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EDITORIAL
Nous aires, enfocaments i canals al CRIC

Han passat sis anys des que va sortir el primer Opcions i malgrat l'evolució i els canvis que

hem anat fent no ens hem tret de sobre la sensació que la revista conté una informació

valuosa i rigorosa però de vegades molta i molt concentrada. Paral·lelament també veiem

que, més enllà de la informació, altres elements com les emocions, les percepcions, els

entorns, les identitats, la sensació de moviment o d'avançar... no tenien prou cabuda ni a la

revista ni a les activitats del CRIC.

Per tot això hem introduït dues noves seccions, El Divan i Món en Moviment, que pretenem

que donin una mica d’aire fresc i descans a la revista, incorporant aquests altres elements

i facilitant la vostra participació.

 En aquesta mateixa línia de nous aires, enfocaments i canals també volem presentar dues

iniciatives estretament relacionades amb el CRIC:

No et consumeixis! és una creació teatral que reflexiona sobre els nostres temps i ritmes,

la relació amb les nostres decisions, prioritats, valors i, per què no?, els nostres consums.

El vehicle són les vides paral·leles de Lucia, Manel i Núria i el seu intens tic-tac. Des del

CRIC hem organitzat una presentació a Barcelona per a subscriptors que podeu veure

anunciada a la contraportada. Si voleu que es faci la representació al vostre barri, institut,

centre cívic... contacteu amb nosaltres.

Tres històries, un model és un modest documental àudiovisual de 24 minuts elaborat per

un membre i per un col·laborador del CRIC i que ha estat guardonat amb el primer premi

en el certamen Videodiversidad 2007. Un viatge amb parada al Paraguai, Cantàbria i

Barcelona seguint la soja i coneixent l'inquietant model agroalimentari global en el qual

el nostre consum està inserit (vegeu la pàgina 31).

Bon any 2008!

SUBSCRIPCIONS I COL·LABORACIONS
Nom i cognoms

Domicili

Codi postal

Adreça electrònica o telèfon

Població

Vull suscriure’m a Opcions: en català en castellà a partir del número Data

FORMA DE PAGAMENT:

Domiciliació bancària:

Titular del compte

Número de compte: Entitat

Transferència a compte corrent del CRIC:

Caixa d’Ingenyers

Sisplau, indica al teu banc qui és l’ordenant

Entitat: 3025 Oficina: 0001 DC: 11 Número: 1433230889

Com he conegut la revista:

Vull col·laborar amb el CRIC mitjançant

Copia o retalla aquesta butlleta,
omple-la i envia’ns-la:

CRIC
Pl. Molina 8, 1er
08006 Barcelona

També pots subscriure’t
a través del web:

www.opcions.org

Preu de la subscripció
per 6 números
(un any i mig): 20 euros

Per a entitats i institucions,
es fan descomptes per
subscripcions massives.

Oficina D.C. Núm. llibreta o CC
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La meva més sincera enhorabona pels dos
articles sobre el consum conscient i trans-
formador, a la secció Mirades. Un afegitó a
l'última de les preguntes (i si arribem tard?):
diria que gairebé tots el fem (el consum
conscient) perquè transforma, però també per
un element psicològic que moltes vegades
passa per alt en els moviments alternatius: no
hi ha felicitat sense coherència. Em quedo amb
una frase que bé podria ser el lema central del
consum responsable: no es tracta de sobre-
valorar el poder del consumidor individual, sinó
de destapar (col·lectivament) les debilitats
(psicològiques, ecològiques, socials i polítiques)
que genera el consumisme (els parèntesis són
meus).

Pablo Llobera
Madrid

Al número 23 sobre el peix he trobat a faltar
el peix de llauna. No sé si funciona com els
vaixells industrials d'alta mar o són
conserveres de costa.

Ángeles de Vicente
Madrid

Vam decidir no tocar les conserves perquè la
feina es multiplicava; segurament en parlarem
més endavant. Durant l'estudi vam poder
"entreveure" que les varietats i edats de tonyina
que es destinen a enllaunar són diferents de
les que es destinen a fresc, però no podem
especificar més que això. Si ens guiem pel que
sol passar, podem aventurar que dins de la
tonyina de llauna hi deu haver pesca de tots
dos tipus, que la majoritària deu ser la d'alta
mar, i que per esbrinar en quin cas ens trobem
el millor és obtenir informació per la via més
directa possible. Segurament trobarem
explotacions més sostenibles entre les marques
petites o de gamma alta, que podem trobar al
seu torn a botigues de barri o gourmet.

Després de llegir el vostre article sobre
graticiclatge ens hem agrupat "quatre amics"
per començar un projecte com els que
proposàveu. Ho volem compartir amb
vosaltres ja que en sou els primers impulsors.
Es tracta d'un GoogleGroup al qual es pot
accedir des de l'adreça  www.bescanvi.net.
Hem seguit les vostres pautes per posar en
marxa aquesta xarxa. Ja us anirem explicant
com van les coses.

Miquel Jornet

M'he canviat de pis. En fer els canvis de nom
dels contractes he pensat que era un bon
moment per mirar-se alternatives
energètiques. Em sembla que la majoria de
la gent pensa que només es pot pagar la
llum a Fecsa-Endesa, almenys aquest era el
meu cas no fa gaire. M'he posat a burxar per
la xarxa i m'he topat amb aquesta
cooperativa valenciana:
www.coopsanfrancisco.com, que pel que veig
sembla que pot ser de confiança. En sabeu
alguna cosa?

Miquel Bernis
Molins de Rei (Baix Llobregat)

A la secció central d'aquest número no parlem
amb detall de comercialitzadores d'electricitat
perquè no ens hi ha cabut, ni en temps ni en
espai. Sí que hi ha petites empreses
independents que en general només donen
servei al municipi o comarca on s'ubiquen:
Camprodon, Ripoll, Olot, Caldes de Montbui,
Crevillent (la que tu esmentes)... Al País Valencià
estan agrupades en una federació:
coopelectricas.ecsocial.com/index.php?idio
mact=2.

Cartes a Opcions
Envieu-les a

cric@pangea.org
També per correu postal:
Revista OPCIONS
Pl. Molina 8, 1r · 08006 Barcelona

Uns amics ens comentaren que les bombetes
de baix consum només s’havien d’utilitzar als
llocs en els que quedaven molt de temps
enceses, ja que gastaven molta energia al
encendre's. Aleshores no canviàrem les del
passadís, ni les dels banys. Buscant en internet
hem trobat opinions per a tots els gustos: que
això no és veritat, que sí que ho es... Nosaltres
abans si eixíem d'una habitació on teníem una
bombeta de baix consum i anàvem a tornar
en pocs minuts no l'apagàvem, però hem
arribat a un punt en què no sabem ben bé què
fer: llevar-les, deixar-les i canviar les tradicionals
que ens queden, podem tancar i obrir les llums
en funció de la necessitat, ens tenim que
plantejar si anem a tornar en breu, deixar-les
enceses...

Quique González i Laura
Alaquàs (València)

En fer l'estudi central d'aquest número ens hem
preguntat si contestàvem els vostres dubtes, i ens
ha semblat que sí. Si us en queda algun ja ens
ho direu!

Trampes
Com menys duri, millor:

quan l’absurditat sembla tenir sentit
28

Món en moviment 30
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Avui els biocombustibles es
presenten com a alternativa
al petroli, que aviat
escassejarà. Però no poden
substituir-lo mantenint els
nivells actuals de transport
i mobilitat: tenen molt
menys potencial energètic
i produir-los en massa
requeriria recursos físics
senzillament inexistents.
Tanmateix, aquestes
mateixes limitacions poden
ser una guia excel·lent per
aprendre a viure amb més
qualitat de vida i
sostenibilitat, si les sabem
escoltar.

PER A MÉS INFORMACIÓ
BiofuelWatch, www.biofuelwatch.org.uk (en anglès).
Eco Nexus, www.econexus.info/biofuels.html
(en anglès).
Grup Bionegocis, equiptecnicnmm.blogspot.com.
Plataforma Rural, www.nodo50.org/plataformarural.
La Vía Campesina, viacampesina.org/main_sp.
Entesa pel Decreixement, www.decreixement.net.

Biocombustibles
Massivament inviables,

localment suggeridors

Ja fa temps que sentim parlar dels bio-
combustibles com a alternativa al petroli
en el transport. El petroli està associat amb
moltes problemàtiques (tot i que només
se li dóna molt bombo a la del canvi
climàtic), però segurament el factor que
més ha ajudat a buscar-li alternatives és
que s'esgota.

Avui es produeixen dos grans tipus de
biocombustibles (els que es diuen de primera
generació): el bioetanol per a vehicles que
van amb gasolina, i el biodièsel per a motors
dièsel. El primer s'obté de plantes riques en
sucres (blat de moro, canya de sucre,
remolatxa, cereals...) i el segon de plantes
riques en oli (oleaginoses; principalment soja,
palma, colza i girasol). Els conreus que
proveeixen matèria primera per elaborar
aquests combustibles es diuen cultius
energètics.

Com veurem, el paper dels biocom-
bustibles tal com avui es plantegen es pot
resumir així:

El fabulós consum d'energia del món
actual ha estat possible només gràcies a
l'enorme quantitat d'energia concentrada
en els combustibles fòssils, especialment
en el petroli. Els biocombustibles poden
arribar a ser poc més que una gota d'ai-
gua en l'oceà petrolier.
Si avui se n'impulsa la producció és per
barrejar-los amb gasolina o gasoil. Així
s'aconseguiria allargar la vida del petroli
que ens queda i per tant la de les estruc-
tures econòmiques i socials que encoratgen
el transport de materials, persones i pro-
ductes per tot el món, cada dia.
Això es fa malgrat les agressions socials
i ambientals associades amb els mono-
cultius intensius i les perilloses alteracions
sobre el preu dels aliments a tot el món.

L'únic benefici segur dels biocombus-
tibles tal com es plantegen avui és a les
butxaques de les grans empreses de
l’agroindústria, petrolieres, automobilís-
tiques, de biotecnologia i altres, que ja
han rebut més de 10.000 milions d'euros
només en incentius governamentals.1

Però també veurem que els biocombus-
tibles poden ser un element molt útil per
transformar la cultura del transport si ens
alliberem de velles idees, com que l'energia
la subministren un grapat de poderosos
“ens” per a tot el món.

LIMITACIONS INSALVABLES
Els biocombustibles es presenten per
reduir i no per substituir el consum de
petroli: mai podran fer el paper que ha
fet el petroli en l'últim segle com a abun-
dant i gairebé única font d'energia per al
transport. En termes senzills: les plantes
capten l'energia del sol i la “converteixen”
en la seva matèria orgànica (mitjançant la
fotosíntesi); quan cremem aquesta matèria,
es converteix de nou en energia (escalfor).
El petroli no és més que moltíssima ma-
tèria orgànica “concentrada” i acumulada
durant milions d'anys, per això ens
subministra molta més energia per unitat
que els vegetals.

D'aquí deriva un dels grans “incon-
venients” dels biocombustibles, i és que
per produir-los de forma massiva i cen-
tralitzada cal traginar grans quantitats de
matèria primera. Si a això li sumem la
feina de conrear-los, processar-los i dis-

�

�

�

�

1 Grup d'Acció en Erosió, Tecnologia i Concen-
tració:  Peak Soil + Peak Oil = Peak Spoils. Co-
mmuniqué # 96, desembre 2007 (disponible a
www.etcgroup.org/en/mater ials/publica-
tions.html?pub_id=668).
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tribuir-los obtenim que no està gens
clar que ens donin més energia de
la que gastem en produir-los, que el
balanç energètic sigui positiu. Avui s'estima
que només és positiu en el cas del bioe-
tanol fet a partir de canya de sucre o de
residus de la indústria de la cel·lulosa i en
el cas del biodièsel fet a partir de greixos
animals o d’olis reciclats.

Tampoc no està clar que aquests bio-
combustibles ajudin gaire a reduir les
emissions de CO2, un dels fins que
suposadament persegueixen.2 L'agricultura
produeix un 14% de les emissions actuals,
el transport un 13% i la deforestació un
17%,3 i totes aquestes activitats s’han d’in-
tensificar si volem produir biocombustibles
massivament (ara per ara descansen sobre
monocultius intensius sovint en àrees
deforestades i en mans de l’agroindústria,
per això molts els diuen agrocombustibles).
L'Agència Internacional de l'Energia es-
tima que el 2050 els biocombustibles
subministraran un 13% del combustible,
i això només haurà permès reduir les
emissions del transport (suposant que
segueixi creixent com actualment) en un
6%.4

Per altra banda, els cultius energètics
necessiten, esclar, terra de conreu. A
la Unió Europea haurien d’ocupar un
20% de les hectàrees agrícoles per cobrir
tot just un 6% de la demanda, quota que
s’ha fixat per al 2010.5 Per alimentar tots
els vehicles del Regne Unit amb biocom-
bustibles caldria 5 vegades tota la terra
agrícola del país.6 Diversos estudis han
estimat quant sòl conreable està actualment
en desús en el món; es calcula que podria
equivaler a un terç de la superfície ja
cultivada, i el 93% és a l’África i Amèrica
del Sud.7 Competint amb els cultius ener-
gètics per aquest sòl “ociós” hi ha la con-
veniència de reforestar (per absorbir CO2

entre altres coses) o les necessitats d'una
població mundial creixent (menjar, fibres
vegetals, fusta...).

I aquí arribem al quart gran inconvenient
dels biocombustibles, i és que ja avui
competeixen amb la nostra alimen-
tació ja no només en l'ús del sòl sinó en
l'aliment pròpiament dit: es deriven de
plantes que són al seu torn aliments bàsics
al món, com el blat de moro o la soja.
Segur que molts hem sentit dir que la
pujada del preu de la llet té a veure amb
l'expansió dels cultius energètics; com que

els elaboradors de biodièsel estan disposats
a pagar més per la soja, la que es destina
a pinsos també puja de preu i de rebot els
productes derivats de la ramaderia. En els
països en què el blat de moro és tan bàsic
com aquí el pa les fluctuacions en el preu
són especialment perilloses (ja han originat
conflictes importants a Mèxic per exem-
ple).

Aquesta competència amb el menjar és
molt arriscada (s'assumeix que el propietari
de la terra és qui decideix a qui ven la
collita, i que escollirà sens dubte el millor
postor). Per això avui els biocombustibles
de primera generació es veuen com un
recurs transitori mentre s'investiguen
els anomenats de segona generació: els que
es derivarien de plantes no comestibles i
de residus orgànics (fusta, parts no
aprofitables de plantes comestibles, etc.).8

Avui encara no s'ha aconseguit obtenir
combustible a un preu raonable a partir
de la cel·lulosa, principal component
d'aquestes plantes; s’hi dediquen molts
esforços de recerca (en el camp dels
transgènics entre altres) i enormes sumes
de diners procedents de les grans cor-
poracions, de grans inversors privats i de
fons públics. Com diu una important con-
sultora en inversions de grans capitals: La
indústria dels biocombustibles avui és com
l'Oest Salvatge en temps de la febre de l'or.1

No obstant això, els vegetals no comes-
tibles tenen límits físics similars als dels
cultius de primera generació; per exemple,
i en paraules del president de la petroliera
Exxon: El repte principal dels biocombustibles
de segona generació és, de nou, la massiva
quantitat de material que cal reunir.9 I
incorporen altres riscos, com que acaparar
molts residus orgànics entra en conflicte
amb usos més necessaris per a aquests
residus; principalment tornar a la terra per
mantenir-ne la fertilitat.

