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Solidaris

Un equip de cinc persones de Càritas
Equador ha posat en marxa un innovador
projecte de desenvolupament: una empresa
dedicada a donar suport als petits
camperols de fruita per millorar-ne la
producció i organitzar-ne la comercialització
i l’exportació. Acaben de començar i les
expectatives són excel·lents

Tankay, fruita fresca
Una experiència d’economia social a l’Equador impulsada també des de Balears
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PALMA L’Equador viu un període
de dinamisme social i polític que
en alguns aspectes recorda l’efer-
vescència dels anys de la transició
democràtica a l’Estat espanyol.
L’aprovació de la nova Constitu-
ció, votada en referèndum el 28 de
setembre de 2008, i la reelecció
del president, Rafael Correa, han
representat l’impuls decisiu d’un
projecte d’abast ampli que pretén
refundar les bases democràtiques
i permetre que aquest país de
grans possibilitats, que pivota
entre l’Amazònia, la serralada de
Los Andes i l’oceà Pacífic, surti de
la prostració i comenci a escriure
la pròpia història.

Aquest brou de cultiu és propici
perquè neixin i s’experimentin
projectes econòmics i socials de la
naturalesa més diversa. N’hem
volgut conèixer un de primera
mà, que té una doble connexió
amb les Illes Balears. D’una
banda, un dels promotors
d’aquest projecte és el menorquí
Antoni Carreras Torrent. Després
de setze anys al capdavant de Càri-
tas Menorca, el setembre de 2007
va partir cap a l’Equador. Ha tre-
ballat durant dos anys en una fun-
dació social equatoriana i, des de
l’estiu passat, forma part de
l’equip de Càritas Equador, que ha
posat en marxa Tankay. L’altre lli-
gam amb el nostre país és el finan-
çament, ja que, amb la mediació
de Càritas Menorca, Colonya-
Caixa Pollença ha concedit un
préstec d’estalvi ètic de 50.000€
per a la posada en marxa d’aquest
projecte.

Amb Antoni Carreras, els impul-

sors de Tankay són tres ciutadans
equatorians –Dennis Brito, engi-
nyer agrònom; Chanena Barros,
gerent, i Rafael Viteri, responsable
de formació de Càritas Equador–, i
un ciutadà basc, el capellà, psicò-
leg i economista Joseba Segura.
Ens crida l’atenció que un equip
de Càritas hagi apostat d’una ma-
nera tan decidida i explícita per
una iniciativa de caràcter produc-
tiu, empresarial i comercial. Jose-
ba Segura ho justifica: “Càritas
Equador és una organització inci-
pient, encara en fase d’implanta-
ció. Fins ara hem estat molt de-
pendents del suport extern a inici-
atives específiques, en la línia de la

cooperació al desenvolupament
més tradicional. Aquest model ha
començat a fallar, perquè la coo-
peració internacional avui es diri-
geix de manera prioritària cap a
l’Àfrica, i menys a Amèrica del
Sud. La gent està preocupada i
hem començat a plantejar-ne al-
ternatives”.

La idea de Tankay sorgeix de la

necessitat de donar suport a una
petita comunitat de petits produc-
tors de plàtan de la localitat costa-
nera equatoriana de Puerto
Limón. Rafael Viteri explica que
“aquests camperols tenien dificul-
tats de comercialització. Són page-
sos experimentats que coneixen el
terreny i fan bé la feina, però es
topen sistemàticament amb la im-
posició d’uns preus baixos i amb
greus dificultats d’accés directe al
mercat d’exportació, sense inter-
mediaris”. Del contacte amb
aquests petits productors va sorgir
la idea d’organitzar una empresa
exportadora, que de moment ha
hagut d’articular-se com una soci-

