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EDITORIAL
Objecció fiscal: desarmar els impostos

Fa ja sis anys que vam dedicar un número especial a la cultura de pau. Sempre tenim ganes

de fer-nos ressò de les idees i moviments pacifistes, i aprofitem ara que s'acosten els dies

en què cal fer la declaració de la renda per recordar que tenim la possibilitat de fer objecció

fiscal.

És una opció de desobediència civil i de responsabilitat ciutadana que consisteix a descomptar

de la nostra declaració certa quantitat de diners i donar-la a alguna entitat que treballi per

la pau, els drets humans o per una societat més justa. La quantitat a descomptar és simbòlica;

les organitzacions pacifistes suggereixen que sigui un percentatge sobre la nostra renda

equivalent a la part dels impostos que l'Estat dedica a despeses militars (entorn al 10%

aquest any), o bé 84 euros que correspondrien a un euro per cada país empobrit pel deute

extern.

Alguns llocs on trobarem més informació, assessorament per fer-ho, suggeriments sobre

entitats a les quals donar els diners desviats i recolzament en cas que l'objecció ens causi

algun problema amb Hisenda (és poc usual):  www.objecciofiscal.org, www.antimilitaristas.org,

www.nodo50.org/objecionfiscal.org.

Que tingueu una feliç i pacífica primavera...

El 24 de gener passat es va fer l'estrena organitzada pel CRIC del muntatge teatral
No et consumeixis, de la companyia Xucrut Teatre. La veritat és que va ser un èxit i
es va haver de penjar el cartell de "no queden entrades"! Esperem que els que vau poder
entrar us ho passéssiu bé.

No et consumeixis vol reflexionar sobre els nostres temps i ritmes i la seva relació amb les
nostres prioritats, valors i consums. El vehicle són les vides paral·leles de Lucia, Manel i Núria
i el seu intens tic-tac.

Hi ha més actuacions programades, per exemple a Barcelona:
Ateneu Popular de Nou Barris, 23 de maig.
L'Antic Teatre, 9 de juny.
Recursos d'Animació Intercultural, 6 de juny.

Podeu informar-vos sobre aquestes i altres actuacions al nostre web. També hi trobareu un
tràiler de l'obra.

Si esteu interessats a programar l'espectacle al vostre barri o poble us podeu posar en contacte
amb la companyia a través de xucrutteatre@pangea.org, o per telèfon al 667 83 38 35.
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Un dels aspectes que més m'agrada de la
vostra publicació és el rigor amb què exposeu
els temes, ja que doneu referències
bibliogràfiques que suporten tot el que dieu.
En llegir l'article sobre el peix em va cridar
l'atenció que féssiu una afirmació respecte
a  la salut pública de molta implicació si li'n
fem cas, però sense cap referència: Si [els

tòxics] arriben a un cert grau de concentració

[..]poden facilitar l'aparició d'alguns càncers

i de diverses malalties del sistema nerviós

[..], immunitari, hormonal i reproductor. Sóc
del parer que aquesta afirmació és mereix
com a mínim alguna referència. Sóc metge,
i intento no crear ni pors extremes ni
excessos de confiança.

Natàlia Eres

Es tracta d'un dels casos (PCBs i dioxines) en
què la toxicitat i els efectes que té són ben
coneguts i consensuats per tots els sectors.
Com que sempre hem d'escatimar "lletres"
(retallar per encabir-ho tot) vam decidir estalviar
aquesta referència, ja que just després
referenciem les mesures que proposen l'OMS
i la Unió Europea al respecte d'aquesta toxicitat.

Si un suggeriment puc fer és que envieu per
correu electrònic les informacions
d'activitats. No m'agrada rebre la revista una
vegada l'activitat ja s'ha fet.

Ferran Guillamet

Certament, Opcions surt gairebé sempre més
tard del previst, encara no hem aconseguit
organitzar-nos prou bé. Per això més d'una
vegada ha passat que hem sortit quan algun
acte que anunciàvem ja s'ha celebrat, us
demanem disculpes. De fet la nostra
impuntualitat és un dels motius pels quals
poques vegades anunciem actes. Quant a
anunciar-los per correu electrònic, ho fem
només en ocasions en les quals el CRIC hi
està involucrat molt directament perquè no
volem usar el vostre contacte per a altres coses.
Potser som massa prudents?

Fa temps que es va publicar la revista sobre
bolquers i l'he tornat a revisar perquè ara
tinc un nadó i m'estic plantejant comprar
bolquers reusables i/o bolquers d'un sol ús
ecològics. El problema és que no és fàcil
decidir-se per un en concret perquè l'única
manera d'aconseguir-los és per internet.
M'agradaria conèixer l'opinió de gent que
els hagi fet servir i que em pugui aconsellar
sobre marques o tipus.

Marivi Corres

Tal com dius és molt bo comptar amb
l'experiència d'altra gent perquè hi ha moltes
variants i cadascú s'estima més unes característiques
o altres. Fins i tot se solen deixar bolquers perquè
els nous pares en provin de diferents tipus. Si no
tenim a prop ningú que n'hagi fet servir podem
buscar fòrums d'usuaris a internet, per exemple
n'hi ha un a www.crianzanatural.com/forum/
forum_topics.asp?FID=3. O preguntar als
distribuïdors, a la pàgina 23 del número 18
d'Opcions (disponible al nostre web) hi ha el
contacte de tots.

D'un article vostre sobre el biodièsel vaig
arribar a la conclusió que només s'ha de fer
servir biodièsel d'olis reciclats. Només hi
parleu de dues empreses que en fabriquen,
però jo faig servir biodièsel d'una gasolinera
de Ciudad Real que el compra a l'empresa
Biodiésel de Castilla-La Mancha i a la seva
pàgina web informen que fabriquen biodièsel
a partir d'oli reciclat. Vostès tenen alguna
informació sobre aquesta fàbrica? De cara
a seguir-ne usant o no.

José Gabriel Megía Gutiérrez
Ciudad Real

L'empresa Biodiésel Castilla-La Mancha, de
Santa Olalla, havia fabricat biodièsel a partir
d'olis reciclats, però el 2007 va canviar de
propietaris i va incrementar molt la producció.
Ara ja només fan biodièsel a partir de soja
cultivada, però encara no han actualitzat el
web. El món del biodiésel està en plena
expansió i els pocs directoris que hi ha no
estan actualitzats al dia, de manera que aquest
diàleg ens va molt bé per actualitzar i compartir
informació entre tots.

Món en moviment 30

Cartes a Opcions
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cric@pangea.org
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Pl. Molina 8, 1r · 08006 Barcelona
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Les bosses de plàstic que
agafem “gratuïtament” de
les botigues són el paradigma
de la cultura d'usar i llençar.
Aquest costum, que a
primera vista resulta tan
còmode, és la cara amable
d'unes problemàtiques
reconegudes per tothom.
Se sap molt bé com cal
actuar per anar eradicant
aquest hàbit, però de
moment hi ha pocs valents
que ho facin. La campanya
Catalunya Lliure de Bosses
de Plàstic lluita perquè
tinguem aquesta valentia.
T'engresques a participar-hi?

PER SABER-NE MÉS
Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum
Responsable, 93 680 16 78 - 93 668 61 07,
info@residusiconsum.org,
www.residusiconsum.org.

Catalunya lliure de bosses!
Llencem la cultura d'usar i llençar

Quan anem a comprar ens solen donar
una bossa –generalment de plàstic– per
endur-nos les coses, sense preguntar-nos
si la volem; alguns súpers fins i tot tenen
un mecanisme a la caixa que omple les
bosses de manera automàtica. Normalment,
nosaltres tampoc no ens parem a pensar si
la volem; l’agafem i, un cop a casa, la llencem
o bé la guardem. En podem arribar a
acumular un bon munt! I això ja no és tan
còmode.