Tot i amb aquestes perspectives, molts
països occidentals subvencionen genero-
sament els cultius energètics i estableixen
quotes mínimes d'ús de biocombustibles
que s’han d’assolir en diferents fases. Els
corrents més liberalitzadors dins de
l'OCDE10 proposen (en un document
que descriu amb gran claredat tots els
inconvenients que hem esmentat) que els
cultius energètics de primera generació
se situïn a l’Àfrica i Amèrica del Sud, i
aconsellen als països del Nord que els
importin lliures d'aranzels. Les seves
principals raons són que hi ha més terra
disponible en aquestes regions del Sud,
que allà els cultius són més productius per
raons climatològiques, i que això donaria
una bona sortida econòmica a aquests
països.9 El que no sembla recordar són les
nefastes conseqüències ecològiques i
humanes que sempre ha tingut i sempre
tindrà el model agroexportador sobre els
països del Sud. Segons les previsions
oficials, un 77% del bioetanol que s'usarà
el 2020 s'haurà conreat al Sud, però un
81% es consumirà al Nord.11

5

2 Quan es crema un combustible fòssil la quantitat
de CO2 a l'atmosfera augmenta, perquè aquest
CO2 no estava en circulació. En canvi, quan es
crema un vegetal el CO2 atmosfèr ic no
s'incrementa, perquè el vegetal durant la seva vida
havia agafat de l'atmosfera el CO2 que allibera
en ser cremat.
3 Grup Intergovernamental d'Experts sobre el
Canvi Climàtic (IPCC): Climate Change 2007.
Dades per a 2004.
4 Agència Internacional de l'Energia (IEA): IEA
Energy Technology Essentials, gener 2007.
5 Veterinaris sense Fronteres: Biocombustibles: una
duda razonable, juny 2007.
6 George Monbiot: The adoption of biofuels would
be a humanitarian and environmental disaster for the
planet. The Guardian Weekly, 3 de desembre del
2004.
7 M. Hoogwijk i altres: Potential of biomass energy
out to 2100, for four IPCC SRS land-use scenarios,
revista Biomass & Bioenergy v. 29 n. 4, octubre
2005.
8 També s'investiguen altres possibles matèries
primeres com algues o microbis.
9 R. Doornbosch i R. Steenblik: Biofuels: is the
cure worse than the disease? Taula Rodona sobre
Desenvolupament Sostenible de l'OCDE, setembre
2007 (disponible a www.foeeurope.org/publica-
tions/2007/OECD_Biofuels_Cure_Worse_Th
an_Disease_Sept07.pdf).
10 Organització per la Cooperació i el Desen-
volupament Econòmic (els 30 països més
industrialitzats).

Els biocombustibles poden
ser un element molt útil
per transformar la cultura
del transport si ens
alliberem de velles idees,
com que l'energia la
proveeixen un grapat de
poderosos “ens” per a tot
el món
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CANVIANT EL MODEL SÍ!
Si eliminem algunes de les premisses que
el sistema econòmic actual dóna per
assentades, els inconvenients dels biocom-
bustibles esdevenen fars que poden
il·luminar el camí cap a un nou model
econòmic:

Hi ha centenars de plantes riques en sucre
i en olis a totes les latituds; a l’Estat les més
pròpies serien el girasol i els cereals.
Perquè el biodièsel i el bioetanol propor-
cionin més energia de la necessària per
produir-los s'han d'elaborar a partir de
matèries primeres properes, ja siguin
conreades o reciclades. La tecnologia
per processar-los (destil·lació i esteri-
ficació) és senzilla i està a l'abast de
tothom. La producció seria de volums
reduïts i podria abastir només una àrea
propera. Els productes residuals del
processament es poden fer servir per
donar energia al procés mateix, per
adobar els conreus o per alimentar el
bestiar. És a dir, s'obre la possibilitat d'un
subministrament d'energia descentra-
litzat, sostenible i no depenent de grans
oligopolis.
Aquesta producció local pot descansar
sobre cultius no intensius i matèries
primeres recuperades i elimina la
necessitat de transport massiu a grans
distàncies i de deforestació. Així sí que
es poden reduir les emissions de CO2

significativament.

Trobar l'equilibri necessari entre terres
destinades a alimentació i a combustibles
només pot ser factible a escala local.
Els usos del transport s'haurien de limitar
als que poden ser abastits per aquesta
producció local (juntament amb altres
combustibles nets, potser l’hidrogen?),
i no al revés, de manera que podríem
arribar a un model de vida més soste-
nible. Per exemple dissenyaríem ciutats
amb els comerços i serveis a prop dels
habitatges i prioritzaríem el transport
públic per davant del privat.
Així doncs, veiem que els biocom-

bustibles poden ser útils tant per perllongar
l'orgia del transport com per construir
societats sostenibles i amb qualitat de vida
per a tots, tot depèn de quina sigui la idea
predominant d'un món feliç. Sabrem dei-
xar que les possibilitats físiques del planeta
escullin per nosaltres, o ens passarem de
llestos?

Quan busqueu pis,
prioritzeu al màxim que
pugueu anar a comprar, a
l’escola dels nens i a
treballar a peu, amb bici o
en transport públic. La
salut i la butxaca també us
ho agrairan

�

Quan busqueu pis, prioritzeu al
màxim que pugueu anar a
comprar, a l’escola dels nens i a
treballar a peu, amb bici o en
transport públic. La salut i la
butxaca també us ho agrairan.
Compartiu el cotxe propi o el
d'altri.
Compreu a botigues o coope-
ratives que tinguin menjar i
altres productes locals.
Guardeu l’oli usat i reclameu que
se’n fomenti la recollida al
municipi. La quantitat d'oli usat
que genera la ciutat de Nova
York seria suficient per moure
una flota d'autobusos cinc
vegades més gran que la seva.11

Si teniu un cotxe dièsel podeu
aplicar alguna de les idees que
donem a la secció Eines (p. 26).
Podeu donar suport i participar
en les campanyes que lluiten per
un canvi de model
socioeconòmic (vegeu l'apartat
Per a més informació, a la p. 4).

I JO, QUÈ PUC FER?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

11 IEA: Biofuels for transport. An international
perspective. Abril 2004.
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Finalment comencem aquesta nova secció (en teníem ganes des de
fa temps!). Més enllà del munt d'informació que us endossem, a les
pàgines d’Opcions volem que també hi hagi espai per compartir
processos personals i col·lectius en relació amb el consum conscient
i transformador (CCT). Volem posar sobre la taula aquells elements
que ens anem trobant: com l'alegria quan descobrim una parada al
mercat amb productes saborosos i locals, o quan ens adonem que ni
ens recordem d’on vam aparcar el cotxe l'última vegada perquè ha
passat molt temps; i també aquest incòmode però discret sentiment
de contradicció que ens assalta a la gasolinera o a la cua del súper. I
és que això del CCT pot ser molt suggeridor i inspirador però també
pot ser una “patata calenta” d’aquelles que et fan dir: Per quins set sous
em vaig ficar en aquest maldecap. Opcions, entre altres coses, pot ser un
espai de trobada entre tots els que estem en aquest viatge; volem que
la secció que encetem sigui una taula entorn de la qual asseure'ns o
un divan en el qual ajeure’ns a explicar i compartir.

Els testimoniatges que llegireu aquí són respostes de lectors a un
qüestionari que hem elaborat. En cada número de la revista tocarem
un tema o un aspecte concret i farem una selecció de respostes tractant
de recollir certa diversitat generacional, social, geogràfica... així com
de camins recorreguts (el que hi està molt ficat i el que tot just
comença) i d’opinions expressades (el pensament fugaç i la reflexió
més elaborada). Però sobretot el que busquem són vivències i emocions
reals i personals.

En aquest primer lliurament hem triat parlar dels inicis i la
concepció del CCT, perquè tots hem començat el nostre camí per
algun lloc i, mentrestant, ens devem haver fet alguna idea sobre en
què consisteix la proposta, almenys per a cadascun de nosaltres. Com
veurem, uns ja fa molts anys que hi són, altres pocs mesos; n’hi ha
que van començar pel comerç just i altres el van rebutjar inicialment;
uns van fer un canvi deliberat, a altres els va sortir sense pensar; uns
quants s'estan emancipant, uns altres estan jubilats; n’hi ha que viuen
a l'est, altres a l'oest... Processos diferents, perfils diversos, enfocaments
heterogenis... però alguns trets comuns: ganes de preguntar-se,
experimentar, decidir, conèixer... i sobretot el fet d’estar embarcats
en aquest viatge boig del CCT.

En pròxims lliuraments, i a mesura que entrem en aspectes més
concrets (satisfaccions i insatisfaccions del CCT, com vivim la
contradicció o la culpabilitat, la difícil gestió dels temps quotidians,
la relació amb els altres...), introduirem les nostres reflexions i les de
psicòlegs, antropòlegs, sociòlegs... per complementar els testimoniatges.
També esperem ampliar la diversitat i representativitat de les respostes
amb la vostra participació. A la nostra web (www.opcions.org) hi
hem penjat el qüestionari; responeu-lo i envieu-nos-el si voleu, els
que ja ho han fet s’ho van passar bé.
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Ja de
nens dèiem que anar al

Corte Inglés era de pijos i que
comprar l'As era finançar el Reial

Madrid... Després, ja amb 20 anys, un amiga
em va convèncer per anar a comprar els cereals

de l’esmorzar a una botiga d'aliments ecològics.
Aquesta segona etapa ja era veure que la política
per si sola coixejava i que calia baixar a coses més
personals. Al principi rebutjava això del comerç just
i dels aliments ecològics perquè eren coses cares i
em semblaven sortides pijes per a gent amb peles.
Veia això de  “no consumir” com una desobe-

diència molt més radical. Amb els anys veig
importantíssima –vital– l'agricultura

ecològica i valoro molt –amb les
meves crítiques importants– el

comerç just.

Aviat
tornaré a Galí-

cia per viure en (i
del) camp amb uns
amics/es. M'agrada

jugar a futbol, el
sexe, ballar, can-

tar...

Toni, 2
9

anys,B
ilbo
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L'inici va estar
relacionat amb el

comerç just, amb un viatge
a una comunitat de

Guatemala, i també relacionat
amb l’ecologia i amb el

menjar ecològic i de
proximitat.

Faig llibres o en
promociono, sóc

mare i moltes
coses més...!

M
ónica,4

2
anys,Barcelona

Jo
vivia als afores de

Brighton i de vegades comprava
en un hipermercat enorme que tenia

prop de casa. Per a la meva amiga era un
suplici acompanyar-me al súper, per molt
que jo comprés ecològic. Jo no ho entenia

del tot. A mi em semblava que es queixava massa
i intentava treure-hi importància, era l'únic lloc
on podia comprar menjar els diumenges! Un

diumenge, sortint de comprar i travessant
l'enorme pàrquing de cotxes, em va dir:
T'imagines que tots els que som aquí donéssim

un cop de peu a terra alhora? El súper es
podria ensorrar! Quantes coses podrien

canviar!

Sociòloga,
assessora

d'associacions juvenils
i ficada en unes

quantes
assemblees

Mariel, 30
anys, B

arcelona

No
recordo quan em

vaig qüestionar el meu
consum però fins llavors la

sensació era que m'arrossegaven,
que em deixava dur pel que veia o
el que em deien que s'havia de fer.
Un dels passos que més recordo per
sortir d'aquesta situació va ser seguir

la campanya de boicot als pro-
ductes d'empreses que dona-

ven suport a la guerra de
l'Iraq.

Al
principi ho vaig fer

a través de la meva parella,
que estava en un grup de
consum de verdura local i

ecològica (BAH). Després els vaig
oferir permuta de tractaments

fisioterapèutics per verdura i ha
funcionat bastant bé. Ara ho he
hagut de deixar perquè faig més

hores en una feina
remunerada i acabo

rendit.

Els meus
primers passos van ser
de petita, m'encantava

estalviar i fer coses manuals
com roba, jerseis, deco-

ració, regals fets per
mi...

Treballo en
una ONGD. Aspiro

a una vida més
tranquil·la i sen-

zilla

R
ak

el,
39 anys, Gasteiz

Estic en procés de
canvi. M'estic

independitzant,
treballant des de fa molt

poc d'educadora
social

Cristina, 25
anys, B

arcelona

La meva vida i cir-
cumstàncies personals

sempre han estat allunyades
del que pot ser un consum

irresponsable, no per mèrit meu
sinó per falta d'ocasió i, en
general, per falta d'hàbit.

com
va

anar?
Quins van ser els teus primers passos en

aq
ue

st
àm

bi
t?

L
a

p
rim

era
vegada

que
vas

sentir parlar de consum respon
sa

bl
e

o
co

n
sc

ie
n

t,

Estudiant
d'història

Isaac,67
anys,Salamanca

Filòleg i fisiote-
rapeuta. Se me’n

van els dies en una
marea d'activitats
i feines variades

R
ic

ar
do

, 3
1 a

ny

s,
Vallecas op
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.o
rg



C M Y CM MY CY CMY K

Realitzadora
de

documentals

L
eo

no
r,

30
anys, Málaga

Passant de
l'educació

ambiental al
xiatsu

Jorge, 30
anys, M

adrid

B
et

i,
35

an
ys, Vigo
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Tancar l'aigua de la
dutxa quan m'ensabono;

intentar apagar els llums en sortir
de les habitacions; rebutjar les bosses
quan vas a comprar a les botigues, en

general duc la motxilla; reutilitzar els papers
per l'altra cara; comprar les herbes per a
infusions a granel; endur-me la cantimplora

de casa i no gastar, així, ampolles de
plàstic; anar amb bicicleta; comprar
al mercat o a la cooperativa o en

petits comerços, etc.

C
ris

tina

Tenint en compte
que és un procés de canvi

constant, em sembla que és molt
entretingut. Potser una de les

experiències més recents sobre això és
que el CCT t'endinsa en una xarxa social
de persones amb qui comparteixes unes

determinades inquietuds respecte al
món. Per això per a mi la gran imatge

del CCT es troba en la
cooperativa de consum.