etat limitada, formada per treba-
lladors equatorians, perquè a
l’Equador encara no existeix una
legislació que reguli la creació
d’empreses d’economia social.
Tanmateix, els responsables de
Tankay deixen clara la vocació de
servei social de la iniciativa i sub-
ratllen que no es tracta d’una em-
presa convencional i lucrativa,
sinó d’una eina per millorar i orga-
nitzar la producció, incorporar
noves tecnologies, compartir
l’aprenentatge amb altres comuni-
tats de petits productors i anar
ampliant la xarxa de suport.
També és molt important reduir
els graons i els costos de la inter-
mediació, que sempre va en perju-
dici del pagès. “En una cadena ex-
portadora normal”, indica Segu-
ra, “des del productor fins al
consumidor final es poden identi-
ficar fins a cinc intermediaris. Nos-
altres hem aconseguit reduir-los a
tres”.

Les primeres passes de Tankay
no poden ser més encoratjadores.
A principi de novembre van factu-
rar el primer contenidor de bana-
nes de la varietat “cavendish”,
amb la marca “TerraEqua”, venu-
des a una cadena de supermercats
de l’Estat espanyol, amb forta pre-
sència a les Illes Balears. Des
d’aleshores n’hi han enviat un
contenidor cada setmana. El com-
promís d’aquesta cadena és ampli-
ar l’adquisició, segons les possibili-
tats de provisió de Tankay, i els
seus responsables tenen clara la
viabilitat d’un creixement subs-
tancial en els propers mesos. Això
no obstant, al mateix temps, reite-
ren que el seu objectiu prioritari
no és créixer en volum d’exporta-
ció, sinó consolidar el suport als

El novembre
iniciaren els negocis
amb la marca
TerraEqua, molt
venunda a les Balears

Una de les plantacions d’on s’extreuen els productes, totalment natural.
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per al desenvolupament

El treball a Puerto Limón ha consistit a ense-
nyar als petits productors (entre 25 i 30) a
preparar el producte (plàtan “barraganete”,
que s’empra per fregir), per a l’exportació.
Fins ara ho venien per manats a un preu
baix. La producció actual arriba a les 800
caixes setmanals, d’uns 20 kg cada una; en
total, unes 16 tones de fruita cada setmana
llesta per a la comercialització. (Total de 16 t
de fruita setmanal) d’uns 25/30 petits pro-
ductors.

1 La segona varietat important és el plàtan
“cavendish”, que a Europa es comercialitza

com a “banana americana”. Actualment,
s’exporta un contenidor setmanal d’aquesta
fruita. Cada contenidor conté 1.080 caixes
de 19 kg de fruita cadascuna. Això vénen a
ser unes 20 tones setmanals.

2Tankay paga un preu estable al productor,
que aconsegueix uns ingressos de 4,6 dò-
lars per caixa. Al mercat fluctuant, fa unes
setmanes el preu era de 3,50 dòlars i varia
segons la demanda dels importadors. Tots
els productors consideren que el preu de
Tankay és bo, tot i que no s’aconsegueix per
les vies convencionals d’exportació.

3Com que Tankay paga cada setmana, però
cobra al cap de vuit setmanes després
d’haver enviat un contenidor, necessita fi-
nançament per mantenir un capital circu-

lant durant aquest temps. Calculen que ne-
cessiten un finançament de 64.000 dòlars
per contenidor. Si aconsegueixen un finan-
çament adequat, immediatament podran
passar d’un contenidor setmanal a tres o
quatre. Mentrestant, es treballa per comen-
çar a exportar altres productes, com el plà-
tan “orito”. Entre gener i febrer esperen con-
cretar un primer enviament a França.