Si passem de l’esfera individual a la
col·lectiva, veiem que aquest costum és
ben incòmode per a tots:

A l’Estat espanyol es fabriquen unes 540
tones de bosses de plàstic cada dia,
comptant les comercials, les d’escom-
braries i les que serveixen per congelar.1

A Catalunya se’n consumeixen 5’5 tones
per persona cada setmana, especialment
durant el cap de setmana (10 milions de
bosses cada cap de setmana).2

Les bosses de plàstic deriven del petroli;
els problemes socials i ambientals associats
amb l'extracció i l’ús del petroli són ben
coneguts.3

L’altre component principal de les bosses
de plàstic és l’energia que destinem a
fabricar-les: 0'04 kWh per a cadascuna.4

Per cada bossa que deixeu d'agafar estal-
vieu l'energia necessària per fer funcionar
la tele durant mitja hora; si ho fem tots
els catalans, estalviem l'energia que gasta
una tele durant 325 anys. I encara falta
comptar-hi l'energia que es gasta en el
transport.
A Catalunya es reciclen menys d'un 10%
de les bosses de plàstic, la resta s'aboca o
s'incinera, cosa que significa malversar
recursos tan valuosos com són els resi-
dus.5 La incineració no els fa pas desa-

parèixer, sinó que els transforma en
cendres, escòries i fums, substàncies totes
elles tòxiques en bona part. L'energia
que es pugui obtenir en incinerar bosses
de plàstic (aprofitant l’escalfor per generar
electricitat) és 10 vegades inferior a la
que es pot obtenir reciclant-les. Les in-
cineradores ocupen àrees importants de
sòl i donen poca riquesa a l'economia
local. Per la seva banda, els abocadors
deixen anar també líquids tòxics i gasos
nocius, i ubicar-los al territori origina
conflictes socials importants.
És habitual fer servir aquestes bosses per
a les escombraries. Però en gastem moltes
més de les que reutilitzem per a la brossa:
a les plantes de tractament de residus hi
arriben bosses farcides d'altres bosses.6

En cas d'usar-les per a la brossa orgànica,
a les plantes de compostatge en queden
trossos junt amb la matèria en descom-
posició, i el compost resultant no es pot
fer servir com a fertilitzant, que en seria
l'ús més idoni (actualment es fa servir
per restaurar abocadors i espais degradats
o per fer talussos). Per a les deixalles no
orgàniques val més comprar bosses

�

�

�

�

1 Confederación Española de Empresarios de
Plásticos (ANAIP), 2005.
2 Fundació per la Prevenció de Residus i el
Consum Responsable: Estudi per a la prevenció de
residus; Limitació de la bossa de plàstic de nansa d’un
sol ús, 2006.
3 Vegeu, per exemple, la secció Perquès al núm.
10 d'Opcions.
4 Agència de Protecció Ambiental dels Estats
Units, 2006.
5 Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, 2006.
6 Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum
Responsable: Limitació de les bosses de nansa d'un sol
ús, 2007.

ANNA PEÑA FARELL

ANNA PEÑA
és membre de la Fundació per la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable, una entitat
sense ànim de lucre i d'àmbit català que vol ser
un paraigua comú per als agents socials,
econòmics i administratius amb l'objectiu de
frenar el consum irresponsable de recursos i
energia del model de consum actual.
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d'escombraries, que estan fetes en bona
part amb plàstic reciclat.
També moltes bosses van a parar al medi
i l'embruten. S'acumulen sobretot en
àrees ventoses, però si ens fixem en els
marges de les carreteres, a qualsevol punt
del país veurem que no hi ha gaires
metres sense bosses o altres deixalles no
biodegradables.
La bossa de les botigues és el paradigma
de la cultura d’usar i llençar, dels objectes
efímers, tan poc recomanable.7

Totes les esferes (món polític, econòmic,
empresarial, ecologista) són conscients d’a-
questes problemàtiques, tal com ho demos-
tra el fet que, per exemple, les legislacions
europees i estatals afirmen que és necessari
desenvolupar polítiques efectives de pre-
venció de les bosses de plàstic. Per exemple,
a l'Estat ara fa un any es va presentar el nou
Pla Nacional de Residus 2007-2015, que
inclou aquests objectius:

Reduir en un 50% en pes el consum de
bosses d'un sol ús, a partir de l'any 2010.
Reduir l'ús de bosses comercials de dis-
tribució fabricades amb materials no
biodegradables (com les bosses de
plàstic).8 Com a objectiu, i mitjançant
instruments econòmics i tècnics i mesures
de conscienciació ciutadana, s'estableix
la substitució d'almenys un 70% de bosses
no biodegradables per bosses biode-
gradables dins del termini d'aquest Pla.
Promocionar les bosses reutilitzables.
A Catalunya, sembla que el Programa

de Gestió dels Residus Municipals 2007-
2012 (en fase de revisió) inclourà els

objectius de reduir les bosses en un 30%
per al 2009 i en un 50% per al 2012.

Tot i això, tant l'administració catalana
com l'espanyola confien principalment en
els acords voluntaris amb les empreses
del sector comercial i en campanyes d'edu-
cació ciutadana per assolir els objectius. És
ben sabut que aquest tipus de mesures “vo-
luntàries” són molt poc eficaces, sovint
provoquen un endarreriment de la solució
(perquè fan que la mesura realment eficaç
s'apliqui molt més tard del que es podria,
mentre que es “distreu” la població i les
arques públiques amb pedaços) i, en cas
d'aconseguir algun resultat, és a molt llarg
termini i de forma poc consolidada. El
mateix sector comercial desconfia que els
acords voluntaris aconsegueixin resultats
efectius de reducció; en els grups de treball
al voltant de les bosses de plàstic organitzats
per la Fundació per la Prevenció de Residus
i el Consum Responsable (FPRC) durant
l'any 2007, els representants del sector
comercial i associatiu van concloure que
calia ser valents en l'aplicació a tot el sector
comercial d'una eina normativa per reduir
la bossa de plàstic.

Si mirem la realitat veiem que, malgrat
les recomanacions i normatives estatals i
comunitàries que ja fa anys que parlen de
“bones intencions”, en els darrers 10 anys
la brossa ha augmentat un 49% en pes
i els envasos un 65%.

SI VOLS, POTS
També és ben sabut quines són les mesures
més eficaces i eficients que una adminis-
tració pot prendre si té una voluntat real
de canviar alguna cosa de la societat que
administra: normatives vinculants i
mesures per fer-les complir. Sempre
que s'han aplicat han funcionat, tal com
ho mostren uns quants exemples arreu del
món:

A Irlanda el 2002 es va aprovar una llei
(prèvia consulta a tots els sectors eco-
nòmics implicats i a la població) per la
qual els comerços estan obligats a cobrar
la bossa de plàstic i a explicitar-ne l'import
al tiquet de compra –de fet és un impost,
la recaptació del qual es destina a gestió