Mariel

Enric, 43 anys, B
arcelona

Aficionat als
ocells i a la

muntanya, pare,
informàtic en una

caixa d'estalvis

Quinesimatg

es
de

ld
ia

a
di

a
ut

ili
tz

ar
ie

s

pe
r explicar-ho a algú?

Quèés
pe

r
a

tu
el

co
n
su

m
co

ns
ci

en
t
i t

ra
ns

form
ador (CCT)?

L'altre
dia, dinant a la feina, hi

havia plàtans i bananes de no
sé on. Va sorgir la discussió sobre si

era millor consumir els uns o les altres,
i crec que el millor argument el va donar

qui va dir que era més “ecològic” consumir
productes que haguessin recorregut una

distància curta per ser distribuïts… Crec que
el consum responsable és una mica semblant
a preguntar-te quina repercussió té el que
consumeixes en tots els plans possibles:

economia, ètica, sostenibilitat, però
també gustos, tendències…

Consciència de mi.
Cura de les meves relacions

amb mi mateix, amb els altres i
amb l'entorn (local-global). En el
concret: participar en un grup de
consum d'agricultura i ramaderia

ecològica, amb productes també de
comerç just. Agafar el cotxe el mínim i
“imprescindible”. Fer un ús raonable
dels recursos: aigua, energia… Reduir

el meu consum, reutilitzar en la
mesura del possible i reciclar.

Etc.

Viure
necessitant

menys, ser en
lloc de tenir.

És
una forma de

fer de la quoti-
dianitat una eina de
transformació so-

cial, en el dia a
dia.

És un concepte de
militància i de procés de maduració

que inclou el fet de no consumir, reduir
i qüestionar-se. En el meu cas, CCT seria anar

a comprar amb el carro o la bossa; comprar a la
botiga ecològica o petita de barri, mercat, fires o

botigues de comerç just, encara que massa sovint, per
anar de pressa, entro al Caprabo de sota casa. També

menjar poca carn, només un plat, menjar sa (res
industrial)… Pel que fa a la militància/procés personal,
és no anar de rebaixes, no veure la tele… Cercar opcions
que van intrínsecament unides a un canvi de valors i
a una major coherència del projecte vital: menys temps

de vida laboral i més temps vida personal (estic
aprenent a tocar la guitarra), familiar, social;
implicació en el territori, temps per al que

té valor (anar més lent en general)…

R
ic

ar
do

M'agrada la
imatge del fil de pescar:

en un extrem hi ha el que
veus, però això està unit al
que no veus però existeix

i és el responsable del
producte final.

Cuido
la meva filla,

les nebodes i el
company. Visc

envoltada d'un caos
de papers i coses

per descobrir

Cris
tina, 46 anys, GasteizLlicen-

ciada en
Ciències del

Mar
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Consum conscient
de bombetes

Quan tens una idea se t'encén una bombeta, però quan encens una bombeta potser
no tens ni idea del que hi ha darrere d'aquest simple clic. Gasta gaire, de quin color
fa la llum, quina energia l'alimenta, quants lúmens dóna, du algun tòxic, quant
temps dura, cap on il·lumina, si he de tornar de seguida apago el llum? Volem veure
la llum sobre aquest tema, que n'hi ha i molta, sobretot si és llum natural.

BUSCANT ALGUNES LLUMS
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esde el lugar donde observo la escena no
puedo saber si los demás ven lo que yo

veo. Nadie parece advertir que todos los
membrillos se están pudriendo bajo una luz...
que no sé cómo describir, nítida y a la vez
sombría, que todo lo convierte en metal y
ceniza. No es la luz de la noche, tampoco es
la del crepúsculo. Ni la de la aurora.

Així parlava Víctor Erice, a la pel·lícula
El sol del membrillo, de les cabòries d'un
artista que vol pintar un codonyer sobre
el qual incideix la llum del matí. I és que
parlar de consum conscient de bombetes
vol dir parlar de llum, que és el que ne-
cessitem en definitiva. És parant-nos a
pensar en aquesta necessitat que comen-
cem l'estudi, en el primer punt calent
(p. 12). Ens adonarem que la llum artificial
només és un feliç succedani de la llum
que ens cal per viure, que és la del sol. I
pensarem també en la necessitat de la
foscor, que avui sovint oblidem.

Però al marge de la bellesa de la nit, la
humanitat ha buscat des dels inicis com
tenir claror després de la posta del sol.
El foc al ras, les espelmes, les làmpares
d’oli...1 L’invent de la bombeta elèctrica
va ser una autèntica revolució: neta, barata,
senzilla... Però la generació d’electricitat
en els volums actuals no és ni neta, ni
barata, ni senzilla, ni sostenible. Potser
farem algun altre descobriment revo-
lucionari que ens permetrà generar claror
de manera sostenible més fàcilment? I
aleshores, potser pensarem que per fi ja
podem il·luminar els oceans? Fins ara
certament estem acostumats a obtenir
l'energia que calgui per fer tot el que se'ns
acudeixi. Quan moblem una casa ningú
no ens diu el màxim d'electrodomèstics
que podran ser alimentats, quan construïm
qualsevol edifici o projecte ningú no ens
supedita a un subministrament donat
d'energia... I així, pel broc gros, el consum
d'electricitat a l'Estat s'ha multiplicat per
10 en quaranta anys, amb un increment
mitjà del 5% anual en els darrers deu
anys.2 Al segon punt (p.14) hem volgut
prendre consciència del que passa al món
per fer possible, entre tantes altres coses,
el miracle de la claror a l'abast d'un clic,
que és molt i, per ara, no gaire afalagador.

Al tercer punt (p. 16) coneixerem les
bombetes que podem comprar avui, molt
més variades que fins fa pocs anys. Veurem
que les de baix consum són un gran invent,
però no tant com per fer-les servir sempre
i a tot arreu. Hem volgut posar de relleu

que per lluitar contra els problemes que
origina el gran consum energètic actual
cal canviar coses molt més estructurals
que les bombetes de casa.

Al quart punt, a la p. 20, fem un breu
cop d'ull a la fabricació de bombetes. I
acabem, en el cinquè punt (p. 21), pensant
en la manera com fer servir les bombetes
un cop a casa, i com llençar-les quan se'ns
fonen. A la p. 22 hi hem posat la Guia,
amb les informacions més necessàries per
portar les idees a la pràctica.

Comptat i debatut, ens hem adonat que
fer un consum conscient de bombetes és
força més que apagar el llum quan no hi
som o canviar a bombetes de baix consum!
Tal com descobrim número rere número,
tenim un interessant i engrescador camp
per córrer dintre dels petits actes de cada
dia per satisfer les necessitats i els desitjos

depenent cada vegada menys de l'energia,
dels diners... del consum. Sense oblidar
que també hi ha un camp molt vast per
recórrer per canviar les estructures
col·lectives; us imagineu que les tarifes
elèctriques fessin pagar més a qui gasta
més?, o que tots els electrodomèstics fossin
de classe A? Necessitem més llum en
aquest tema... i no ens estem referint a
més bombetes.

1 Segons la normativa lingüística vigent, en català
cal usar làmpada en lloc de làmpara. Però làmpada
és una paraula tan estranya en el llenguatge comú
(heu sentit mai algú que la faci servir?) que hem
decidit saltar-nos la norma.
2 Asociación Española de la Industria Eléctrica:
Memoria estadística eléctrica 2002 i Eurostat: Gas
and electricity market statistics 2007.
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ABANS QUE BOMBETES,
LLUM NATURAL

La llum natural ens és imprescindible perquè
tot l'organisme (no només la vista) funcioni
bé. La llum artificial no té les mateixes
propietats.

Quan fem activitats en què necessitem
veure'ns-hi bé, tenir llum artificial insuficient
ens perjudica.

Per descansar o relaxar-nos ens cal un
ambient de penombra.

1

Quanta
llum

OPCIONS

Dissenyem la casa, el lloc on treballem
i els horaris per aprofitar al màxim la
llum del sol.

A la Guia de la p. 22 indiquem la
quantitat de llum que necessitem en
diferents activitats i com aconseguir-
la amb les bombetes actuals.

�

�

�

�

�

�

�

ELS PUNTS CALENTS DE LES BOMBETES

Sense llum no ens hi veiem. Quanta en
necessitem? Ens fa el mateix efecte
qualsevol tipus de llum? La llum natural
és indispensable per a la salut, però amb
la vida moderna tendim a tancar-nos cada
vegada més entre parets. I, parlant de
llum..., quant temps fa que no heu sentit
i gaudit la foscor?

LLUM NATURAL
A diferència d'algunes espècies animals,
els humans ens hem desenvolupat fent
vida a la llum del sol, i de resultes d’això
molts mecanismes biològics de l'organisme
en depenen. La llum artificial només ens
dóna una petita part del que ens aporta
el sol, per això convé que sempre que
puguem triar optem per llum natural.

La llum del sol és molt més intensa que
els llums artificials, però no ens enlluerna
a no ser que mirem directament el sol o
que es concentri en ser reflectida, per
exemple, per un paper molt blanc o un
entorn nevat. A més de claror ens aporta
altres coses:

Els rajos ultraviolats actuen sobre una
substància que tenim a la pell per formar
vitamina D, necessària per fixar el calci
als ossos; una manca de vitamina D causa
raquitisme i osteoporosi. També n'obte-
nim del rovell d'ou, del peix gras i dels
olis de peix.
La llum que rebem determina el funciona-
ment del rellotge intern de l'organisme,
que regula diverses funcions biològiques.
Com la síntesi de serotonina, un
neurotransmissor que té a veure amb
l'estat d'ànim. O la secreció de mela-

tonina, l'hormona de la foscor, que té a
veure entre altres coses amb la son i els
somnis.
Estar a la llum del sol estimula la ment,
indueix a l’optimisme, ens fa sentir en
contacte amb el món.
Si estem moltes hores amb llum artificial

no ens arriba prou llum perquè es duguin
a terme totes aquestes funcions biolò-
giques; la fototeràpia contra les depressions
consisteix a il·luminar el pacient amb
llums molt més potents que els que usem
habitualment. A més, estar molta estona
amb només llum artificial ens cansa, se'ns
fa llarg. I d'altra banda, amb llum natural
estalviem electricitat, i deixar entrar el sol
a l'hivern ens ajuda a estalviar calefacció
(a l'estiu no entrarà tant perquè cau més
vertical).

Però no oblidem que l'exposició al sol
directe s'ha de fer amb mesura, sobretot
a les hores de migdia a l'estiu i especialment
des que hi ha el forat a la capa d'ozó; una
exposició excessiva pot causar eritemes,
càncer i envelliment prematur de la pell.

Com podem aprofitar al màxim la
llum solar:

Les estances on passarem més estona o
on treballarem, orientem-les o escollim-
les orientades cap al sud i posem-hi
finestres bones, que no deixin passar el
fred ni la calor.

Les taules, sofàs, etc., on volem llum
posem-les a la vora de les finestres i de
manera que la llum arribi de costat a
l'àrea cap on hem de mirar (de cara ens
enlluernaria i d'esquena ens faríem
ombra). Escollim el costat de manera
que no ens fem ombra amb les mans.
Fem servir persianes, cortines, tendals...
per regular la intensitat i els rajos de sol
directes, que ens poden enlluernar i
descoloreixen els mobles, la roba, el
paper, etc.
On no puguem tenir finestres potser hi
podem posar vidrieres o rajoles trans-
lúcides (a les parets que donen al carrer
o a una estança amb finestra), o clara-
boies, que donen molta llum. Cal que
duguin un bon aïllament tèrmic, i potser
un para-sol per regular l'entrada de sol
a l'estiu. Una altra opció és posar un tub
solar: una mena de lluerna que pot fer
arribar la claror des de la teulada fins a
qualsevol nivell d'un edifici i filtra els
rajos ultraviolats (amb la qual cosa evita
que les coses es descoloreixin).3

Sortim a l'aire lliure sempre que puguem
(passejar, llegir en un parc, reunir-nos a
la terrassa d'un bar...).
Adaptem els horaris als de la llum de
dia.

LLUM ARTIFICIAL
Quan no tenim sol ens cal una certa
quantitat de llum artificial. No podem
fer-ne amb les propietats ni amb una
intensitat comparables a les del sol, ni usar

� �

Estar a la llum del sol
estimula la ment i indueix
a l’optimisme

3  Vegeu per exemple www.soltecnic.com.
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sempre bombetes de màxima potència:
hem de buscar un equilibri entre salut
i consum energètic. Necessitarem menys
intensitat per obtenir il·luminació general
i més per fer alguna activitat visual.

Al requadre La mesura de la llum i a la
Guia de la p. 22 donem algunes indica-
cions. Cadascú és qui millor sap en cada
moment si li cal més o menys llum: si
veu bé el que estigui mirant, si li ve de
gust un ambient més lluminós o més de
penombra... De vegades estem absorts
en alguna activitat i no ens adonem de

la llum que tenim; és important parar-
hi atenció perquè:

Si tenim massa poca llum fem treballar
l'aparell visual més del normal, i això
ens pot cansar, fer mal de cap, ressecar
els ulls perquè no parpellegem prou,
o fer avançar una miopia incipient.
També pot fer que adoptem postures
incòmodes que ens van fent malbé
l’esquelet.
Un enlluernament continuat ens podria
causar des de lesions superficials a la
còrnia fins a lesions greus a la retina.

13

4 Wikipedia.
5 A internet podem trobar fotos del planeta il·lu-
minat de nit, per exemple a www.sciencenet-
links.com.
6 El Departament de Medi Ambient i Habitatge
estima que, amb un bon enllumenat públic, a
Catalunya es podrien estalviar 14.000 tones de
petroli cada any.
7 El 2006 l'Ajuntament de Barcelona va pagar
47.000 euros pel consum dels llums de Nadal, i
els comerços en van pagar 800.000 pel muntatge.
Vilaweb, 12 de novembre del 2007.
8 www.celfosc.org.

Quan pensem en “quanta llum”,
molts ho associem amb “quants
vats”. No obstant això, els vats no
mesuren pas la llum sinó la potència
(elèctrica, en aquest cas). Com
veurem al punt 3, un mateix nombre
de vats pot proporcionar més llum o
menys segons com d'eficient sigui la
bombeta; si associem vats amb
quantitat de llum és perquè durant
molt temps totes les bombetes han
estat del mateix tipus i igual d'efi-
cients.

La unitat de mesura estàndard de
la quantitat de llum és el lumen. Avui
ja és obligatori que a les capses de
bombetes s’indiqui quants lúmens
ens donaran. Una bombeta tradicio-
nal de 100 vats genera uns 1.300
lúmens.

Els luxs mesuren la llum que arriba
als diferents punts d'un espai. Un
focus de 1.300 lúmens en una
habitació de 10 m2 farà que a cada
punt hi arribin 130 luxs, mentre que
posat en un espai de 100 m2

proporcionaria 13 luxs a cada punt.
Al migdia, amb la llum del sol ens
arriben entre 30.000 i 100.000 luxs
(segons si està més o menys núvol),
a l'albada i a la posta uns 400. Amb
la lluna plena ens pot arribar un quart
de lux. Una espelma a 30 cm. ens
dóna 10 luxs.4 A la Guia de la p. 22 hi
tenim les indicacions més pràctiques.