4Els plans de Tankay s’estenen a altres regi-
ons de l’Equador, no volen quedar a la zona
costanera, on es produeixen els plàtans. Re-
centment, han llogat quaranta hectàrees
d’una finca vinculada al Colegio técnico
agrícola Genoveva Germán, a la regió de
Machachi-Pichincha, a la Sierra. Vint hectà-
rees es dediquen a la producció d’alque-
quengi, amb la previsió de començar-ne l’ex-

portació d’aquí a set mesos. Sis hectàrees es
dedicaran a la patata, sis més a la pastanaga
i sis més per a hortalisses diverses, tot això
dirigit tant a l’exportació com a l’abastiment
del mercat local. També es dedicaran dues
hectàrees a l’experimentació amb gerds i
nabius. Amb tots aquests productes es pre-
tén aconseguir una producció constant, afa-
vorida per les bones condicions climàtiques
de l’Equador. Aquesta explotació serà de-
mostrativa, per compartir aprenentatges i
divulgar noves tècniques de producció, diri-
gida als petits productors de la zona.

5Està en estudi la creació d’una petita xarxa
de comercialització que aglutini els petits
productors de la Sierra, però primer es vol
garantir l’obertura i la sostenibilitat del mer-
cat i llavors anar creixent de mica en mica.•

Els nombres
de Tankay

petits productors i compartir i ei-
xamplar els horitzons d’aquesta
experiència inicial. A més, comen-
ten que el Govern de Correa és
sensible als projectes socials i que,
per tant, fa costat al desenvolupa-
ment d’experiències d’ajuda als
sectors econòmics més febles.

De moment, no els falta el finan-
çament per afrontar els primers
reptes. A més del préstec de Colo-
nya-Caixa Pollença, també han ob-
tingut una subvenció directa de
25.000€ de Càritas Espanyola i
aportacions de particulars. Així
mateix, mantenen converses amb
Fiare (banca ètica basca) per
poder obrir una nova línia de crè-
dit. El procés d’exportació de plà-
tan requereix un important capi-
tal circulant, ja que paguen els
camperols just una setmana des-
prés de l’enviament del conteni-
dor i, en canvi, n’han d’esperar
vuit per cobrar.

Com que els comptes no surten i
el mercat s’ha mostrat receptiu a
aquesta iniciativa, els promotors
de Tankay ja estan articulant el su-
port a una comunitat de produc-

tors de la varietat “baby banano” i
estan estudiant la viabilitat d’ex-
portar “orito”, una selecta varietat
de plàtan que es comercialitza
molt bé sobretot a França i Alema-
nya a través de les botigues de de-
licatessen, com també altres frui-
tes competitives en el mercat in-
ternacional, com la pinya i
l’alquequengi (“uvilla” o “uchuva”
a Sud-amèrica). L’Equador, que no
és el primer productor mundial de
bananes sinó el tercer, per darrere
de la Xina i el Brasil, sí que és en
canvi el principal exportador in-
ternacional. La finalitat de Tankay
és que els petits productors es pu-
guin beneficiar de les possibilitats
d’exportar d’una manera més di-
recta i amb uns preus més justos i
dignes, i que això reverteixi en un
desenvolupament sòlid de les co-
munitats. Dins aquest esquema,
Tankay vol garantir la reinversió
de les utilitats i els beneficis gene-
rats per la a les mateixes zones
d’on surten els productes, tot ge-
nerant un model de desenvolupa-
ment autònom, lliure de servituds
externes.•

ticsoadirectrius impulsadesdesde
molt llunydelterrenyd’operacions.
Afortunadament s’ha superat la di-
cotomiaentreunacooperacióassis-
tencial iunacooperaciópromotora
del desenvolupament, però conti-
nuenexistint iniciativesdecoopera-
cióartificials,queaportenrecursos
percrearactivitateconòmica,però
llavors obliguen a fer un esforç des-
comunalperduraquestaactivitatal
mercat i fer-la competitiva. Hi ha
massa exemples de creació d’es-

tructures comercials i econòmi-
ques que llavors, si no és a base de
mantenir la dependència d’un fi-
nançament extern, no s’aguanten i
no esdevenen autònomes.