5

7 Vegeu, per exemple, la secció Idees al núm. 24
d’Opcions.
8 Compte! Hi ha bosses d’algunes variants de
plàstic (oxoplàstics, fotoplàstics, plàstics degra-
dables...) que diuen contenir una substància quí-
mica que redueix el temps de degradació dels
polímers. Però presenten la mateixa problemàtica
perquè, si bé la bossa efectivament “s’esmicola”,
les molècules plàstiques romanen al medi durant
450 – 1.000 anys. També comencem a trobar
bosses comercials compostables (de MaterBi, per
exemple): aquestes sí que es poden usar sense
problema per a la brossa orgànica, perquè estan
fetes de matèria orgànica.
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de residus i educació ambiental.
Inicialment es cobraven 15 cèntims d'euro
per cada bossa; al cap de tres mesos el
consum s'havia reduït en un 90%. Avui
es cobren 22 cèntims per bossa i cada
ciutadà en fa servir de mitjana 20 cada
any (menys de dues al mes); abans
d'aprovar-se la llei cadascú en feia servir
20 cada mes (és a dir 12 vegades més).
Segons fonts del govern irlandès, els
consumidors han acceptat positivament
l'impost sobre la bossa de plàstic i s'ha
vist que ha facilitat que els ciutadans
siguin més sensibles a d'altres qüestions
i problemàtiques ambientals.
També el 2002, Bangla Desh va aprovar
una llei que prohibia la fabricació, venda
i ús de bosses de plàstic i va promocionar
les bosses de jute, una fibra vegetal molt
abundant al país.
Modbury, al Regne Unit, ha estat la
primera ciutat del món d’esdevenir lliure
de bosses de plàstic. En aquest cas van
ser diversos comerços de la ciutat que es
van posar d'acord, sense intervenció de
l'ajuntament, per deixar de fer-ne servir
i posar bosses reutilitzables a l'abast dels
ciutadans. La iniciativa va néixer d'una
consumidora que va anar visitant els
botiguers explicant-los la problemàtica
de les bosses i les alternatives que es
podien prendre. Després, més de 80
municipis del Regne Unit han seguit
l'exemple de Modbury.
Rwanda, Tanzània, Uganda i Kenya han
aprovat lleis que prohibeixen o restrin-
geixen l'ús de les bosses de plàstic d'un
sol ús.
A Pequín els comerços ja tenen prohibit
donar bosses de plàstic gratuïtament als
clients.9

A Terrassa, el 2006, en una campanya
dissenyada per la FPRC i coordinada
conjuntament amb l’entitat ecologista
ADENC, l'ajuntament i el Gremi de
Flequers, tots els forns i pastisseries adherits
a la Xarxa de Forns (un 90% del total)
van signar un conveni per suprimir les
bosses de plàstic. Es van distribuir bosses
de roba a cada domicili de la ciutat (76.000
en total), i es va aconseguir una reducció
del 96% en l'ús de bosses de plàstic;
actualment la reducció en l'ús de bosses
és del 81% (encara queda estoc de bosses
de plàstic). Es demostra, doncs, que
l'aplicació d'una mesura de manera general
a tots els establiments aconsegueix resul-
tats eficients de reducció.

QUÈ FEM, DONCS?
La Fundació per la Prevenció de Residus
i el Consum Responsable ha engegat la
campanya Catalunya Lliure de Bosses

de Plàstic, que es planteja com una eina
perquè administracions, entitats, ciutadania,
institucions i agents econòmics del nostre
país prenguin consciència per avançar cap
a la reducció efectiva de les bosses de plàstic.

La posició de la FPRC pel que fa a les
bosses de plàstic és clara: s'ha d'avançar cap
a una normativa a nivell català per la qual
s'apliqui un impost de 0'20€ per cada bossa
d'un sol ús. Per assolir aquest objectiu hi
ha d'haver un debat social, un recolzament
clar de tots els sectors, una campanya
comuna:

El 6 de maig es va presentar públicament
la campanya Catalunya Lliure de Bosses.
La ciutadania, les entitats cíviques, els
comerços, els ens locals i supramunicipals
que vulguin formar part de la campanya,
es podran baixar materials de la xarxa
(adhesius, cartells, logotip...) per fer-ne
difusió en nous materials o publicacions
que ja editin.
Els diferents sectors tindran al web mateix
eines per reivindicar l'impost de 0'20€

sobre la bossa de plàstic i documents-
base per declarar-se entitat o municipi
lliure de bosses i per elaborar ordenances,
reglaments municipals, etc., que desen-
volupin eines efectives de limitació en el
seu entorn.
El 3 de juliol es declararà Dia Sense Bosses
de Plàstic i es faran activitats diverses a les
quatre demarcacions de Catalunya.
La FPRC promou també la iniciativa Xarxa

Catalana de Comerços Respectuosos

amb el Medi Ambient.10 És un òrgan que
aglutina totes les experiències de xarxes de
comerços i de comerç verd de tot Catalunya.
Actualment en formen part 200 comerços,
associacions i gremis de set municipis.

Amb aquesta iniciativa s'engega una
dinàmica comuna que vol unificar en una

mateixa actuació uns acords i compromisos

mateixa actuació uns acords i compromisos
dels comerços, gremis, associacions,
distribuïdors i fabricants, administracions i
entitats promotores i, en un futur, la resta
d’iniciatives de consum responsable que s’hi
vulguin vincular. Cada any s'hi adhereixen
més comerços perquè veuen la necessitat
d'ampliar les alternatives al model de consum
actual. Un dels aspectes amb què ha treballat
la Xarxa és la reducció de l’ús de la bossa
de plàstic.

Com a conclusió, podem afirmar que és
el moment per fer un pas més enllà perquè
tots els sectors s'impliquin en una necessitat
tan evident com la limitació de les bosses
de plàstic. Arran de l'estudi de la FPRC el
tema ha tingut molt ressò mediàtic, s'ha creat
un debat social que hem sentit en la persona
que va a comprar, en propostes estatals i
autonòmiques, i fins i tot en propostes va-
lentes de cadenes comercials catalanes. Com
a consumidors hem d'emfatitzar aquestes
oportunitats i fer passos perquè s'apliquin
polítiques encertades i valentes.

9 www.elmundo.se/elmundo/2008/01/09/
ciencia/1199900613.html.
10  www.residusiconsum.org/index.php?option
=comocontento&task=view&id=16&Itemid=33.

Quan sortiu de casa per anar a com-
prar, acostumeu-vos a agafar el
cabàs, el carretó o la bossa, de ma-
nera que ja us sigui tan automàtic
com agafar el moneder.
Porteu sempre al bolso una bossa
plegable per a compres que pugueu
fer en qualsevol moment. No ocu-
pen ni pesen gaire.
Insistiu als botiguers que no us
donin bosses i es posicionin a favor
de l'aplicació d'un impost sobre la
bossa de plàstic. Demaneu de parlar
amb l'encarregat si el dependent
no té responsabilitat en el tema, o
deixeu els suggeriments per escrit.
Suggeriu als gremis de botiguers
del vostre barri o poble que es posin
d'acord per deixar de fer servir
bosses tots alhora (un de sol o pocs
difícilment podrien tirar-ho enda-
vant); exigiu-ho a l'ajuntament.
Engresqueu-vos a participar en la
campanya Catalunya Lliure de Bos-
ses de Plàstic. Entreu a www.resi-
dusiconsum.org.

I JO, QUÈ HI PUC FER?
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Moltes experiències
demostren que aplicar
normatives que hagin de
complir tots els
establiments és eficaç per
reduir l'ús de bosses
comercials
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Entre les motivacions que
ens van dur a fer els primers
passos en això del consum
conscient, en trobàvem en
el número anterior una
variada amalgama:
curiositat, insatisfacció,
inquietud social o
ambiental, emprenyament,
responsabilitat i, per què no,
la sensació de culpabilitat o
contradicció. En aquesta
entrega volem compartir
vivències entorn d'aquestes
dues últimes raons, potser
incòmodes companyes de
viatge. Què en fem: aceptar-
les, autoenganyar-nos i
ignorar-les, convertir-les en
motor per a la recerca
d'alternatives...