A la nostra cultura la foscor té ten-
dència a estar “mal vista”. Amb el
temps hem anat associant una casa,
unes botigues o uns carrers sense
gaire llum amb endarreriment,
misèria o inseguretat, fins al punt
que sense molta claror ja no ens hi
trobem bé. En volem amb tanta
abundància que avui sobre els
nuclis urbans hi tenim, de nit, una
aurèola groguenca que es dispersa
cap al cel; és el que anomenem
contaminació lluminosa.5

Tot i això, la foscor o una llum
tènue ens són imprescindibles per
descansar o de vegades per sentir-
nos tranquils, i donen més protago-
nisme a l'oïda, el tacte o l'olfacte,
sentits que la major part del temps
queden en un segon pla per darrere
de la vista. La contaminació llu-
minosa ens impedeix observar els

astres i viure el cel de nit (per a
molts és un gran desconegut),
desequilibra els ecosistemes noc-
turns, enlluerna vianants i conduc-
tors, causa intrusió lumínica (ens
entra llum dels fanals per la
finestra), comporta un malbarata-
ment d'electricitat6 i de diners...7

Avui la situació ha fet saltar una
certa alarma social. L'organització
Cel Fosc es dedica a denunciar-la
i a pressionar les administracions
perquè la regulin;8 algunes autono-
mies comencen a fer-ho, però amb
normes molt ineficaces de mo-
ment. Segons Cel Fosc, Espanya
és el país d'Europa amb uns nivells
lumínics tant exteriors com in-
teriors més exagerats; les lluminà-
ries de carrer són entre 2'5 i 3
vegades més potents que a altres
països.

LA IMPORTÀNCIA DE LA FOSCOR

�

�

LA MESURA DE LA LLUM
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Per què hem de procurar gastar menys
electricitat? Perquè no és “gratuïta” sinó
que en generar-la “hi perdem” alguna
cosa. En aquest punt fem una mirada des
de molt enlaire (és un tema complex i
extens) a la situació actual del sistema de
producció elèctrica, perquè és important
tenir present que poder veure'ns-hi amb
un clic d'interruptor té moltes implicacions
al darrere.

DE L'ENERGIA A L'ELECTRICITAT
És habitual dir que “generem energia”,
però no és ben bé així, perquè no creem
pas energia “nova”. El que fem és trans-
formar materials i energia que ja tenim en
altres formes d'energia. L'única energia
nova de què disposem és la que ens arriba
cada dia del sol (i altres energies còsmi-
ques).

En concret, per generar electricitat en
grans quantitats fem servir dues tècniques.
Una és la que s'usa a les plaques fotovoltai-
ques, en les quals la llum del sol excita

directament els electrons de les cel·les. I
l'altra és fer girar un imant sobre fils
conductors perquè s'hi indueixi corrent
elèctric; més exactament, el que es fa girar
és una turbina a la qual està enganxat
l'imant. Totes les formes de generació
elèctrica en massa (llevat de la fotovoltaica)
apliquen aquesta tècnica; la diferència
entre elles rau en la manera de fer girar
la turbina.

A la Terra disposem almenys de dues
coses que es mouen “soles”: el vent i
l'aigua. Fent que empenyin les aspes d'una
turbina obtenim electricitat: l'eòlica i la
hidràulica (habitualment es fa en un salt
d'aigua, avui s'està experimentant amb les
ones i les marees).9

En tots els altres casos el que fa girar la
turbina és vapor d'aigua a pressió, i per
tant s'ha escalfar aigua d'alguna manera.
A les centrals que podem anomenar ge-
nèricament tèrmiques l’aigua s'escalfa
cremant algun combustible (carbó, gas,
petroli, biomassa, biogàs, residus urbans...),
a les nuclears amb la calor que desprèn la
fissió d'urani, i a les centrals solars de mi-
ralls (centrals solars termoelèctriques, encara
n'hi ha molt poques) s'escalfa gràcies a
una concentració molt gran de rajos solars.

ENERGIES VELLES, ENERGIES
NOVES
Fer una avaluació profunda de les diferents
fonts d’energia és molt complex. Si hi ha
una cosa clara, és que les que ens subminis-
tren la pràctica totalitat de l’electricitat
actualment (vegeu la gràfica D’on ve
l’electricitat avui) tenen inconvenients tan

grans que han de tendir a desaparèixer:
Combustió de fòssils És la font que
més CO2 emet, fins i tot en centrals de
cicle combinat que n'emeten la meitat
que les anteriors centrals tèrmiques, i
allibera altres contaminants molt pro-
blemàtics (òxids de sofre i nitrogen i altres
partícules). D'altra banda, els combustibles
fòssils s'esgoten.
Nuclear Un sol gram de plutoni-239, el
residu més tòxic de la fissió nuclear, és
capaç de causar càncer a un milió de
persones i es manté radioactiu durant
gairebé mig milió d'anys. De moment es
va guardant a les centrals mateixes, en
piscines de formigó, perquè encara no
s'ha decidit quin destí final donar-li. Els
residus de mitjana i baixa radioactivitat es
traslladen a El Cabril (Córdoba) i s'emma-
gatzemen dintre de grans blocs de formigó.
L'energia nuclear només ha sobreviscut
econòmicament gràcies a bilionàries
subvencions públiques. Ja als anys 80 havia
acumulat un deute de 4 bilions de pessetes,
que va eixugar l'Estat via diverses
operacions; fins l'any 2070 pagarem a
través del rebut de la llum 13.700 milions
d'euros per gestionar els residus nuclears.10

Grans centrals hidroelèctriques
Gent expulsada de la seva terra per la
inundació de valls, ecosistemes aquàtics i
no aquàtics malmesos per l'alteració tan

14

EL MODEL ECONÒMIC TAMBÉ
HA DE SER RENOVABLE

El consum elèctric no para de créixer.

A tot el món, la immensa majoria de
l'electricitat la generen les fonts amb pitjors
impactes ambientals: nuclear, combustió de
fòssils i grans hidroelèctriques.

OPCIONS

Avui s'estan desenvolupant les energies
renovables, més netes. És important
potenciar-les en la mesura del possible.

El millor model energètic i econòmic
serà el que aconsegueixi necessitar
menys energia.

ELS PUNTS CALENTS DE LES BOMBETES

9 També podríem posar en aquest grup l'energia
geotèrmica que fa girar la turbina amb el vapor
d'aigua que expulsen els guèisers. És molt
minoritària i al nostre país no n'hi ha.
10 Greenpeace, comunicació personal.
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important del territori...
A més d’insalvables problemàtiques

ecològiques, aquestes fonts tenen grans
inconvenients socials. Com la centralitat,
que comporta problemes socials, polítics
i bèl·lics tan greus. Avui el 85% de les
reserves de petroli és a 10 països,11 el 76%
de les de gas a 9, el 89% de les de carbó
a 8,12 i el 96% de les d’urani a 10 països.13

A l’Estat, el 75% de l'electricitat és produïda
per tres empreses. També passa que les
pitjors conseqüències socials d'aquest
model energètic (víctimes de les guerres,
gent a qui contaminen o prenen la terra...)
les pateix gent que té molt poc a veure
tant amb la generació de l’energia com
amb el consum.

Científics, sector productiu, polítics, eco-
logistes, tots veuen les fonts alternatives
amb molt bons ulls, perquè ens subminis-
tren una energia renovable i amb menys
impactes, però a l'hora de desenvolupar-
les apareix la inexorable complexitat de
la realitat i la cosa no és fàcil. Per una ban-
da hi ha les resistències que ofereixen
els interessos particulars, econòmics o no,
que els són contraris; sense anar més lluny,
el poderós model energètic vigent. Per
altra banda afloren també incerteses;
actualment hi ha controvèrsia sobre si po-
den subministrar quantitats de l'ordre de
les que consumim actualment (a la secció
Perquès veiem que en el cas dels com-
bustibles per al transport la resposta és
negativa).

Davant d'aquest escenari, és molt
important potenciar l'expansió de les
energies més netes i renovables, tenint

presents les limitacions i impactes que
presenten ara com ara i estant amatents a
la manera com evolucionen. Però la
conclusió més clara que traiem és que,
sigui quin sigui el model energètic futur,
haurà de basar-se en una minimització
del consum, i per tant de la necessitat.

QUANTA EN NECESSITEM
El consum d'electricitat a l’Estat s’ha doblat
els últims 15 anys. Des dels anys 60, en
què va començar la “modernització” de
la nostra forma de viure, s’ha multiplicat
per 10;15 la població en el mateix període
s’ha multiplicat per 1'5.16 És a dir, avui
cada persona fa servir sis vegades més
electricitat que fa quaranta anys.

Sempre s’ha donat per fet que a mesura
que augmenta la demanda d’electricitat
cal anar-ne incrementant la generació.
Així per exemple, quan ocorren apagades
com la de l’estiu passat a Barcelona exigim
a les empreses generadores que es gastin
els diners que facin falta per donar “el
servei que cal”. En el poc que portem de
mil·lenni hi ha hagut apagades similars a
diversos països occidentals, per exemple
el novembre del 2006 uns 10 milions
d’europeus es van quedar a les fosques.
Potser és que l’acceleració en el consum
és tan gran que ja ens està costant atrapar-
la amb la generació i la distribució.

És sensat continuar per aquest camí  i
pensar en projectes tan perjudicials com
la MAT (www.no-mat.org)? Seria més
intel·ligent buscar maneres d’organitzar-
nos (proveïment de béns i serveis,
requeriments de transport i d’il·luminació,

etc.) que persegueixin l’enginy de
necessitar el mínim d’electricitat en lloc
de l’enginy d’aconseguir-ne tanta com
vulguem, perquè això ja sabem que té un
límit físic inexorable i acostant-nos-hi no
fem més que empitjorar la situació. Com
menys energia demanin les nostres
necessitats més fàcil serà obtenir-la,
i això repercutirà en menys impacte
ecològic, menys tensió social i potser en
formes de vida més tranquil·les. Per tant,
hem d'aprendre a contenir la demanda
tant a nivell domèstic com industrial, urbà,
etc. , i  per  aconseguir-ho serà
imprescindible un marc legal i econòmic
que ho promogui amb fermesa mitjançant
polítiques urbanístiques, comercials,
d'infraestructures i transport, mesures
fiscals.17 Al Brasil, amb motiu de la crisi
energètica del 2001 es van aplicar tarifes
progressives al consum d'electricitat,
sancions o talls als que superaven els límits,
bonificacions als que es mantenien en
nivells mínims, etc. Es va aconseguir una
reducció mitjana del consum de prop del
20% i es va frenar en sec el creixement
accelerat d'anys anteriors.

Seria molt convenient anar fent aquest
canvi abans que arribi una crisi energètica
que faci escassejar l'oferta, perquè aleshores
seria el mercat qui en regularia la dis-
tribució i ja sabem com acostuma a fer-
ho: el preu farà que l'energia sigui menys
accessible per als que menys tenen, que
segurament són els que hauran contribuït
menys a la crisi. De fet, a països amb es-
cassetat elèctrica ja passa que masses de
població estan econòmicament excloses
de consumir-ne.

11Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas (Ministeri
d'Educació i Ciència): Situación de la energía en el
mundo, Europa y España.
12 Agència Internacional de l’Energia.
13Societat Nuclear Europea (www.euronu-
clear.org).
14 Elaboració pròpia a partir de dades d’Endesa,
Iberdrola i Unión Fenosa.
15 Asociación Española de la Industria Eléctrica:
Memoria estadística eléctrica 2002 i Eurostat: Gas
and electricity market statistics 2007.
16 Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut
Nacional d'Estadística.
17 Vegeu per exemple la secció Perquès al núm.
17 d’Opcions.

D’ON VE L’ELECTRICITAT AVUI A CATALUNYA

36%
Combustibles
fòssils

52%
Nuclear

0’7%
Eòlica8%

Hidràulica

3’3%
Residus urbans i agrícoles

Font: Balanç energètic de Catalunya 2006, Institut Català d’Energia 2007.
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IL·LUMINES O ESCALFES?

Les bombetes de baix consum gasten cinc
vegades menys electricitat que les
convencionals i duren fins a deu vegades
més. Però la fabricació i el tractament com
a residu són més complexos.

Per treballar necessitem llum freda i
abundant, per relaxar-nos llum càlida i tènue.

3

Quina
bombeta?

OPCIONS

Passem-nos a bombetes de baix consum,
excepte les que usem molt poc, les que
tinguin més risc de trencar-se sovint o
si necessitem veure bé els colors
naturals.

Pensem en altres coses que podem fer
o reclamar que es facin per lluitar contra
els problemes del model energètic
actual.

Avui a les botigues hi trobem una infinitat
de bombetes diferents; fa no tants anys
només podíem escollir la potència i unes
poques formes! N’hi ha quantre grans
tipus: incandescents, halògenes, fluorescents
i de baix consum, i LEDs (d'aquestes úl-
times encara n'hi ha molt poques). Cada
tipus té un comportament diferent pel
que fa a consum, vida útil, tipus de llum
i requeriment de materials i de tecnologia.
A la Guia de la p. 22 resumim tota aquesta
informació en una taula pràctica.

COM GENEREN LA LLUM
Les bombetes incandescents (les tra-
dicionals) escalfen un filament a una tem-
peratura suficient perquè emeti claror.
Però més d'un 90% de l'electricitat que li
arriba es converteix en escalfor i menys
d'un 10% en llum; es diu que la bombeta
és molt poc eficient. Amb el temps el
filament es va desgastant fins que es trenca
i la bombeta es fon. Les bombetes halò-
genes també funcionen per incandescència
però duren més i són una mica més
eficients que les incandescents.

En canvi, en tots els altres tipus de
bombetes hi ha materials que emeten
llum no pel fet d'estar calents sinó pel fet
d'estar ionitzats (excitats per un corrent
elèctric).

En els fluorescents s'ionitza un gas
(vapor de mercuri). De mitjana con-
sumeixen cinc vegades menys que les
bombetes incandescents per aconseguir
la mateixa quantitat de llum (amb la qual
cosa ens permeten estalviar també diners),

i poden durar deu vegades més. Les
bombetes de baix consum funcionen
exactament igual (també se les anomena
fluorescents compactes).

Els LEDs18 són uns dispositius
electrònics molt comuns en els indicadors
d'estat de molts aparells (el verd significa
engegat, el vermell stand by), senyals de
trànsit, llanternes, llums de bici o els llums
de fre dels cotxes. Recentment s'estan
introduint les bombetes d’aquest tipus per
a ús domèstic.