Nosaltres, amb Tankay, hem vol-
gut començar al revés: començar
des del mercat i fer que aquest ma-
teix mercat sigui el motor d’una
empresa social. No hem volgut
muntar una empresa per comen-
çar una activitat nova i després cer-
car el mercat, sinó que hem apro-

ANTONI CARRERAS

Cap a un desenvolupament no dependent

PALMA Rafael Viteri descriu la si-
tuació social i política de l’Equa-
dor com el resultat de dècades
de desencís causat per la incapa-
citat dels partits tradicionals
d’aportar solucions als proble-
mes històrics del país. “Des de
final de la dècada dels 90 fins a
l’any 2005”, explica Viteri, “el
descrèdit de la política clàssica
havia tocat fons i s’havien gestat
les energies que finalment van
quallar en un canvi històric. El
presidentCorrearepresentauna
alternativa a una forma caduca-
da de fer política”.

La mobilització popular i la re-
volució ciutadana bastides a l’en-
torn del president Correa no es
poden entendre únicament com
l’àmplia victòria electoral d’un
partit polític, sinó que indiquen

uncanvimoltmésprofund.Això
esveu,perexemple,ambl’adhe-
sióaAlianzaPaísdesectors idiri-
gents vinculats a distintes orga-
nitzacions i a distintes sensibili-
tats. “Certament hi ha una major
afinitat i connexió amb els sec-
tors de l’esquerra, però aquest
procés ha sumat molta gent d’al-
tresprocedències i sobretotd’en-
tornspopularsquemaiabansno
havia participat en cap activitat
política”.

Viteri no té cap dubte que la
creació de l’assemblea constitu-
ent, el procés participatiu d’ela-
boració de la nova constitució, i
la nova etapa que s’ha obert a
partirde lasevapromulgaciósón
unaveritablerefundaciódelpaís.
“Ara és important que la nova si-
tuació no defraudi les expectati-

ves. Cal esperar que aquest pro-
fund canvi hagi suposat la liqui-
dació d’unes estructures anti-
gues que tan sols servien els inte-
ressos d’uns grups i uns de
determinats, i que això refermi
una etapa de prosperitat i demo-
cràcia, sobretot per a les grans
masses populars d’equatorians,
alsqualselprogréssemprehavia
donat l’esquena, però, sincera-
ment, la situació actual de crisi
ha suposat una frenada impor-
tant. Em fa la impressió que el
Govern actual es troba atrapat
entre la voluntat de donar res-
posta a les necessitats més ur-
gents dels sectors populars, la
pressió dels sectors socials més
poderosos i les dificultats sobre-
vingudesamblacrisi,quehanes-
tret el marge de maniobra”.•

UN EXEMPLE

El president Correa representa una alternativa
a una forma caducada de fer política

Moltes vegades ens trobam amb
una cooperació al desenvolupa-
ment que respon a interessos polí-

pat el mercat a unes experiències
deproducció jaexistents i solvents,
que el problema que tenien era de
preusbaixos idependènciad’inter-
mediaris.Enaquestsentit,ensallu-
nyamdelesexperiènciesclàssiques
de cooperació, que solen organit-
zar-se en funció d’uns objectius
d’estructuració,peranar llavorsa la
recerca del mercat. Tankay parteix
delmercat iaprofita lessevespossi-
bilitats per obrir nous camins.

Creim que aquest nou enfoca-
ment és vital en els nous escenaris
ques’estanobrint.L’entorndemer-
catsempreésunentorndepressió.

El mercat et deixa fer uns movi-
ments i no uns altres, però tenint
això en compte consideram que és
possible fer empresa i obrir mercat
d’una altra manera, pensam que hi
ha altres maneres de promoure la
cooperació al desenvolupament
defugint la dependència que supo-
sa un finançament continuat. Nos-
altres ara necessitam finançament
perposarelprojecteenmarxa,per
tenir capital circulant i establir les
bases d’una activitat solvent, però
volem evitar qualsevol tipus de de-
pendència.•

PromotorprojecteTankay