Entre la culpabilitat i fer de
la contradicció virtut

QUÈ ENS DIU LA PSICOLOGIA?
Segons la psicologia, la culpabilitat es
desenvolupa a partir de la constatació que
les nostres accions o decisions contradiuen
els nostres valors i coneixements. Davant
d’aquesta contradicció, de la qual podem
trobar una infinitat de graus, hi ha tres
pols entre els quals basculen les nostres
reaccions: impunitives (les coses són com
són i no s’hi pot fer res), extrapunitives
(la culpa és de tercers: polítics, empreses,
els “altres”...) o bé intrapunitives (n’ento-
mem tota la culpa nosaltres). També ens
diu que hi ha maneres de pensar que fa-
ciliten el sentiment de culpa i una mala
gestió d’aquest sentiment: un pensament
polaritzat (pensem que les coses són bones
o dolentes i no admetem el terme mitjà),
negatiu (només tenim en compte els detalls
negatius i, a més, els magnifiquem), rígid
(ens basem en un sistema de normes
estricte), sobredimensionat (assumim una
desproporcionada responsabilitat sobre el
que passa al nostre voltant) o perfeccionista
(alt nivell d’exigència en els nostres actes).

En general, la psicologia ens indica que
els sentiments incòmodes o de neguit són
part de nosaltres; i la clau, més que a evitar-
los, està a afrontar-los. Una mala gestió
del sentiment de culpabilitat pot anar
acompanyada d’actituds de passivitat, com
també d’indefensió o de docilitat, envers
algú o alguna cosa que pugui redimir-nos
–o almenys ens ho faci creure.

Segons les teories de l’aprenentatge, la
contradicció no ha pas de desenvolupar
necessàriament un sentiment de culpa-
bilitat, sinó que pot ser un poderós motor
de canvi, de recerca, de construcció, d’auto-
coneixement..., cosa que corroboren
algunes de les vivències que trobareu expli-
cades en aquestes pàgines.

LA VISIÓ DEL CRIC: LA CULPA COM
A MOTOR DEL CANVI?
Tots hem agafat el cotxe fins i tot en ocasions
en què teníem alternatives més sostenibles.
I vivim en un context de contradicció
estructural, en la qual els mateixos que ens
diuen que estem provocant un catastròfic
canvi climàtic ens amplien els aeroports i ens
inciten a passar el cap de setmana a Londres.

Com podem aconseguir que aquestes con-
tradiccions no degenerin en una feixuga
culpabilitat sinó que serveixin d’alguna cosa?
La culpa, com hem vist, ens empenyeria a
buscar alleugeriments ràpids i directes o a
associar el consum conscient amb una cosa
semblant a una versió moderna del pecat i
la redempció: Planto un arbre per compensar tot
el mal que faig anant amb avió. A més, tal com
explica alguna teoria de la psicologia, moure’ns
a partir del sentiment de culpa fa malgastar
molta energia emocional i genera actituds
mancades d’anàlisi pròpia i, per tant, de la
participació i la iniciativa social que necessitem.

En aquesta recerca resulta il·lustratiu com
nosaltres hem anat preferint parlar de consum
conscient que de consum responsable. Vèiem que
la fina barrera entre ser “responsable de” i
ser “culpable de” podia induir a un enfo-
cament del consum responsable molt lligat
a la culpabilitat.

No es tracta de carregar damunt nostre,
personalment, tot el pes de la culpa dels
problemes estructurals del model socio-
econòmic, ni de pretendre ser conseqüents
en totes i cadascuna de les nostres accions. Des
del CRIC busquem fer de la contradicció
virtut: en comptes de viure-la com una
“acusació” a la nostra incoherència,  viure-
la com una oportunitat per descobrir per on
anar fent canvis, tant personals com col·lectius,
i fer-los d’una manera i a un ritme que ens
proporcionin assossec i satisfacció.
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SÍÍÍÍ!
Durant anys vaig tenir

una visió molt moralista del
tema. Cada acte el valorava com a

bo o dolent. Devia ser insuportable per
als qui m'envoltaven..., era molt

perfeccionista i poc flexible. De vegades
em tornava boig rumiant la manera de fer
la compra correcta. La meva vida, les coses

que m'agraden i les topades contra la
realitat han anat canviant la meva visió

del consum conscient, que ara és
molt menys moralista, com he

dit, més flexible, més
lúdica.

Aviat
tornaré a

Galícia per viure al
(i del) camp amb uns
amic/es. M'agrada el
futbol, el sexe, ba-

llar, cantar...

Toni, 29
anys, B

ilbo

R
ic

ar
do

,3
1 a

ny
s, Vallecas (Madrid)

B
et

i,
35

anys, Vigo

Llicenciada
en ciències

del mar

Ja
um

e
iC

ar
m

e,

62i 56 anys, Barcelona

A
m

ar
an

ta
,2

6
an

ys, Valencia/Barcelona
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Més que
sentiment de

culpabilitat, és de
“ràbia” o

d'“impotència”.

El que per a
nosaltres té un

paper és la
responsabilitat.

Em sembla que
no, va ser un procés

gradual que encara avui
continua creixent. Vaig can-
viant hàbits a mesura que hi
reflexiono, i em vaig trobant

més a gust instantània-
ment.Ra

ke
l, 3

9 anys, Gasteiz

De vegades m'he arribat
a sentir fatal fatal. Penso que és

gairebé inevitable i que de vegades
pot ser un incentiu per prendre consciència
i fer canvis personals. Però a la llarga no

funciona, no em sembla gens sostenible i no
crec que alimenti el canvi social que em crec,

almenys per a mi mateixa. Normalment
m'autojustifico i, si s'hi presta, penso sobre el

perquè d'un consum concret i sobre com
podria fer-lo d'una altra manera, si és
possible, si no ho és, etc. Però crec que

el CCT ha de servir-me
precisament per reduir.

Sociòloga,
assessora

d'associacions
juvenils i membre

d'unes quantes
assemblees

Mariel, 30 anys, Barcelona

En tinc molts. Per
exemple, sóc gairebé addicta

a la llonganissa seca i al pernil
salat, m'encanten. Deixo que me'n
regali la família, o els saquejo la
nevera. Si en compro, em sento
veritablement fatal. Estic esperant

que s'acceptin els embotits a
la cooperativa de consum.

Sy
lv

ai
n,

32
anys, França/Barcelona

Paleta

Consum
conscient per plaer,

el consum superficial
és frustrant. La
simplicitat és

agradable.

Altres
cultures accepten més

fàcilment les paradoxes i les
contradiccions humanes. Penso

que si et creus que això del CCT
val la pena i que hi vols posar energia,
ganes i il·lusió, també has de tenir

clar que tots tenim límits i
contradiccions i que aquests
elements també formen part

del procés.

El el vostre procés,
el sentiment

de culpabilitat
hi ha tingut cap paper?

Com

l’heu gestionat?

Sí, de vegades. La
meva manera de gestionar-

los és acceptar el món on visc.
Més del 80% de les meves compres

i altres serveis el faig conscientment,
en el petit comerç, les empreses i la
producció local... Seria feliç si la gent

en general poguésssim arribar al
50% de consum conscient: el

món milloraria molt.