En els LEDs s'ionitza un sòlid. Els actuals
tenen eficiències similars a les dels
fluorescents, però se n'estan fent prototips
molt més eficients. Aguanten molt bé cops
i vibracions i es desgasten molt poc, poden
durar fins a 100.000 hores; un dels experts
que hem consultat diu que potser aquesta
vida tan llarga en frenarà la producció en
massa ... (vegeu la secció Trampes, a la p.
28).

QUIN TIPUS DE LLUM FAN
La claror que fan les diferents fonts de
llum té naturaleses molt diferents.
El color de la llum La llum del sol (que
és una gran massa incandescent) és la suma
de tots els colors, tal com ens recorda l'arc
de Sant Martí; cadascun correspon a rajos
d'una certa longitud d'ona. La llum canvia
de to segons la intensitat de cada color
individual a cada moment: només és del
tot blanca al migdia, quan els rajos de tots
els colors es refracten de la mateixa manera.
Durant la major part del dia és blavosa, i
a l'albada i a la posta és ataronjada.

Els diferents tons de llum, del sol o de
qualsevol altra font, s'identifiquen pel que
s'anomena temperatura de color, i es mesuren
en kelvin (K).19 Els tons groguencs s'ano-
menen llum càlida. És relaxant i
confortable, va bé per descansar. Treballar-
hi gaire estona ens cansaria, i si és gaire
intensa se'ns fa carregosa. Els tons blancs
i blavosos fan llum freda. Ens ajuda a
estar actius, va bé per treballar si és abun-
dant; amb intensitat baixa ens fa una
sensació inhòspita.

Podríem dir que una bombeta incan-
descent és un “sol imperfecte”: com que
no arriba a una temperatura tan alta, no
emet tots els colors amb la mateixa
intensitat. De resultes d’això, la suma de
rajos no dóna blanc sinó groguenc, i la
llum és càlida. Les bombetes halògenes
arriben a més temperatura, de manera que
la llum que fan és més blanca i freda.

Com hem vist, els fluorescents generen
la llum d'una manera molt diferent i en
conseqüència les intensitats amb què
emeten els diferents colors són molt
desiguals, de manera que el blanc està fet
d'una suma molt diferent de la del sol (i
diferent en cada model de cada fabricant).
Per això la llum que fan és “estranya”. Els
fluorescents tradicionals feien només llum
freda però avui molts fabricants ofereixen
models amb llum freda i amb llum càlida.

ELS PUNTS CALENTS DE LES BOMBETES

18 Sigles de light-emitting diode, díode emissor de
llum.
19 La temperatura de color correspon a la temperatura
a la qual s'hauria d'escalfar un cos negre perquè
emetés llum del color corresponent.
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Els LEDs són pràcticament monocromà-
tics: emeten una sola longitud d'ona, d'un
color o altre segons de quin material
estiguin fets. Els de llum blanca en realitat
la fan blava, i se'ls afegeix uns materials al
vidre que canvien la longitud d'ona
d'alguns rajos de tal manera que la suma
total fa el blanc. Tot just comença a haver-
hi LEDs que facin blanc càlid i blanc fred.
Com veiem els colors De vegades
passa que en una estança veiem la roba
d’un color i en sortir al carrer la veiem
diferent. Això és perquè, amb cada
composició de la llum, els colors que
reflecteixen els objectes i ens arriben als
ulls són diferents. Cada bombeta té un
índex de reproducció cromàtica (IRC); si
reprodueix els colors de la mateixa manera
que la llum del sol al migdia es diu que
té un IRC de 100, i a mesura se'n va
allunyant l'IRC va baixant.

Les bombetes incandescents i halògenes
fan la llum més “natural”. Els continus
avenços tecnològics van millorant la
reproducció cromàtica dels fluorescents.

ALTRES COSES QUE CONVÉ SABER
Transformador Les bombetes que van
a menys de 220 V (algunes d’halògenes i
LEDs) han de dur un transformador, que
consumeix electricitat a part de la bombeta
(un 10-30% més) i fa soroll.
Regulació d'intensitat Els atenuadors
també duen un transformador. La bombeta
consumeix força encara que abaixem molt
la intensitat. Convé apagar el llum per
l'interruptor (o fent “clic” amb el regulador
mateix) per evitar que el transformador
segueixi consumint.
Encesa Els fluorescents i bombetes de
baix consum triguen una estona a donar
el 100% de la llum, sobretot si l'ambient
és fred, per això no són pràctiques a llocs

que s’hagin d'il·luminar poca estona
(escala, passadís...). Recentment n'han
sortit models amb preescalfament, que
donen tota de llum de forma quasi
instantània; de totes maneres, en llocs que
s'hagin d'il·luminar poca estona són més
recomanables les incandescents o halò-
genes, tal com es veu al requadre Mil hores
poden ser molt temps (p. següent).
Difusió de la llum De tots els tipus de
bombetes se'n fan models reflectors que
donen llum direccional, convenient per
a les activitats visuals (cal il·luminar l'àrea
de treball, no pas tota l'estança).
Pampallugues Internament, els fluores-
cents s'encenen i s'apaguen constantment,
però avui ja ho fan a una velocitat tan
alta que no ens afecta gens. Els vells poden
fer pampallugues, de vegades no les veurem
però en sentirem la molèstia.

SOBRE LA FABRICACIÓ
Les bombetes incandescents i halògenes
són força senzilles, tant pels materials
(majoritàriament vidre i tungstè), que
són abundants i no tòxics, com pel procés

de fabricació. Les bombetes fluorescents
i les de baix consum contenen mercuri,
un metall pesant tòxic, i des de ja fa uns
quants anys duen components elec-
trònics (xips), igual que els LEDs i que
tants i tants aparells en el món actual. Això
fa que la fabricació sigui més complexa.20

Per exemple, els xips s'han de fabricar en
el que s'anomenen sales netes, en les quals
hi ha com a molt 10 partícules de pols
per metre cúbic, cosa que s'aconsegueix
renovant totalment l'aire de la sala unes
10 vegades cada minut. Un gran consum
energètic, doncs.

En l'onada de conscienciació i màrqueting ambiental entorn del canvi climàtic
que ens inunda aquests últims anys, les bombetes de baix consum fan un paper
si més no curiós. Tothom ens diu que canviar les bombetes és una bona manera
de mitigar el canvi climàtic, fins al punt que alguns països com Austràlia han
decidit prohibir les bombetes incandescents.

Alhora, les autoritats estableixen acords amb països manufacturers perquè
ens enviïn els béns des de l'altre cap de món, construïm edificis als quals a penes
entra llum solar, i tots som conscients que ampliar els aeroports i les rondes
metropolitanes és fonamental per al nostre futur. Anant i tornant de Londres a
Barcelona en avió gastem tanta energia com la que estalviaríem al llarg de 25
anys canviant una bombeta tradicional de 60 vats que féssim servir dues hores
cada dia.21 I tanmateix, tot els indicis assenyalen que el millor que podem fer
contra el canvi climàtic és canviar la bombeta...

A l'Estat espanyol, la generació d'electricitat emet un 28% de tots els gasos
d'efecte hivernacle.22 A les llars fem només una quarta part del consum elèctric
total,23 i dins de casa la il·luminació s'endú un 18% del consum.24 Per tant, la
contribució de les nostres bombetes al canvi climàtic que es causa a l'Estat ronda
l'1%.

Aquest 1% és tan important com tots els altres, però no el podem prendre com
a símbol i placebo oblidant la resta. És infinitament més fàcil canviar les bombetes
que l'estructura econòmica, però si no fem canviar l’estructura, canviar les
bombetes haurà servit de ben poc.

ECOBOMBETES O ECOPLACEBOS?

20 A es.youtube.com/watch?v=tf-LOmMZoIw
hi ha un vídeo on podem veure bona part del
procés.
21Elaboració pròpia a partir de www.sustra-
vel.co.uk/carbon_calculator.
22 Institut Nacional d'Estadística, dades del 2003.
23 Asociación Española de la Industria Eléctrica:
El sector eléctrico a través de UNESA, 2003.
24 Instituto para la Diversificación y el Ahorro
de la Energía, citat a Ecologistas en Acción: Plan
de ahorro y eficiencia en el consumo eléctrico. Horizonte
2015, 2005.
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L’educació ambiental al teu abast!

Nil Fabra, 20 baixos
Tel. 93 237 47 43

recursos@mail.bcn.es

www.bcn.es/agenda21

Guies d’educació ambiental
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CAL CANVIAR TOTES LES
BOMBETES DE CASA?
Si no hi ha cap contrapartida, qualsevol
estalvi energètic val la pena, per petit que
sigui (l'estalvi de cadascú es multiplica
pels milions de consumidors que som).
Si hi ha contrapartides, convé pensar-hi
una mica.

Les bombetes de baix consum gasten
menys i duren més que les convencionals.
Fan una llum de menys qualitat, però cada
vegada s'acosten més a la llum natural. En
contrapartida, per fabricar-les cal usar més
energia i materials, alguns dels quals tòxics,
i són complexes tecnològicament. Gestio-
nar-ne els residus també és més complicat.

Comptabilitzar el cost ecològic de tot
el cicle de vida d'unes i altres bombetes
és impossible. Aleshores, quina opció és
millor? Com passa tantes vegades, la
resposta és “depèn”:

En una estança que il·luminem poca
estona (com ara un rebost o unes golfes)
el consum addicional d'una bombeta
incandescent o halògena tindrà poca
importància dintre del consum elèctric
total, i la vida real pot ser ben llarga:
generarem pocs residus (en l'exemple
del requadre, una bombeta cada 21 anys)
i senzills de fabricar i gestionar. Potser
això és millor que optar per la bombeta
de baix consum, que difícilment es faria
servir durant els 210 anys que podria
arribar a funcionar. En canvi, en una

estança que hàgim d'il·luminar durant
3 hores cada dia la bombeta de baix
consum té tot el sentit.
Les bombetes que tinguin més risc de
trencar-se (per exemple una que
moguem per una obra) val més que
siguin incandescents, perquè en aquest
cas la llarga vida de les de baix consum
no s'aprofitaria i en canvi generaríem
molts residus complicats.

A partir d'aquestes idees (i de les altres
consideracions que recollim a la Guia)
podem decidir quines bombetes canviem
i quines no, sent conscients que per a
alguns casos no hi haurà una “millor
opció” clara.

Servei de Càtering
Gestió de cuines escolars
Comerç just
Reinserció laboral
Productes ecològics

Futur Just Empresa de Inserció SL · Hércules, 3 · 08002 Barcelona · 93 302 19 27
catering@futur.cat · www.futur.cat

ELS PUNTS CALENTS DE LES BOMBETES

�

Recursos que usem i residus que
generem en 21 anys

1 bombeta incandescent

Una desena part d’una bombeta

de baix consum

21 bombetes incandescents

2 bombetes de baix consum

Si fem servir la

bombeta...

10 minuts

cada dia

Incand.

Baix c.

Quant temps

durarà

21 anys

210 anys

1 any

10 anys

4 kWh*

80 kWh*

Incand.

Baix c.

3 hores

diàries

Estalvi

d’energia anual

25 Estadísticament vol dir que al cap de 1.000
hores haurà deixat de funcionar la meitat de les
bombetes incandescents.

�

Posem que hem de triar entre una bombeta incandescent de 100 vats i una de baix consum de
20 vats, que fan la mateixa llum. La incandescent dura 1.000 hores25 i la de baix consum en
pot durar 10.000. Al cap de 1.000 hores de funcionament, la incandescent haurà gastat 100
kWh i la de baix consum 20 kWh. Ara bé, com es reparteixen aquestes 1.000 hores al llarg del
temps real?

*  Per fer-nos una idea de quant són aquestes quantitats: 4 kWh és el que gasta un ordinador durant
16 hores i 80 kWh el que gasta en 320 hores; és a dir, 2 dies i 2 mesos d'horari laborable respectivament.

MIL HORES PODEN SER MOLT TEMPS
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Fins fa encara no 20 anys, a l’Estat espanyol
hi havia força fabricants de bombetes
incandescents; se’n fabricaven més que no
se’n consumien. Durant la dècada dels 90
les grans multinacionals (Philips, Siemens
–marca Osram–, General Electric, Sylvania)
van absorbir gairebé totes les empreses
petites i la fabricació es va deslocalitzar cap
a països de mà d’obra barata. Per exemple,
Philips va absorbir tres empreses i el 2005
va tancar una planta que havia inaugurat

només sis anys abans; la producció es va
traslladar a Polònia.26

Aquest procés ha estat paral·lel a l’aparició
de les bombetes de baix consum, que van
sortir a la dècada dels 80 i es van començar
a fabricar massivament fa menys de deu
anys. Aquí mai se n’han fabricat.

Avui trobarem encara força bombetes
fabricades a Europa occidental, però sobretot
n’hi ha de fetes la Xina, que avui fabrica
un 69% de les bombetes de baix consum

que es fan servir a la Unió Europea.27

Només queda una empresa que fabriqui
a l’Estat, Laes, que en fa d’incandescents
decoratives i especials i d’halògenes. Algu-
nes empreses independents que fabriquen
a Europa: Radium (Alemanya), Leuci
(Itàlia), Paulmann (Lituània).

MOLT GLOBAL, POC LOCAL

La major part de la indústria de bombetes
és a les mans de quatre grans multinacionals.

La fabricació es va movent sobretot cap a
Europa de l'Est i la Xina.

4

A qui
comprem

OPCIONS

Mirem les etiquetes per veure on s'han
produït: com més a prop millor. L'única
opció de fabricació a Espanya és la
marca Laes per a bombetes halògenes
i incandescents especials.

ELS PUNTS CALENTS DE LES BOMBETES

26 www.finanzas.com/id.8119112/noticias/noti-
cia.htm.
27 Diari El País, 2 de setembre del 2007.

ESTALVIAR EN CONSUM DE BOMBETES O EN TRANSPORT?

Les fàbriques de bombetes de baix consum que hi ha a Europa cobreixen un
25% del consum. El 2006 van expirar els acords aranzelaris que la Unió Europea
havia establert per importar-ne, i es va plantejar la possibilitat de no prorrogar-
los perquè les bombetes, procedents majoritàriament de la Xina, poguessin
entrar a Europa sense traves. Els aranzels eren del 66% sobre el preu.

Es va obrir un debat entre dues postures. Una, defensada principalment pel
comissari d'Indústria i la multinacional Siemens (marca Osram), era partidària
de mantenir els aranzels al·legant que la lliure entrada de bombetes xineses és
competència deslleial, ja que es venen per sota del cost de producció a Europa.
L’altra, que sostenien sobretot el comissari de Comerç, la resta de grans
multinacionals i l'organització ambientalista World Wildlife Fund, esgrimia
l’argument dels avantatges ambientals (reducció d’emissions de CO2) que
provocaria el fet que les bombetes fossin més barates.

La Comissió Europea va decidir, l'agost del 2007, mantenir els aranzels durant
un any més, esperant que la indústria europea tingui temps d'adaptar-se i
competir amb els preus xinesos d'aquí a 12 mesos.

