un
torrat suau per tractar amb delicadesa un cafè
d’aquesta qualitat. Un mòlt intermedi en permet l’ús
en tot tipus de cafeteres, mentre que el sistema
d’obertura fàcil permet una obertura més senzilla del
paquet.

El cafè el produeix la
Federació de Coopera
tives per al Desenvo
lupament, FECODESA,
una cooperativa de
tercer grau composta
per tretze Unions i
centrals de cooperati
ves, amb la integració
de 116 cooperatives
de base que agrupen
4.879 socis, dels quals
el 50.8% són dones i
el 49.2% són homes.

Cuba
El cafè que distribueix SODePAZ juntament amb la
Xarxa de Consum Solidari és de la varietat aràbiga, la
de més qualitat, que es distingeix per la suavitat, aro
ma i menor concentració de cafeïna.
Es compra a Cuba Café i prové de les millors planta
cions de Sierra Maestra, om s´obté un café superior
de fama mundial.
S’importa el gra en
cara verd i es torra i
s’empaqueta a Bar
celona.
Gran part de la
producció prové de la
ANAP (Asociación
Nacional de Pe
queños Agricultores)
o de les UBPC, coo
peratives que explo
ten terres estatals en
usdefruit.

El sucre orgànic de Cuba és el company ideal del cafè de Comerç Just.



La producción convencional de Caña de Azúcar
en el mundo
Actualment, Brasil és el major productor mundial de

canya de sucre convencional. Paga uns 200€ al mes

als treballadors manuals, que tallen canya a força de

matxet suportant temperatures de 35 graus en jor-

nades extenuants. A Tailàndia, segon exportador de

sucre, les condicions no són gaire diferents, els sous

es paguen a preu fet i oscil·len entre 2,5 a 7,5 € per

dia. A Amèrica Central, segons un estudi recent, un

treballador de canya fa uns 8 quilòmetres al dia amb

el matxet, tasca totalment extenuant. Al cap de pocs

anys aquests treballadors poden desenvolupar ma-

lalties renals i respiratòries per causa de la duresa

del treball i l’exposició als agroquímics i a les cremes

tòxiques. En els 130 països del món on es produeix

sucre, es repeteixen les condicions que comporten

devastadores conseqüències mediambientals, des-

forestació i ús de pesticides. Només al Brasil, el 13%

del total dels pesticides del país es destina als can-

yars. Actualment, la forta demanda de canya de sucre

per produir agrocombustibles està competint en te-

rres i en recursos que afecten la producció d’ali-

ments; a més, els grans latifundis empren poca mà

d'obra, cosa que provoca en molts països l’èxode de

milers de famílies camperoles.

Comandes: comerciojusto@sodepaz.org - 915228091
espanica@espanica.org

No hi ha una forma menys perjudicial,
ambientalment i social, de produir sucre? No es
possible produir-lo de forma orgànica com a
Cuba?
SODePAZ i ESPANICA introdueixen a Europa la
comercialització del sucre de canya orgànic de Cuba.
La seva producció es realitza a la Central Carlos
Baliño de Santo Domingo (Villa Clara). De moment
es comercialitza en paquets de mig quilo i en sacs
de 25 quilos.