Treballo en
una ONGD. As-
piro a una vida
més tranquil·la

i senzilla

Jubilat molt
ocupat i infermera,
gran lectora amb

ganes de
jubilar-se

Sociòloga,
violinista i

aprenent de
xiatsu

Filòleg i
fisiote-
rapeuta
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Comptable en
una associació
sociocultural

Ru
be

n,
2

3
an

ys
, v

ai
g

cré
ixer a la Plana de Vic

però
visc

a
B

arcelona

Passant de
l'educació

ambiental al
xiatsu

Jo
rg

e,
30 anys, Madrid

Programadora
cultural

Leti, 30 anys, M
adri d

Jacobo, 30
anys, m

adrileny

aItàlia

Advocat
laboralista

i dj de música
negra

D
av

id
, 3

6 anys, Cornellà (Barcelona)

Era
veterinari, ara

sóc venedor de
ciència virtual, una

peça més del
sistema
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De vegades els llibres,
que em perden. Les

contradiccions les gestiono des
de l'acceptació. Encara que de

vegades m'emprenyo amb mi mateix
i/o amb l'estructura-societat-sistema
que m'ho posa tan difícil, tot i que

això em fa venir més ganes de
generar alternatives.

Vaig
passar anys sense

tastar ni una gota de Coca-
cola ni Fanta emprenyat amb

aquesta mena d'empreses, fins que
em vaig adonar que el meu boicot

no les faria trontollar (estrany,
oi?), així que... intento gaudir

de les meves
contradiccions.

Només en vaig tenir
al principi de plantejar-m'ho.

Però quan t'adones que en general
és més car i complicat ser conscient
i responsable, et passa. L'he gestionat

pensant que no cal preocupar-se gaire,
una persona sola no pot canviar el món,
o sigui que, si em resulta senzill fer CCT,

en faig, però si m'he de complicar
la vida no en faig (conscientment

i irresponsablement).

Entre les pitjors
contradiccions hi ha el cotxe i

la segona residència, com també el
nivell de vida (viatjar, esquiar, anar a bons

restaurants..., tot i que cada vegada menys).
I les gestiono malament, les minimitzo, me les
venc amb altres arguments, però no deixo de
fer-ne, m'agrada i penso que la immolació no
és bona. L'important és la tendència del procés,

i així com vaig trigar molt temps a decidir-
me a anar en bici amb trajo i corbata, però

ho vaig acabar fent 4 anys enrere, potser
també faré alguna cosa amb altres

contradiccions.

Enric, 43 anys, Barcelona

Aficionat als
ocells i a la

muntanya, pare,
informàtic en una

caixa d'estalvis

Ara mateix el que
duc pitjor és el consum en

l'oci i en els viatges. Em re-
sulten molt temptadors els preus
tan barats dels vols i reconec que
vaig més amunt i avall i valoro
molt més el meu temps que
l'impacte ecològic que pugui

tenir un avió.

Educadora
social. M'estic
independitzant

C
ri

st
in

a,
25

an
ys

, B
arcelona

Si és una cosa que
veritablement no puc reprimir,

llavors senzillament no em torturo,
ho faig amb la condició de no retreure-
m'ho després. Suposo que cada vegada

em passa menys. Per mi, el consum
responsable, a més de tot, és també un
respecte a mi i a la meva consciència, i

en aquest punt també hi ha el
respectar les meves misèries, que

són part ineludible de mi.

Consumeixo carn i
embotits amb certa regularitat, i

aquesta carn ve de la ramaderia intensiva
de les meves terres d'origen. És interessant
adonar-se que la meva mare du 23 anys

queixant-se de la pudor de la granja de porcs
que tenim al costat de casa, i que sempre hem
consumit carn de porc i embotits. He après
a gestionar bé les contradiccions, perquè crec

que la meva actitud de fons és la correcta
i no puc trencar-me el cap cada

vegada.

Sóc bastant insensible
amb les meves pròpies

contradiccions, em conformo amb el
que faig. Em considero imperfecte i, en

ocasions, superficial... però no em castigo.
Compro més roba de la que necessito, de

vegades feta amb mà d'obra esclava. M'intento
convèncer que no consumir res dels països
emergents seria pitjor. Consumeixo massa

petroli, he intentat anar amb tren però
funciona també amb gasoil i el ritme
de treball en surt perjudicat. Penso

a comprar-me un cotxe que
no contamini…

Podeu
compartir les

vostres vivències
i plantejaments a

través del
qüestionari que

trobareu a

www.opcions.org/enquesta.html

Algun

hàbit consumista
que vulgueu compartir?

Com gestioneu
las contradiccions?

www.opcions.org
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Consum conscient
de cervesa

- Què voldreu prendre? - Jo una cervesa. - Que siguin dues. Hi ha vida social sense cerveseta?
Tan quotidiana i alhora ben desconeguda: es fa amb ingredients tan peregrins com
ordi o llúpol i solem beure'ns-la sense parar-hi gaire atenció. Ara que està arribant
l'onada de la cervesa artesana tindrem més varietat i potser ens hi interessarem més...
Salut!

VEUS EL QUE BEUS?

www.opcions.org
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a paraula cervesa deriva de cereal, i en
el seu sentit més ampli designa les

begudes que a totes les cultures del món
s'han obtingut a partir dels cereals propis
de cada zona: arròs a l'Àsia, blat de moro
a Amèrica, mill a l'Àfrica... En el sentit
més propi designa la beguda que s’obté
d’una infusió de malta d’ordi aromatitzada
amb llúpol i fermentada per un llevat.

Totes les civilitzacions antigues han fet
cervesa i altres begudes alcohòliques, molt
apreciades perquè tornaven la gent alegre,
extravertida i feliç, segons un escrit sumeri
de fa 6.000 anys. El 400 aC es va escriure
als llibres ayurvedes de l’Índia:

De totes les coses que ens porten a l’alegria,
el vi és la principal.

De totes les coses que ens porten a la pèrdua
d’intel·ligència i memòria, l’abús de vi és la
principal.

A la zona mediterrània la cervesa com-
petia en aquest paper amb el vi, més apre-

ciat per les classes altes perquè era més
exclusiu: els cereals són molt més abundants
que la vinya i es pot fer cervesa tot l’any,
mentre que de vi només se’n pot fer després
de la verema. La cervesa, doncs, era per a
les classes baixes, i aquesta superior
consideració pel vi es va estendre a tot
l’Imperi Romà. Al centre i nord d’Europa
no hi ha vinya, per això la cervesa hi ha
estat sempre la beguda alcohòlica –de baixa
graduació– per excel·lència. A Espanya va
guanyar popularitat amb Carles I, per la
influència que rebia d’Alemanya i Flandes.

En els últims decennis el consum de
cervesa a Espanya ha crescut força (de 54
litres anuals per cap el 1980 a 78 el 2003).1

 Entre les causes se citen el màrqueting,
el nivell de renda o el turisme, i és que la
major part del turistes que vénen són
alemanys i anglesos, països de tradició
cervesera. De tota la cervesa que es pren
a l’Estat, entre un 20% i un 30% se la

beuen els turistes. Poc més del 8% és
d’importació.2

Prenem cervesa per donar-nos un toc
d’alegria, i per fer-nos passar la set. Ens la
satisfà, realment? I què té de nutritiu, la
cervesa? Això és el que ens preguntem al
primer punt (p. 12). Al segon punt (p.
13) indaguem sobre què hi ha darrere la
cervesa, en concret sobre les quatre
principals matèries primeres (malta d’ordi,
aigua, llúpol i llevat): què són, d’on vénen,
quina petjada ecològica tenen, i com es
transformen per elaborar aquesta beguda
tan gustosa..., i de gustos tan diversos,
perquè, tal com veiem al tercer punt (p.
17), se’n poden fer infinites variants. Tot
i que als bars encara hi trobem majo-
ritàriament les poques marques tradi-
cionals, de producció industrial, d’uns anys
ençà estan apareixent marques artesanes
que fan cerveses ben diferents i s’està
estenent la moda de fer cervesa a casa (sí,
és força senzill!). Al quart punt  (p. 19)
justament coneixerem una mica algunes
d’aquestes noves empreses cerveseres i
també les de tota la vida, per si volem
tenir en compte el tarannà de l’empresa
fabricant a l’hora de triar marques.