Des de la visió del món del consum conscient se’ns desperta aquesta pregunta:
a llarg termini, ¿necessitarà menys producció d’energia un món que persegueixi
minimitzar els transports o un món il·luminat amb bombetes barates? La urgència
d’un desenvolupament sostenible encara té les de perdre davant l’imperatiu d’un
creixement econòmic sostingut.
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ELS PETITS ACTES SÓN
LLUMINOSOS

Un contrast fort d'il·luminacions ens cansa
la vista.

Un sol punt de llum gasta menys que uns
quants que sumin la mateixa potència.

Els fluorescents no gasten gaire més energia
quan s'encenen, però sí que se'ls escurça la
vida amb les enceses i apagades.

5

Un cop
a casa

OPCIONS

Per llegir o treballar posem un llum
potent a la vora de la superfície que
hàgim de veure i un llum general tènue.

Làmpares sense pols, parets clares,
apagar llums...

Portem totes les bombetes a la
deixalleria.

Algunes coses que convé saber per curar-
nos en salut:
Contrast Quan els ulls passen d'una àrea
a una altra amb una quantitat molt diferent
de llum, les pupil·les han de dilatar-se o
contraure’s de pressa. Si no volem cansar el
sistema visual cal que la transició de l’àrea
amb llum a l’àrea amb ombra es faci de
manera gradual. Per això es desaconsella
llegir o mirar la tele sense llum general per
costum.
Enlluernament Hem d’evitar mirar el sol
directament i tenir bombetes nues en el
camp visual.
Ambient Posar tots els llums d'una estança
del mateix to farà l'ambient més harmoniós.

MÍNIM CONSUM
Usem la llum artificial per al que la ne-
cessitem, no la malgastem:

Una sola bombeta consumirà menys
energia que dues o més bombetes que
sumin la mateixa quantitat de llum (perquè
l'eficiència creix amb la lluminositat).
Per veure'ns-hi bé per treballar, fem servir
un focus proper (a sobre la taula millor
que al sostre) que dirigeixi la llum cap a
la superfície de treball, ja sigui mitjançant
una pantalla o una bombeta reflectora
(direccional). A més d'aquest llum potent
en caldrà un altre de general tènue per
evitar massa contrast.
Es diu que si surts per poca estona d'una
estança amb fluorescent (o baix consum)
val més no apagar el llum. És cert, però
no perquè gastin molta energia addicio-
nal en encendre’s (en general és poca, tot
i que depèn del model) sinó perquè cada

encesa escurça la vida total de la bombeta.
Les bombetes que s'atenuen gasten bas-
tant amb qualsevol intensitat. Val més
apagar-les per l'interruptor que per l'ate-
nuador.
Els llums indirectes (encarats cap a la paret)
desaprofiten claror, ens n’arriba menys de
la que emeten.
Traiem la pols de les pantalles i les bom-
betes: la pols fa perdre més llum del que
pot semblar.
Pintem parets i sostres de colors clars,
reflectiran més llum.
Decorar amb electricitat és un luxe; evi-
tem els llums ornamentals dirigits només
a quadres, plantes...
No deixem encesos llums que no necessi-
tem.

QUAN SE'NS FON LA BOMBETA
La llei estableix que els fabricants o
importadors d'aparells elèctrics i electrònics
són els responsables de gestionar-los un cop
esdevinguin residus. La manera de fer-ho és
pagar una quantitat per cada aparell que
posen a la venda a un Sistema Integrat de
Gestió, una entitat que s'encarrega de la
recollida selectiva, el transport i el tractament

dels residus (reciclatge, abocament o
incineració). Trobarem aquesta quantitat
desglossada al tiquet que ens donen a la
botiga.

La llei obliga a portar les bombetes fluo-
rescents i de baix consum a una deixalleria,
perquè contenen mercuri tòxic; avui a Cata-
lunya se'n recupera el mercuri i part del
vidre i de l'alumini. Les incandescents i
halògenes també les hi hauríem de portar;
tot i que ara com ara el seu destí serà l'aboca-
dor o la incineradora, el més adequat és
recollir-les per recuperar-ne els materials.
No les llencem al contenidor del vidre,
perquè dificultarien el reciclatge de la resta
de vidres.

�

Algunes fonts d’informació que hem consultat
Organitzacions gremials (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, European Lamp
Companies Federation); empreses del sector (Ambilamp, Cofac, Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, Joan Ordeix, Laes, Monsó i Benet, Philips, Siemens, Vitri); centres acadèmics (Dept.
de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la Univ. Autònoma de Barcelona, Institut Clínic
d’Oftalmologia de la Univ. de Barcelona); experts (Edu Gálvez, fotògraf); administracions (Comisión
Nacional de Energía, Entitat Metropolitana del Medi Ambient, Institut Català d'Energia, Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía); organitzacions (Associació de Naturalistes de
Girona, Cel Fosc, Fundació Terra, Greenpeace, Illuminating Engineering Society of North America,
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud).

�
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IRC
9 significa més de 90

8 entre 80 i 89
...

To
27 significa 2.700K
40 indica 4.000K

...

Llum càlida Llum neutra Llum freda

2.500K 3.500K 4.500K 5.500K

ALTRES COSES A TENIR EN COMPTE

Vida útil Si la trobem en anys, s’ha assumit un ús mitjà de 2'7 hores diàries. Recordem que
la vida en temps real pot variar molt segons les hores que la bombeta estigui encesa cada dia!

Potència (vats) Encara sol ser la dada més visible. Hem de buscar la relació lúmens/vat
més alta, o buscar l'eficiència energètica més propera a l'A.

Mida de la làmpara o pantalla Anotem-la abans de sortir de casa per no agafar una
bombeta que sobresurti. També hem de saber a quin tipus de rosca o aplic s'haurà de posar.

On s'ha fabricat El nom d'un país sense Made in al davant segurament correspon a la
nacionalitat del fabricant. P.R.C. correspon a la Xina (de l'anglès People's Republic of China).
Fabricades a Espanya només hi ha les halògenes i incandescents especials de marca Laes.

UN COP A CASA
Evitem els contrastos forts llum-ombra i tenir bombetes en el camp visual.

Mínim consum: no posem llums indirectes, traiem la pols de les làmpares... A la p. 21 hi ha un
munt d'idees.

Quan es fonguin, portem tot tipus de bombetes a una deixalleria.

APROFITAR AL MÀXIM LA LLUM NATURAL
Fem més vida on hi hagi finestres, posem taules i sofàs a la vora de les finestres, vidrieres,
claraboies, tubs solars... A la p. 13 hi ha un recull d’idees.

NO FEM PATIR ELS ULLS
La llum que fa una bombeta s’escampa per una àrea. La llum que arriba a cada punt de l’àrea

es mesura en luxs.

Llum general La llum que fa la bombeta es mesura en lúmens (Lm, en algunes etiquetes
encara costen de trobar). Per saber quants en necessitem hem de multiplicar els luxs que
volem (taula de la dreta) pels metres quadrats per on s'escampa la llum. Si la bombeta és a
prop caldran menys lúmens per aconseguir els mateixos luxs. Per exemple:

Si volem 80 luxs a qualsevol punt d’una cambra de bany de 5 m2, posem un llum general
de 400 lúmens.
Si volem 300 luxs en una taula de menjador de 2 m2, posem un llum de 600 lúmens a sobre
la taula.

Val més una sola bombeta potent que dues de menys potència.

Llum direccional Per tenir bona llum sobre allò que necessitem veure bé (el llibre, per
exemple). En les bombetes direccionals la llum es mesura en candeles (Cd), per saber quantes
en necessitem consultem el botiguer (el càlcul a partir dels luxs depèn de l'angle d'obertura
del focus).

LA LLUM ADEQUADA
To de la llum Càlida per relaxar-se, neutra o freda per treballar. El podem trobar indicat
en K o amb indicacions com llum de dia (vol dir més de 5.000K), warm white (blanc càlid) o
cold blue (blau fred).
Com veiem els colors L'indicador es diu IRC o Ra. Sol ser almenys de 80; si necessitem
veure bé els colors ha de ser de 90. Ho trobarem a poques etiquetes, demanem-ho al botiguer.
Sovint trobarem un número de tres xifres com 927 o 840.
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GUIA PRÀCTICA

DE LES BOMBETES
Queda’t amb
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candeles

luxs

luxs

lúmens

LLUM QUE ES RECOMANA1

Espai o activitat

Passadissos, llum general tènue per
conversar o relaxar-se

Llum general normal

Per llegir una estona, per a jocs de
taula, a la cuina, al mirall del bany

Llegir molta estona, tallar a la cuina,
cosir

Tasques que requereixen  precisió, com
rellotgeria

Luxs

Amb l'edat en general es perd capacitat de visió i per
tant es necessitarà més llum.

1 Norma UNE-EN 12464 i Illuminating Engineering Society
of North America: Lighting Handbook 9a edició, 2000.

50 – 150

500 – 1.100

300 – 500

2.000 – 5.000

30 – 100

CARACTERÍSTIQUES DE CADA TIPUS DE BOMBETA I RECOMANACIONS D'ÚS

Aquestes dades descriuen les bombetes que trobarem més habitualment avui, però cal tenir present que contínuament surten novetats (per
exemple fa poc han sortit uns fluorescents amb una reproducció cromàtica molt bona). No deixem de fer als botiguers totes les preguntes que
calguin per estar segurs que comprem el més adequat per a cada necessitat.

Tipus Eficiència Vida útil Fabricació Tipus de llum Usos més adequats

Incandescents

Halògenes

Fluorescents i
baix consum

LEDs Molta (30-100 lm/w).

Solen dur
transformador

Poca, una mica més que
les incandescents (10-17
lm/w).

Si duu transformador
perd eficiència

Poca (7-14 lm/w)

Molta (30-70 lm/w).

Fan menys llum i
triguen més a
encendre's si fa fred.

No gasten gaire més
energia en encendre’s

1.000 hores

5.000 – 10.000
hores.

Encendre i
apagar els
escurça la vida

100.000 hores

Tecnologia
molt senzilla

Duen mercuri
(tòxic) i
components
electrònics
(excepte les més
antigues)

N'hi ha amb tons càlids i freds.

Reproducció cromàtica pobra.

Llum brillant i direccional

Càlida. Amb el vidre blau, més
freda.

Els colors es veuen naturals (IRC >
90).

Amb el vidre glaçat o blanc fan la
llum més difusa

N'hi ha amb tons càlids i freds.

Els colors es veuen una mica
estrafets (IRC entre 80 i 90).

Llum difusa

Porten
components
electrònics

On fem servir poc la bombeta o
si l’apaguem de seguida (golfes,
passadís...).

On necessitem veure bé els colors
(vestidor, mirall...).

Bombetes amb molt risc de
trencar-se

2.000 hores.

Qualsevol rastre de
greix al vidre li
escurça la vida, cal
no tocar-la amb els
dits

Tecnologia
força senzilla

Neutra.

Els colors es veuen naturals, encara
més que amb les incandescents.

Llum brillant

Els mateixos que les incandescents
excepte si hi ha molt risc de
trencar-se

Resta d'usos (n’hi ha amb tota
mena de rosques i aplics). És
important posar-ne sobretot als
llocs on tinguem més estona el
llum encès.

Si tornem de seguida, no apaguem
el llum

Llums direccionals encesos molta
estona i si no és important veure
bé els colors.

Evitem les que van amb piles

24 HIVERN 2007 - 2008 23

Aprofitem al màxim la llum del sol, és la més saludable.

Per tenir una bona salut visual i general és tan important la quantitat com el
color de la llum.

Fem servir bombetes de baix consum, sobretot als llocs que il·luminem durant
més estona. En alguns casos són preferibles les incandescents o halògenes.
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Preu Es pagarà menys per un producte preparat per ser usat una sola vegada.
No obstant això, un objecte de qualitat és una inversió que es recuperarà
en molt poc temps. Per exemple, una copa menstrual, que pot durar tota
la vida, val tant com el que una dona gasta durant mig any en compreses
o tampons d'un sol ús.
Comoditat i temps Què és més còmode i ràpid: anar a la botiga, comprar
mocadors de paper i anar llençant-los a les escombraries, o rentar un mocador
de roba, estendre’l i plegar-lo? És subjectiu, depèn del que estigueu acostumats
a fer, de quina de les dues opcions us ve més de gust prendre...
Qualitat Un sol ús implica un preu baix i això implica en general menys
qualitat. Convé que valorem la satisfacció d'usar productes de qualitat, no
és el mateix prendre cafè en got de plàstic que en tassa de ceràmica.
Higiene Es  va fent palesa una preocupació excessiva per la higiene,
segurament interessada. Potser és justificable que siguin d'un sol ús certs
(només certs) utensilis mèdics, però no passa el mateix amb pitets, bolquers,
gots o coberts.

24
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Per consumir d’una altr
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ra

Llarga vida
als objectes

Per què i com evitar els
productes d'usar i llençar

Si ja en tens
un, per què el
llençaràs i en
compraràs un

altre?

QUÈ ÉS PREFERIBLE?

Sabies que existeixen pitets,
tovalloles o draps netejavidres d'usar
i llençar? Cada dia apareixen més i
més productes que, aparentment,
ens fan la vida més fàcil: no ens
hem d'ocupar de mantenir-los...
només de comprar-los una vegada
i una altra. La idea d'un mòbil d'un
sol ús et sembla molt absurda? Fa
no tants anys es veien igual d'absurds
els coberts d'usar i llençar...

La producció i el consum d'aquests
productes implica un malbaratament
de matèries primeres, una cursa cap
avall en preu i, per tant, en qualitat
i en costos de producció, una gestió
de residus cada vegada més difícil
i cara, i una intensificació del consu-
misme que tanta insatisfacció ens
comporta.

Com ha arribat a tenir tanta
acceptació una idea tan insostenible?
Essencialment perquè és una gran
ajuda per al  “necessari” creixement
econòmic, tal com mostrem a la
secció Trampes (p. 28). Des d'aquí
llancem una idea de món al revés:
convertir en obsolet l'actual model
de creixement econòmic serà una
gran ajuda per a la necessària
sostenibilitat i l'anhelada justícia
social.

�

�

�

�

Pensant en tu

Un argument recurrent a favor de productes d'un ús és que produir-los i
transportar-los pot ser més sostenible que mantenir-ne la versió reutilizable.

¿Es gasta menys aigua i energia fabricant tovallons de paper que rentant
els de roba? Depèn de com els feu servir i els renteu, de quant us durin...

Els requeriments de materials, transport i tractament de residus són
infinitament menors (un tovalló de roba us pot durar un mínim de 15 anys,
i en aquest temps n’hauríeu fet servir uns 10.000 de paper). A més, els objectes
d'usar i llençar solen ser de plàstic perquè és l'opció més barata, però és el
material que costa més de recuperar.

