
Països on s’han realitzat activitats dins dels procés de certificació Fairmined

Nivell mig de la cultura preventiva en diversos tipus d’activitats mineres

Entrada a la mina

Extracció de l’amalgama (or + mercuri)

Poblat miner

Cooperativista de la mina artesanal

Enquestes realitzades a la població

SITUACIÓ

S’han realitzat accions a diverses mines
artesanals a Bolívia, Colòmbia i el Perú
per tal d’aconseguir la certificació del
comerç just de l’or Fairmined.

QUÈ ÉS EL COMERÇ JUST DE L’OR?

Certificació de l’or extret de forma responsable per comunitats mineres artesanals,
disposant d’una garantia de traçabilitat que permet conèixer l'origen exacte del
mineral extret. Per aconseguir aquesta certificació es necessita complir un seguit de
condicions en l’àmbit mediambiental, de seguretat en el treball i aspectes bàsics de
l’organització de la cooperativa.

OBJECTIUS

- Proporcionar assessorament tècnic dins
de la mina i a la planta de processament
del mineral

- Millorar les condicions de seguretat

- Involucrar la dona dins de les
cooperatives

- Millorar les condicions organitzatives i
socials de la comunitat

ACTIVITATS

Inicialment es van plantejar un seguit de millores per tal d’aconseguir la certificació. Al llarg de 3 anys es va treballar en base els
objectius inicials, verificant periòdicament la seva implantació. Addicionalment, es va realitzar una enquesta per determinar l’evolució
de la cultura preventiva en les mines on s’ha implementat el certificat del comerç just de l’or, comparant els resultats amb les
condicions d’altres mines artesanals i empreses privades de la regió.

Agraïments: L’organització Alliance for Responsible Mining (ARM) i les activitats mineres i entitats participants en els països on s’han realitzat les accions.

Comerç just de l’or a Sud-amèrica
- Per una mineria responsable amb el medi ambient i les persones -

Participants: Pura Alfonso Abella; Josep Maria Mata Perelló ; Marc Bascompta Massanés; Anna Freixas Berenguer; Joan Pau Coll Santamaria; Jordi Bascompte Vaquero; Ares 
Boyer Margalef; Ramon Gisbert Arnau; Maria Teresa Yubero de Mateo; Lidia Lozano Calvo; Nor Sidki Rius; Lucio Amando Penedo Pereira