La cervesa és una bona companya per
passar bones estones, però... no és pas
indispensable, oi? Veient els anuncis de
cervesa ho semblaria. Al cinquè punt

(p. 22) descobrim algunes tècniques de
màrqueting que, força més subtils que la
publicitat, ens fan associar determinades
idees amb la cervesa. I al sisè punt  (p.
24) parlem dels plaers que podem sentir
prenent una cervesa i donem algun consell
pràctic.

Esperem que no us agafi una borratxera
amb tanta informació... Per si en voleu
fer només un glopet, a la Guia de la p. 25
hi hem posat el resum de tot plegat.

L

1 European Beer Guide i The Brewers of Europe
Statistics.
2 Cerveceros de España: Informe 2003. El consum
dels turistes s'estima analitzant el consum per
època de l'any, zona i tipus de punt de venda.

El vestigi més antic que es conserva
d'elaboració de cervesa a Europa, de
2.000 anys abans de Crist, és a la
Cova de Can Sadurní, a Begues (el
Baix Llobregat).

CURIOSITATS
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Cervesa,
per a
què?
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CERVESA, SET I ALEGRIA

Volem la cervesa per relaxar-nos
físicament i mentalment i per fer-nos
passar la set.

Beure gaire cervesa ens pot acabar
deshidratant, perquè és diürètica.

OPCIONS

La cervesa que ens aporta més
nutrients és l'elaborada de forma
artesana.

No depenguem de la cervesa per passar-
ho bé, i no n'abusem.

Els usos ancestrals de la cervesa reflecteixen
molt bé les necessitats que satisfeia. Formava
part de la dieta bàsica quotidiana dels
treballadors, en part perquè aleshores era
una beguda molt nutritiva i en part perquè
com a beguda podia ser més saludable que
algunes aigües (ja que en elaborar-la se
n’eliminen els microbis). I formava part de
les ofrenes als déus i de dots funeraris;
atribuir-li aquest caràcter sagrat devia tenir
molt a veure amb el fet que ens porta a
estats mentals que en certa manera ens
deslliguen de la condició de simples mortals.

LA CERVESA I LA SET
Com a beguda refrescant que és, una de
les coses que demanem a la cervesa és que
ens faci passar la set. I certament ho pot
fer, ja que al voltant d’un 90% és aigua.

Ara bé, també és diürètica. L’alcohol altera
el funcionament del ronyó de manera que
aquest “es pensa” que ens sobra aigua i
incrementa la producció d’orina. Per això
pot ser que després de prendre cervesa
tinguem set d’aigua.

LA CERVESA I L’ESTAT ANÍMIC
En quantitat moderada, la cervesa ens dóna
un “toc” que ens relaxa i ens permet sentir
i expressar sentiments amb més fluïdesa,
ens allibera de les inhibicions de l’estat
mental habitual. Això passa per l’efecte de
l’alcohol i del llúpol. L’alcohol actua com
a narcòtic (causa sopor) i el llúpol és una
planta de la família de les cannabàcies que
conté substàncies sedants (en infusió es feia
servir per dormir). Si en petites dosis la
cervesa ens millora l'humor i la cordialitat
és perquè aquests efectes sedants actuen
també sobre les funcions del cervell que
normalment ens contenen. Cal anar alerta
de no caure en l’associació sistemàtica

“passar-ho bé” amb “cervesa” (ni amb cap
altre bé de consum).

En més quantitat, l’alcohol ens porta a
l’embriaguesa. De vegades ens és útil per
desfogar-nos o simplement per traslladar-
nos a un estat diferent de l’habitual. Com
és ben sabut, un abús d’aquests “viatges”
pot desembocar en malalties greus com
alcoholisme, cirrosi o pancreatitis.

La cervesa també ens dóna el plaer

d’assaborir gustos i olors variats gràcies
als centenars de substàncies aromàtiques
que conté.

ALTRES EFECTES DE LA CERVESA
Sobre la nutrició Antigament la cervesa
es considerava un aliment (per això, per
exemple, Anglaterra no hi va posar impostos
fins al segle XIII), però avui la considerem
un refresc. Conté fibra, alguns minerals i
vitamines (sobretot B), en més quantitat si
la cervesa conserva part del llevat a l’envàs
(que és el cas de les cerveses artesanes, vegeu
el punt 3, a la p. 17); en aquest cas també
conté proteïnes.

De totes maneres, a la cervesa hi trobarem
sobretot sucres i alcohol, a part de l’aigua.
Totes dues coses ens aporten calories, és a
dir energia. La cervesa no aprima ni

engreixa: el que engreixa és cremar menys
calories de les que ingerim. Si fem poc
exercici tendeixen a acumular-se a la panxa,
de manera que la típica panxa dels bevedors
de cervesa potser no ve tant de la cervesa
mateixa sinó de fer poc exercici.
Sobre la salut La cervesa conté subs-
tàncies antioxidants, sobretot l’artesana.
L'alcohol dilata les venes, obstaculitza la
formació de trombes i augmenta el nivell
de colesterol bo. Diversos estudis científics
sostenen que la freqüència de malalties car-
diovasculars i de demències és inferior entre
els que prenen alcohol moderadament que
entre els abstemis, si bé l’Organització
Mundial de la Salut alerta que aquests es-
tudis no tenen prou en compte que entre
els abstemis també hi ha exbevedors.3

L'ordi conté gluten, per això a persones
amb intolerància al gluten pot no anar-los
bé prendre cervesa. Durant la fermentació
el llevat genera sulfits, una substància
al·lèrgena, però en quantitats molt petites.

Com és ben sabut, en determinades
situacions no és convenient prendre
alcohol.

ELS PUNTS CALENTS DE LA CERVESA

3  Organització Mundial de la Salut: Prevention of
cardiovascular disease, 2007.
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TERRA, AIGUA,
AGROQUÍMICS, ENVASOS...

L'ordi alguns anys serà sobretot de
cultiu local i d'altres importat, segons
les pluges, els preus...

Un terç del llúpol ve d'Europa. Demana
molta aigua i, en cultiu convencional,
pesticides.

Només són retornables les ampolles
i bidons de cervesa de bars i
restaurants.

OPCIONS

Pel que fa a l'impacte de les matèries
primeres, la millor opció seria cervesa
ecològica i feta amb ingredients d'origen
proper. Confiem que aviat en puguem
trobar alguna al mercat.

Millor el vidre que la llauna. En cas de
reunir-nos molta gent, considerem la
possibilitat de fer servir barrils.

Com es fa la cervesa, què té? Gasta gaires
recursos naturals? Això és el que intentarem
respondre en aquest punt. Començarem
per coneixe’n els quatre ingredients bàsics
i “les seves circumstàncies”, i després veu-
rem a grans trets el procés d’elaboració.
Parlarem també dels envasos.

LA MALTA
Segur que molts hem sentit dir que la
cervesa (o el whisky) són “de malta”, i
ens hem preguntat si això significa que
vénen de la petita illa mediterrània. Doncs
no, res a veure. La malta és gra d'ordi que
s’ha posat en remull perquè comenci a
germinar, i després s’ha assecat per aturar
la germinació.4  Així s’aconsegueix que
el midó i les proteïnes del gra es comencin
a descompondre en sucres i aminoàcids
que després seran aliment per al llevat.