Els objectes d'un sol ús han de ser barats, i això fa que l’estalvi en costos
de producció passi per davant d’altres factors potser més importants per a
l'interès general.

Pensant en totsop
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MIL I UN USOS

Si després de valorar les possibilitats i circumstàncies optem per productes
d'un sol ús:

Ja que s’han de convertir aviat en residus, que siguin dels materials més
biodegradables o més fàcilment reciclables; evitem al màxim els plàstics i
els que no es puguin separar.
Allarguem-ne la vida: compartim els diaris i revistes; fem servir el mateix
tovalló de paper en diversos àpats fins que estigui realment brut, enduem-
nos també els de paper gruixut que ens posen als bars i restaurants i que
tot just hàgim usat; en una festa, posem el nom al got per no perdre'l de
vista; aprofitem les dues cares del paper; reutilitzem bosses de la compra per
tornar a comprar o per a les escombraries; guardem el paper de xarcuteria
o d'alumini per a usos posteriors; aprofitem el paper d'embolicar per a regals
futurs, etc...
A més, reflexionem sobre com anar canviant les circumstàncies que fan
que la versió reutilizable sigui menys pràctica o ens vingui menys de gust.

COSTA GAIRE?

A la llarga els productes d'un sol ús
surten molt més cars.
Quan els nous hàbits s'hagin convertit
en... això, hàbits, deixaran de repre-
sentar-nos un esforç.
Dedicarem més temps i atenció al
manteniment dels objectes, i menys
a comprar-ne i llençar-ne.

Espai a les escombraries.
Les coses ens duraran.
El plaer d'usar objectes de més qua-
litat, la satisfacció de valorar-los pel
servei que ens fan.
Generem menys residus, estalviem
matèries primeres i energia, no acce-
lerem la cursa cap avall dels preus i
de les condicions laborals.
Deixem d'associar "tenir una ne-
cessitat" amb "anar a comprar alguna
cosa", ens acostumem a servir-nos
dels recursos que ja tenim.

QUÈ HI GUANYEM?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Mocadors, draps, tovallons i filtres de cafè de roba en
comptes dels de paper. Proveu-ne abans de jutjar quins són
més còmodes, i calculeu quants de paper en podeu estalviar.
Aparells recarregables (piles, encenedor, bateria...) i amb
recanvis (bolígraf, maquineta d'afaitar...): amb prou feines
es nota la diferència a l’hora de fer-los servir, només és
qüestió de costum.
Envasos que valen per a més d'un viatge: emporteu-vos
pots i el carret, cabàs o bossa de roba, i compreu a granel
(als mercats és habitual trobar fruita seca, llegums cuits, gra,
herbes aromàtiques, tonyina, menjar preparat...).

Compte amb com els cuidem
Per evitar malmetre i embrutar, protegim:
fundes, dispositius antidegoteig per a les
ampolles de vi...
Rentem amb el mínim d'aigua i d’escalfor
(rentadores eficients, reguladors de cabal,
recollir l'aigua sobrant de l'aigüera...) i, si fa
falta detergent, que sigui poc (posar en remull
ajuda a fer marxar algunes taques) i ecològic
(vegeu Opcions núms. 2, 17 –secció central i
Idees– i 21).

�

�

Els casos que semblen inevitables
Les compreses o tampons: podeu fer servir una copa o una
esponja menstrual.
El gotet del cafè: podeu anar a la màquina amb la vostra
tassa.
Els CD: en podeu fer servir de regravables o, per a alguns
usos, podeu servir-vos de memòria externa.
El paper d'alumini: podeu posar en una carmanyola l'entrepà
que us endueu a la feina, l’esmorzar de la quitxalla, etc.
L'ampolla d'aigua quan passeu un dia fora: endueu-vos una
cantimplora.
El tetrabric del suc dels nanos: poden menjar fruita a casa,
beure aigua de la font...

�

�

�

�

�

�

�

�

�

NO NOMÉS UN ÚS

op
cio

ns
.o

rg



OPCIONS 22-pag24-32-cat.fh11 24/1/08 16:17 P gina 3 

Composici n

C M Y CM MY CY CMY K

24 HIVERN 2007 - 200826

E i
n e

s

Per anar a comprar

En el número 22, un lector
ens va suggerir que
oferíssim més informació
sobre el biodièsel. El
biodièsel es pot fer a partir
de diferents matèries
primeres i, com es veu a la
secció Perquès (p. 4), les
que provenen de cultius
energètics val més evitar-
les. Amb aquest article
volem ajudar a trobar les
millors opcions per reduir
el consum de gasoil d'un
cotxe dièsel.

PER SABER-NE MÉS
Associació Catalana del Biodièsel,
www.acbiodiesel.net.
Asociación de Productores de Energías
Renovables, www.appa.es.
Espacio Social Colectivo para la Autogestión la
Diversidad y la Autonomía Escanda,
www.escanda.org.
Llibre Mecánica de las flores. Es pot demanar
contra reemborsament a Escanda: 985 493 696,
i se’n poden consultar uns quants fragments en
francès a www.roulemafleur.free.fr/mecanique.htm.

Biodièsel i oli
Combustibles més nets

Tenim diverses opcions per reduir el
consum de gasoil. La primera i més im-
portant és fer servir menys el cotxe:
compartim vehicle, anem a peu, amb bici
o en transport públic. En segon lloc,
presentem unes quantes alternatives per
omplir el dipòsit d'un cotxe dièsel a partir
d'oli vegetal reciclat: biodièsel (d'algunes
gasolineres o casolà), barreja d'oli amb
gasoil, i oli com a únic combustible
(modificant el motor).

BIODIÈSEL
El biodièsel s'obté sotmetent olis, ja siguin
de primer ús o reciclats, a un procés quí-
mic. Avui en podem trobar en algunes
gasolineres barrejat amb gasoil en pro-
porcions que van del 5% al 30% de
biodièsel.

La major part del biodièsel que es ven
a l’Estat s'ha fabricat a partir d'olis de
primer ús procedents de cultius energètics
i per tant té inconvenients similars als del
gasoil, tal com hem mostrat a la secció
Perquès. Les emissions del tub d'escapa-
ment serien menys contaminants, però
donaríem suport a una indústria naixent
associada amb moltes problemàtiques.

Biodièsel fet a partir d'olis reciclats
Aquesta sí que és una bona opció: no
comporta els problemes anteriors i se
serveix d’un recurs que, si es llença, es
converteix en residu problemàtic.

Segons la informació que hem pogut
recopilar a dia d’avui, només hi ha una empresa
que produeixi biodièsel exclusivament a partir
d'olis reciclats (vegetals i animals) i el vengui
a Catalunya: Stocks del Vallès. Per saber a
quines gasolineres podem trobar-lo podem
contactar amb les empreses distribuïdores:

Petromiralles (www.petromiralles.com/
Biodiesel/ benzineresBIO.htm) i Dyneff (972
24 92 83).

Aquestes gasolineres poden comprar també
a altres proveïdors; és important, doncs, que
els fem saber que només volem biodièsel
d'olis reciclats.

Cal tenir present que la producció de
biodièsel està en plena expansió (en l'últim
any i mig se n'han obert 8 plantes i n’hi
ha unes 40 en projecte). La tendència és
que, cada vegada més, la matèria primera
sigui oli de primer ús. Per obtenir
informació actualitzada, al web www.bio-
dieselspain.com/plantas_listado.php
podem accedir a tots els fabricants. A
www.energias-renovables.com hi ha un
mapa de gasolineres que venen biodièsel,
però no s’hi diferencia l'origen de l'oli.

Biodièsel casolà
Podem convertir oli en biodièsel mitjan-
çant un procés químic de certa comple-
xitat.
+INFO: www.journeytoforever.org/es/
biodiesel_fabricar.html.

BARREJAR-HI UNA MICA D'OLI
Una altra opció per usar menys gasoil és
afegir oli vegetal al dipòsit. El procés
requereix certa infraestructura i dedicació;
serà pràctic ajuntar-nos uns quants per
compartir mitjans i amortitzar l'esforç
entre més oli. Si només en volem fer
ocasionalment a petita escala, per exemple
quan hàgim recollit certa quantitat d’oli
usat a la cuina, la logística pot ser molt
més senzilla.

Consisteix en aquests tres passos:
Adquirir l'oli El millor és reutilitzar oli
de fregir. Si en voleu més del que con-

ANA PEREA ANGULO
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sumiu a les cuines haureu de recol·lectar-
ne pel barri: restaurants, escoles, xurreries...
Per llei hauríeu d'estar donats d'alta com
a gestors de residus, de manera que la
recollida s’haurà de fer sobre la base
d'acords privats.

Alguns pagesos conreen oli per a ús
propi o de persones del seu entorn amb
qui ho hagin acordat (per vendre'n haurien
de declarar-ho com a activitat comercial).

Filtrar-lo És molt important filtrar bé
l'oli usat perquè, si no, pot embussar-se la
línia de subministrament del combustible
en diversos punts. Al requadre Com filtrar
l'oli hi trobareu indicacions.

Fer la barreja A la taula de la dreta
mostrem la proporció que accepta cada
tipus de cotxe dièsel (entre un 10% i un
80%). El millor és proveir-se de gasoil
amb un bidó i barrejar-hi l’oli a casa.

Es recomana començar a poc a poc (un
10%) i, després de dos dipòsits, anar
augmentant progressivament fins al límit
permès, estant alerta als possibles canvis
en el comportament del cotxe (facilitat
d'encesa, soroll, fum...).
+INFO: www.escanda.org/proyectos/
Renovables/intro_aceite.php.

NOMÉS OLI!
Si barregeu oli vegetal amb gasoil emeteu

menys contaminants pel tub d'escapament,
però encara feu servir gasoil. Un motor
dièsel pot funcionar amb oli vegetal com
a únic combustible, de fet el seu inventor
va fer servir oli de cacauet, però per això
cal fer-hi unes modificacions (per escalfar
l'oli perquè adquireixi les mateixes carac-
terístiques que el gasoil). Hi ha diverses
empreses que venen kits per fer aquesta
adaptació, algunes amb més de 20 anys
d'experiència. Podem instal·lar-lo nosaltres
mateixos o demanar-ho a un mecànic.
+INFO: www.roulemafleur.free.fr/
mecanique.htm (en francès), www.els-
bett.com/es/espana.html, vegburner.co.uk
(en anglès; vegeu-ne la secció Links).

Necessitem un bidó gros que tingui una aixeta a uns 10 cm del
fons.
Hi tirem l'oli recollit a través d'una roba (flassada o samarreta)
per treure’n les restes d'aliments.
El deixem reposar almenys una setmana perquè els sòlids i
l'aigua es dipositin al fons (per sota de l'aixeta).
És molt important que l'oli no contingui sal ni sucre. Per netejar-
lo, en abocar-lo al bidó hi afegim aigua i el remenem molt bé:
la sal i el sucre es dissoldran en l’aigua i cauran al fons amb el
repòs. Quan hàgim fet servir tot l'oli del bidó haurem de dur el
pòsit a una deixalleria.
Quan el posem al cotxe, l’oli no ha de contenir gens d'aigua.
Quan n’agafem la quantitat que ens faci falta amb un pot (obrint
l'aixeta), tirem un raget d’oli a una paella i la posem al foc: si
crepita és que encara conté aigua. Si és així, escalfem l'oli
perquè tota l'aigua s'evapori (ho podem comprovar repetint la
prova de la paella).
Passem l'oli per un filtre fi (com la roba d'uns texans) i després
per un filtre de piscina d'entre 1 i 5 micres, que caldrà canviar
cada 1.000 litres.
L'oli necessita pressió per passar pel filtre, de manera que el
farem baixar des d'un altre dipòsit que estigui més amunt
perquè la gravetat hi ajudi. El resultat del filtratge serà millor
com més fred estigui l'oli, però si està molt dens (si fa fred) es
pot escalfar una mica perquè flueixi millor.

COM FILTRAR L'OLI USAT

�

�

�

�

�

�

Tipus de motor

Injecció indirecta, bomba en línia

Injecció indirecta, bomba pistó axial

Injecció indirecta, bomba pistó radial

Injecció directa o dièsel de nova generació
(injecció electrònica, common rail o
injector bomba)

QUANTITAT D'OLI VEGETAL QUE PODEM AFEGIR

Estiu

80%

50%

30%

30%

Hivern

50%

30%

10%

10%

Si feu servir oli, abans de llançar-vos-hi consulteu
les fonts d'informació i apreneu d'altres
experiències, com les d'aquest fòrum:
www.vegetableoildiesel.co.uk/forum (en anglès).
Quan hàgiu recorregut els primers 2.000 km
canvieu el filtre del combustible, perquè tant el
biodièsel com l'oli netegen el motor i pot quedar
brutícia acumulada en el filtre.
Si feu servir oli, comproveu les relacions de
compressió del vostre cotxe. Això evitarà que l'oli
entri al càrter.
Si el cotxe té peces de cautxú en el sistema d'injecció
(se’n solien utilitzar fins al 1994) substituïu-les per
les que s'usen actualment (de plàstic vitó).

PRECAUCIONS A PRENDRE

�

�

�

�

És important que fem servir l'oli durant el mes posterior al filtratge
perquè no es formin parts sòlides que puguin embussar el filtre
del combustible del cotxe.
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VAL MÉS QUE SE’N COMPRI UN DE
NOU

-Hola, bon dia, voldria arreglar aquest equip
de música. Fa dies que no s'engega.

-Em sembla que no val la pena: no li sortirà
per gaire menys que comprar-ne un de nou..., i
és que probablement no té solució, no hi ha recanvis
per a les peces internes...

Molts hem experimentat frustrants situa-
cions anàlogues a aquesta en les quals has
de posar-te tossut per no entrar en l'espiral
consumista. De vegades arribem a sospitar
que el disseny dels objectes busca aquesta
caducitat prematura o la impossibilitat de la
reparació. I la veritat és que les sospites no
van desencaminades... Fem una ullada a la
història del disseny industrial.

Obsolescència planificada, recepta per a mercats
fatigats. Aquest era el títol d'un article de M.
Mayer publicat el 1959 a la revista Dun's
Review and Modern Industry, en el qual s'ob-
servava: Com més duri l’article, més lentament
serà consumit, per la qual cosa proposava fer
deliberadament que els articles semblessin
vells.

I és que el fet de dissenyar de manera
planificada un producte perquè la seva vida
útil tingui una duració limitada és una història
que ve de lluny. Ja a la fi dels 30, en un judici
per un cas d'obsolescència planificada contra
la General Electric, es van presentar diverses
proves entre les quals hi havia un il·lustratiu
missatge d'un treballador que n’informava
un altre sobre la decisió de canviar la vida
d'una làmpara de 1.000 a 750 hores, i hi
afegia aquesta nota: No pensem donar cap mena
de publicitat al fet que vulguem introduir aquest
canvi.