La manera d’assecar el gra és fer-hi
circular aire calent. La malta quedarà més
o menys torrada segons la temperatura i
la durada de l’assecat; com més torrada,
més fosca serà la cervesa i més intens el
gust. Es fan dotzenes de variants de malta,
que donen diferents colors i gustos i
permeten jugar amb la recepta de cada
cervesa; sempre s’hi ha de posar una bona
proporció del que se’n diu malta base, poc
torrada, perquè és la que conserva més
enzims actius per a les fases posteriors.

Així doncs, una de les coses que hi ha
darrere la cervesa són cultius d’ordi.
L’any 2003 es van consumir uns 2.350
milions de litres de cervesa a tot l’Estat.
Per elaborar-los cal aproximadament mig
milió de tones d’ordi, que es cultiven en

unes 200.000 hectàrees: una mica més
que la comarca de la Noguera.5 El
consumidor mitjà de cervesa en beu 52
litres l’any, la consumidora mitjana 11;6

calen respectivament uns 44 i 9 m2 per
cultivar l’ordi de la cervesa que es beuen
en un any.

Aquests cultius en general es fertilitzen
amb purins i adobs sintètics i s’hi tiren
herbicides, però no són dels que més
agroquímics utilitzen. A Catalunya hi
ha conreu ecològic d’ordi, però es destina
majoritàriament a pinso. Els cereals són
plantes de secà, però es reguen cada cop
més.
D’on ve l’ordi La quantitat d’ordi que
es planta a l’Estat varia molt; depèn de
factors com les subvencions europees o
les expectatives de preus en el mercat
mundial de cereals. Per tant, les collites
també varien molt, ja que a més depenen
del temps que faci. Per exemple, l’any
2005 es van importar quasi 2 milions de
tones d’ordi i el 2000 només 85.000.7

Així, les malteries fan servir ordi espanyol
o importat segons les circumstàncies de
cada moment. L’ordi importat ve sobretot
de França, el Regne Unit i Alemanya (que
són entre els 10 principals productors
mundials, junt amb Espanya, perquè és un
cereal propi d’Europa).

A l’Estat hi ha set grans malteries, que
subministren la major part de la malta que
fan servir les grans empreses cerveseres.
Com veurem al punt 3 (p. 17), actualment
estan naixent petites empreses cerveseres
que no poden comprar a aquestes malteries
perquè la comanda mínima és massa grossa

per a elles, de manera que compren la
malta a Europa. A Catalunya hi ha alguns
projectes en fase d'experimentació per
obrir malteries de petita escala amb la
voluntat de connectar pagesos i cerveseres
locals. Així, la cervesa podria arribar a
tenir denominació d'origen.

4 També es pot fer malta d'altres cereals.
5 Cerveceros de España, Euromalt, Ministerio de
Agricultura.
6 Biblioteca del Centro de Información Cerveza
y Salud.
7 Ministerio de Agricultura: Anuario de Estadística
Agroalimentaria 2006.
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ELS PUNTS CALENTS DE LA CERVESA

L’AIGUA
Cap a un 90% de la cervesa és aigua, per
això la composició mineral que tingui és
molt significativa de cara a com quedarà
la cervesa. Alguns cervesers fan servir aigua
mineral que extreuen directament de deus;
d’altres fan servir aigua de xarxa, la depuren
i hi afegeixen minerals per obtenir la
composició desitjada.

A més de l’aigua que conté la cervesa,
en cal força més per elaborar-la. El grup
de recerca en Enginyeria i Gestió de
l’Aigua de la Universitat de Twente
(Holanda) calcula que darrere un litre de
cervesa hi ha 300 litres d’aigua, comptant
des de la producció de matèries primeres
fins al producte final. El còmput inclou
per exemple l’aigua que li cal a l’ordi per
créixer, que pot venir del reg o de la
pluja.10

EL LLÚPOL
Del llúpol molts no n’hem ni sentit parlar,
tot i que en percebem l’amargor i les olors
a cada cervesa que ens prenem. És una
planta enfiladissa, i s’usa gairebé únicament
per fer cervesa (també en algun medi-
cament).

Antigament, a la cervesa s’hi afegien
herbes aromàtiques variades per donar-li
gust (a diferència per exemple del vodka,
que és cereal fermentat sense cap gust
afegit). A Alemanya van començar a posar-
hi llúpol durant l’alta edat mitjana. La
cervesa resultant va agradar tant que la

idea es va anar estenent, i avui totes les
cerveses del món occidental es fan amb
llúpol.

N’hi ha moltes varietats. Algunes són
més r iques en resines (que donen
l’amargor), d'altres en olis essencials (que
donen les aromes). En la producció
industrial majoritària se’n fan servir mitja
dotzena. Les més usades són les que
requereixen menys superfície de cultiu
per obtenir un nivell donat de resines;
constantment es desenvolupen varietats
que en donen més i més. En general, els
productors artesanals es decanten per les
varietats més aromàtiques per aconseguir
gustos més subtils.

La planta del llúpol necessita molta aigua
(es cultiva sobretot en zones plujoses) i
força atencions, perquè és delicada: de
seguida sucumbeix als atacs d'insectes i
fongs. És usual espraiar els cultius amb
pesticides cada quinze dies, almenys
durant algunes fases del creixement. Segons
un estudi del Centre de Recerca en Agri-
cultura de l’Estat de Baviera, aplicar els
pesticides és el cost més important en un
cultiu de llúpol (un 29% del cost total).11

Hi ha cultius ecològics de llúpol, sobretot
a Nova Zelanda, però són molt minoritaris.

Actualment s'estan desenvolupant
varietats més resistents a plagues (vegeu
el requadre Biodiversitat i cultius industrials)
i també varietats nanes que es poden re-
col·lectar a màquina, de manera que ne-
cessiten menys mà d'obra.

D'on ve el llúpol Dos terços del llúpol
mundial es cultiven a només dos països,
Alemanya i els Estats Units.12 A l’Estat
se’n va començar a cultivar als anys 40; la
indústria cervesera tenia problemes per
importar-ne a causa de les guerres, i va
optar per encetar cultius propis. Avui són
pràcticament tots a la província de León
i subministren el 65-70% de les necessitats
de la indústria; la resta ve sobretot
d’Alemanya. Els cervesers artesans petits
fan servir llúpol majoritàriament importat
del nord d’Europa i dels Estats Units.

8 FAOStat, estadístiques agràries de la FAO.
9 Agriculture and Agri-food Canada.
10 A. Y. Hoekstra i A K. Chapagain: Water footprints
of nations: water use by people as a function of their
consumption pattern. Revista Water Resources
Management vol. 21 núm 1, gener 2007.
11 Citat al web de l'Associació de Cultivadors de
Llúpol Alemanys.
12 Comitè Internacional per al Cultiu de Llúpol,
2006.
13 Centre de Recerca en Agricultura de l'Estat
de Baviera:  Annual Report 2006 Special Crops –
Hops, març 2007.

Diverses varietats de llúpol s'han seleccionat al llarg dels anys per la seva superior
resistència al míldiu (un fong dels més perillosos per al llúpol). Per a totes
aquestes varietats ja han aparegut races de míldiu més virulentes que anul·len
la resistència. Aquest fenomen, que passa en tota mena de cultius industrials,
ha portat el sector del llúpol a investigar amb varietats silvestres. Centres de
recerca alemanys han recol·lectat els últims cinc anys més de 15.000 varietats
silvestres d'arreu del món, un important recurs genètic, segons expliquen. N'han
trobat 54 de resistents al míldiu, per raons que encara desconeixen, i les estan
creuant amb varietats domesticades perquè adquireixin la resistència.