El 1956 la revista Electrical Manufacturing
publicava una proposta de curació per al
previsible estancament del mercat nord-
americà: La dura lògica de la nostra economia

nacional reforçaria la necessitat d'una intensa
política d'obsolescència planificada a fi d'aprofitar
al màxim el nostre potencial de productivitat i el
nostre progrés tecnològic. El 1958, la revista
Design News descrivia la política d'un destacat
fabricant de ràdios portàtils que dissenyava
els productes perquè no duressin més de
tres anys. Un enginyer de la companyia
defensava així aquesta filosofia: Si les ràdios
portàtils duressin 10 anys, el mercat se saturaria
i les vendes de reposició no podrien mantenir el
volum de fabricació; això dificultaria el progrés
tècnic, cosa que a la llarga aniria en contra de tots.

A Retailing Daily un destacat dissenyador
industrial introduïa un nou concepte de
patriotisme: Fabriquem bons productes, induïm
la gent a comprar-los i l’any següent introduïm-
hi deliberadament alguna cosa que farà que els
de l’any anterior resultin antiquats, passats de
moda, obsolets... No és un malbaratament
organitzat. És una sòlida contribució a l’economia
nord-americana.

DIVERSES FORMES
D'OBSOLESCÈNCIA
Hi ha essencialment tres tàctiques per
planificar la vida útil d'un producte:
Obsolescència de qualitat, per la qual
el producte queda prematurament
inservible o desgastat. Una màxima en
aquest camp és que la vida útil d'un
producte ve limitada per la durabilitat de
la peça más dèbil. Durant el desenvolu-
pament del mític model T, Ford va instruir
els seus enginyers per recórrer els cemen-
tiris d’automòbils de tot el país i esbrinar
quines peces estaven en més bon estat.
Calia que aquestes peces fossin substituïdes
per altres de pitjors en els models nous.
Obsolescència de funció, per la qual el
producte queda desplaçat per un altre que
executa més bé la seva funció. Per exemple,

28

Com menys duri, millor

 Quan l’absurditat sembla tenir sentit

Si cal avivar el consum, els
articles han de ser poc
duradors; avui això és una
obvietat ben normalitzada.
Però fa 60 anys els pioners
d'aquesta estratègia
econòmica van haver de fer
un exercici d'obertura
mental per reordenar
l'escala de valors fins que
es va conformar la nova
cultura segons la qual és
millor fabricar objectes
caducs que duradors.
Si cal fer articles duradors,
l’economia no pot sostenir-
se sobre el consum. Hi ha
cap pioner que s’apunti al
repte?

T
ra

m p e s

Allò que no es veu

GABI

GABI
és activista i enginyer industrial.

�

�
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el desenvolupament de l’estereofònic va
ser retingut durant molts anys. A la fi dels
50, deu milions de nord-americans eren
propietaris de fonògrafs monoaurals
relativament nous, i la demanda disminuïa.
Era el moment de treure la novetat (una
patent de feia gairebé 20 anys) del so
estereofònic que deixava antiquats els
aparells de so “mono”.
Obsolescència d'atractiu, per la qual

el producte es dissenya amb una determinada
línia estètica que el farà estar “passat de
moda” quan la tendència estètica predo-
minant canviï.  Vegem-ho.

LA MODA, FUGAÇ MÉS QUE
PASSATGERA
Els límits morals o fins i tot comercials (si
els teus productes són massa dolents, al final
tindràs mala fama) de l'obsolescència
planificada de qualitat van impulsar a buscar
altres formes de tornar obsolets els productes.
L'enfocament més segur consistia a desgastar
els productes a la ment del propietari, i en
aquest sentit els conceptes moda i model
anaven com anell al dit. Quan el consumidor
interioritza que l'estil estètic és un element
transcendental, la caducitat del producte ve
marcada per la vigència del seu disseny. G.
Nelson ho explicava a la revista Industrial
Design: En el disseny [..] quan no es pot aportar
cap contribució l’únic que queda per oferir la
il·lusió del canvi és el “model”.

Cap al 1960, les modes femenines del
vestit recorrien un cicle complet en 7 o 10
anys. L’ardit, segons va apuntar un director
de vendes, era fer funcionar certa quantitat de
cicles de moda dintre de la mateixa tendència.
D'aquesta manera els productes es tornarien
obsolets abans, ja que les tendències estètiques
anirien “més de pressa”. Per exemple, un
dels secrets de l’èxit de Charles Revlon va
ser introduir la moda en l'esmalt per a ungles,
amb canvis d'estil en el to repetidament
anunciats cada sis mesos.

I explicava L. Cheskin, de l'Institut
d’Investigació del Color: La majoria dels canvis
en disseny es fan no per millorar el producte, ja
sigui estèticament o funcionalment, sinó per tornar-
lo obsolet. Tota indústria procura emular la de la
moda femenina. Aquesta és la clau de les vendes
modernes.

La indústria de l’automòbil va ser el primer
sector que es va sentir fascinat per l'augment
de vendes que es podia aconseguir gràcies
a la passió per la moda i els nous models, tal
com passava en la roba femenina. En 15
anys, Ford havia abaixat el preu del model

T de 780 a 290 dòlars atenint-se a un disseny
bàsic i petits canvis. Llavors els seus
competidors, com a contraatac, van posar
l'accent en els canvis anuals i en la varietat.
A la Ford es van adonar que aquí hi havia
una part important de la jugada, i tot seguit
el disseny va ser separat del departament
d’enginyeria i la direcció es va encomanar
a un antic dissenyador de roba femenina.

DONAR SENTIT A L’ABSURDITAT
Amb aquest passeig per la història del
disseny industrial hem vist el naixement
de molts fenòmens del mercat dels nostres
dies. No estem dient que la baixa qualitat
o la poca durabilitat de molts objectes
tingui a veure només amb el disseny
obsolescent. La cursa frenètica per abaixar
preus, que es veu retroalimentada pel

consum inconscient i avivada pel poder
i per les tendències assenyalades pels
principals comercializadors –les grans
superfícies–, du a les pèssimes condicions
laborals, als frenètics ritmes de producció,
a la mala qualitat dels materials... I tot
això juga en contra de la durabilitat dels
productes.

Tampoc volem dir que la moda tingui
com a única explicació les estratègies
comercials per accelerar la substitució dels
productes. L'estètica és una de les formes
d’expressió de la nostra identitat i creativitat,
del nostre ésser i fer... Justament per això
constitueix un àmbit susceptible de ser
instrumentalitzat i atrofiat per interessos
comercials.

El que hem volgut il·lustrar és com
l’absurditat de fer que un objecte deixi de
ser útil abans d’hora pot trobar tot el sentit
en la creixent espiral de producció i consum.

Per tot això, l’ecodisseny com a resposta
des del disseny industrial al repte de la
sostenibilitat no pot perdre de vista, a part
de l'eficiència energètica o la reciclabilitat
dels materials, altres elements igual de bàsics
com l'excessiu protagonisme de l'estètica, la
durabilitat del producte o la possibilitat de
reparació.
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�

L’esterofònic es va treure al
mercat 20 anys després de
patentar-lo, quan ja tothom
havia comprat fonògrafs
monoaurals
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DEIXALLERIA OBERTA
A diferència de moltes deixalleries, la de
Llagostera (el Gironès) permet recollir objectes
dipositats. Quan hi dus un objecte reps un
carnet d'usuari que et permet demanar coses
que necessitis, i et cridaran de seguida  que
tinguin el que busques. Per a veïns del municipi.

30

En aquest nou espai fotografiem moviment. És
una plataforma de difusió d'iniciatives grans i
petites, sorgides de moviments socials, d'orga-
nitzacions, particulars, administracions, etc., que
ens ajudarà a compartir idees, a inspirar-nos, a
posar-nos en contacte, a fer xarxa. Coneixes al-
guna iniciativa interessant per compartir? Envia-
la cric@pangea.org.

�

TEMPS MOGUTS PER ALS TRANSGÈNICS
L’octubre passat el comissari europeu de Medi
Ambient, Stavros Dimas, va denegar el permís per
conrear dues varietats de blat de moro modificat
genèticament, cosa que podria implicar que en poc
temps cap transgènic tingués autorització per ser
conreat a la UE. Això no ha agradat a la agro-
indústria, que està pressionant fortament. Greenpeace
ha llançat una campanya de suport a Dimas via
internet que ja compta amb 100.000 participants.
actua.greenpeace.es/cyberaction/ show/europa-
libre-de-omg.
Activistes i pagesos han llançat, aquest passat mes
de desembre, una campanya promovent una iniciativa
legislativa popular per declarar Catalunya com a
Zona Lliure de Transgènics. Astúries, Balears i País
Basc ja ho són, i també Àustria, la major part d'Itàlia,
França, Escòcia, Polònia, 53 municipis a Espanya,
1.200 a Europa... Més informació a www.somloque-
sembrem.org.

�

FER SURF PELS SOFÀS...
...dels que t'acullen, aquesta és la idea. Es
tracta d'una xarxa mundial que mira de fer
connexions entre viatgers i comunitats locals
mitjançant la facilitació d'allotjament.
www.couchsurfing.com.

DOCUMENTAL
El col·lectiu Serindípia ha
estrenat TranXgenia. La
història del cuc i el panís, un
documental basat en l'ex-
periència local de Cata-
lunya i Aragó que explora
diferents aspectes dels trans-
gènics (consum, salut, co-
neixement, sistema pro-
ductiu, entorn) i que ex-
posa el conflicte amb el

model ecològic alternatiu de producció i consum. Si
en voleu una còpia escriviu a infoomg@moviments.net.
Preu: 5 euros + despeses d'enviament.

M
ó

n
en

moviment

MILLOR QUE NOU, 100% VELL
És una campanya de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
que pretén reduir els residus potenciant la reutilització.
La manera d’aconseguir-ho és facilitar als ciutadans
informació sobre botigues de segona mà, tallers de
reparació i restauració i mercats d'intercanvi. S'han
elaborat llistes exhaustives d'establiments per municipi
i per barri que es difonen per telèfon (93 506 95 66),
per una llista de distribució, mitjançant tríptics que
es poden recollir en centres cívics i biblioteques, i a
través del web www.amb.cat/web/emma/residus/
prevencio/reutilitzacio.
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CADA VEGADA MÉS GUIES LOCALS
Aragó: www.consumoresponsable.org.
Navarra: economiasolidaria.investic.net/DOCS/guiacallejer.pdf.
Granada: www.consumoresponsable.com/guias/guiaweb.PDF.

GUÍA DE CONSUMA
RESPONSABILIDAD - MADRID
Està pensada per ser una eina pràctica per
a l'exercici d'un consum responsable i
solidari a la comunitat de Madrid. Conté
informació sobre més de 400 entitats que
operen en l'economia solidària i amb
respecte pel medi ambient. Ha estat ela-
borada per un grup de treball de voluntaris
obert a tot tipus de col·laboracions.
Disponible a botigues i llibreries, també
es pot descarregar de www.consumares-

ponsabilidad.com.  Aviat es penjarà en format actualitzable i consultable
per internet.

ONA SOLAR
La Fundació Terra convida persones de tot l'Estat a
invertir en centrals d'energia fotovoltaica, una activitat
rendible gràcies als incentius previstos per la legislació.
En concret proposen les ones solars: centrals solars
fotovoltaiques en un entorn urbà, preferentment
sobre un espai públic, finançades per aportacions
dels ciutadans. Es vol que siguin iniciatives populars,
per la qual cosa només s'admeten inversions inferiors
a 3.000 euros.

La primera Ona Solar s'ha instal·lat al mercat del
Carmel de Barcelona al maig del 2007 amb la
participació d'unes 140 persones. Amb 1.000 euros
el participant permet generar 175 kWh/any, és a dir,
l'equivalent al 10% del consum domèstic personal.
www.ecoterra.org/articulos65es.html,  93 601 16 36.

FIARE, BANCA SOCIAL
El passat 17 de desembre va obrir
les portes a Barcelona el projecte
Fiare, que també té oficina a Bilbo,
Gasteiz, Donostia, Pamplona-Iruña
i Madrid. Es defineix com una
banca sense ànim de lucre, en mans
de la ciutadania i al servei de xarxes
i moviments que lluiten contra les
injustícies i a favor de la soste-
nibilitat. Si vols participar-hi, estal-
viant èticament o subscrivint capital
social, posa-t’hi en contacte: 94 415
34 96, www.proyectofiare.com.

VIDEO PREMIAT
Álvaro Porro i Pablo Fraguas (membre i
col·laborador del CRIC respectivament) han
realitzat un documental titulat Tres historias, un
modelo que aquest novembre va rebre el primer
premi en el certamen Videodiversidad 2007,
convocat per Ecologistas en Acción. El do-
cumental mostra a través d'un mogut viatge per
Paraguai, Cantàbria i Barcelona les conseqüències
del model agroalimentari global, en el qual els
supermercats tenen tant a dir. Se’n pot veure un
tràiler de 3 minuts a www.ecologistasen-
accion.org/spip.php?article8791.

SUPERMERCATS NO GRÀCIES
El 17 de novembre va tenir lloc el dia d'acció
global contra el poder de les grans cadenes de
supermercats. Va haver-hi accions de denúncia
a més de 16 països (Argentina, Brasil, Mèxic,
França, Regne Unit...). A Barcelona la campanya
Supermercats no gràcies va organitzar una jornada

de tallers i debats i una divertida visita turística a un supermercat. L'objectiu
de la campanya és denunciar el poder i els impactes socioambientals de les
cadenes de supermercats, així com visibilizar alternatives des de la sobirania
alimentària. Hi ha xarxes a València, Palència i Madrid, i incipients a Astúries,
Galícia i País Basc. Més informació: www.supermercadosnogracias.org.
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No et Consumeixis! ha sortit de la col·laboració del
CRIC i el grup de teatre Xucrut. Tres personatges
(Lucia, Manel i Núria) ens mostren tres maneres de fer;
de menjar, dormir, comprar, estimar, relacionar-se,
moure's...Tres maneres de viure el temps que ens
pregunten amb humor si el temps ens consumeix.
Tic-tac, tic-tac...

Xucrut teatre i el CRIC
presentem l'obra

VENIU-HI TOTS!
dijous 24 de gener
Hora: les 8 del vespre
Lloc: Centre Cultural LA FARINERA del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes 837 · 08018 Barcelona
Preu: 5 euros.
Reserves: Tel. 93 291 80 80 a partir del dia 15.
Taquilla oberta a partir de les 7del vespre.
Mapa: www.farinera.org/onsom.aspx.
Metro: Glòries (L1).
Autobusos: 7, 56, 60, 62, 92.

Hi col·laboren:
... i després trobada al bar
Al final de la representació ens podrem trobar al bar
de La Farinera per intercanviar impressions i compartir
un pica-pica amb productes artesans, ecològics o
d'economia social (coca, xips, pa amb oli, cervesa, sucs
i aigua).
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