Alhora, també es fa recerca en bioenginyeria amb el mateix objectiu. S'han
aïllat gens de plantes i bacteris que confereixen resistència a fongs, i s'han
introduït al codi genètic de plantes de llúpol. Encara no es coneix el resultat de
l'experiment.13

Si parem més atenció a no destruir els recursos genètics que ja tenim potser
no haurem d'esforçar-nos tant a inventar-ne de nous.

BIODIVERSITAT I CULTIUS INDUSTRIALS

ELS DESTINS DE L'ORDI

L'ordi és el segon cereal més cultivat
a Europa: un 24% de la superfície de
conreu de cereals. (En canvi, al món és
minoritari: un 8% de la superfície.) 8

Històricament ha estat un aliment bàsic
per als cavalls i altre bestiar de càrrega
i per als porcs.

Un 70% de la producció mundial es
destina a pinso9  i quasi tota la resta a
malta (se'n fa servir una miqueta per
a alimentació humana). Algunes va-
rietats són més apropiades per fer-ne
malta perquè fan un gra amb menys
proteïna, però el contingut final en
proteïna depèn de diversos factors,
principalment de l'aigua que ha rebut
el conreu durant la temporada. Així, les
malteries no fan comandes d'ordi als
pagesos en el moment de sembrar, sinó
que després de les collites trien les que
han donat un gra més idoni per fer-ne
malta.
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EL LLEVAT
Els llevats són un tipus de microbis que
s'alimenten sobretot de sucres. En
metabolitzar-los generen CO2 i aigua o
alcohol (segons si al medi hi ha oxigen o
no); és la fermentació. A més també
generen un gran nombre de substàncies
aromàtiques que donen riquesa de gustos
als aliments fermentats (cervesa, pa, vi...).

El medi ambient està farcit de llevats i
tota mena de microbis. Antigament els
aliments fermentaven a partir dels llevats
que hi havia al medi i al mateix aliment
(farina), si bé es guardaven masses de farina
en fermentació que s'afegien a cada nova
producció (el que seria la massa mare en
el cas del pa). Al segle XIX es va avançar
molt en el coneixement del món dels
microbis (Pasteur en va ser el científic més
reconegut) i es van fer per primer vegada
“cultius” (vivers, com si diguéssim) d'un
llevat aïllat.

Avui en la producció de cervesa es fan
servir dues espècies de llevat. De cadascuna
n'hi ha moltes varietats, que faran que la
fermentació i els gustos siguin diferents.
Avui s’intenta modificar-ne els gens per
obtenir les característiques desitjades (vegeu
el requadre El llevat i el rellotge, a la p. 18),
però sembla que en la cervesa no es fan
servir varietats transgèniques.

Moltes cerveseres tenen les seves pròpies
soques de llevat, i de fet en alguns llocs
són el tret diferenciador de l’empresa. Els
alimenten sobretot amb melassa, un
subproducte de la indústria sucrera. Els
cervesers que no tenen llevats propis en
compren a la quarantena de fàbriques
europees, la majoria pertanyents a grans
multinacionals. És una de les indústries
preocupades per les repercussions que el
desenvolupament de biocombustibles a
partir de sucres pugui tenir sobre l'ali-
mentació mundial.14

EL PROCÉS D'ELABORACIÓ
Dels processos alimentaris coneguts des
de l'antiguitat, l’elaboració de cervesa és
dels poc senzills. Hi intervenen quatre in-
gredients bàsics i opcionalment d’altres,
tots amb moltes variants, i cal regular
acuradament la temperatura i durada de
cada etapa del procés per controlar el
comportament de les moltes substàncies
que s’hi generen o hi intervenen. El mestre

cerveser condueix l’orquestra cap a un
concert harmoniós de cos, espuma, gustos,
olors i colors.

La cervesa s'obté de la fermentació que
el llevat fa dels sucres de l'ordi. Però, si bé
en el cas del vi la fermentació comença
tan bon punt trenquem el gra de raïm
perquè ja conté sucres elementals –com
tota la fruita–, els de l'ordi hi són en forma
de midó, que és una cadena de sucres
elementals, de manera que abans d'arribar
a la fermentació cal fer un pas previ.
Maceració És una infusió de malta mòlta
en aigua, durant la qual el midó i les
proteïnes es descomponen en sucres i
aminoàcids (un procés que ja havia
començat en maltejar l'ordi). A la infusió
(papilla, en termes cervesers) s'hi poden
barrejar diverses maltes (malta base i maltes
torrades o acolorides) amb altres elements
que continguin midó, com ara cereals. En
les cerveses industrials s'hi sol posar arròs
i blat de moro (vegeu el punt 3, a la p.
17).

Després de la maceració s'obté el most,
del qual es treuen les partícules sòlides (el
bagàs), que generalment es destinen a pinso
per al bestiar.
Cocció El most es bull, amb la qual cosa
s'esterilitza. Mentre bull s’hi afegeix el
llúpol (que també té propietats biocides).
Per tal d’obtenir-ne tot l’amargor i les
aromes s’afegeix en dues o tres tongades.

Després de la cocció cal filtrar de nou
el most, refredar-lo i airejar-lo perquè el
llevat hi trobi oxigen.
Fermentació S'afegeix llevat al most i
es deixa que fermenti durant uns quants
dies. Al començament el llevat es
reprodueix molt de pressa, perquè al most
hi ha oxigen, amb la qual cosa no permet
la proliferació d'altres microbis. Quan s'ha
acabat l'oxigen és quan comença a produir
alcohol.
Condicionament Acabada la fermen-
tació tenim el que se’n diu cervesa verda:
li falta madurar, cal posar-la en condicions
de ser presa. Aquesta etapa difereix molt
entre la cervesa artesana i la industrial, tal
com veurem al punt següent.

14 Federació de Fabricants de Llevat de Cervesa
de la Unió Europea.

Tres tipus de malta

Flor de llúpol trossejada

www.opcions.org

op
ci
on
s.
or
g



25 PRIMAVERA 200816

ELS PUNTS CALENTS DE LA CERVESA

L’ENVÀS
Des del punt de vista mediambiental
sempre és preferible el vidre a la llauna
(en aquest cas, també pel gust de la cervesa),
envàs gran al petit, i retornable al d’un sol
ús. Per desgràcia no tenim gaires pos-
sibilitats de comprar cervesa en vidre re-
tornable; més ben dit, només ho són els
de les cerveses que prenem als bars i res-
taurants (retornables de litre sembla que
ja no en queden, potser només en alguns
cellers).

Quan fem alguna festa grossa, amb força
gent, una excel·lent idea és mirar d’aconseguir
un tirador de cervesa i comprar-la en barril;
evitarem un pilot d’envasos. En general les
empreses cerveseres ofereixen cervesa en
barril (les grans potser només en grans
quantitats), i també assessorament o fins i
tot personal per ajudar-nos a tirar-la bé.

La indústria cervesera segueix els plans de
prevenció de residus d’envasos que promulga
Ecovidrio. Mal auguri, perquè Ecovidrio és
l’entitat que s’encarrega del reciclatge del
vidre (i per tant està més interessada a reciclar

que a reduir). Bé, de fet Cerveceros de
España presideix Ecovidrio.

Aquests plans se centren en coses com re-
duir el pes dels envasos o usar materials
reciclats per a les caixes, però no potencien
les ampolles retornables. Fa quinze
anys (el 92) un 82% dels enva-
sos de cervesa eren retornables
(comptant-hi ampolles i ba-
rrils) i el 2007 ja només ho
eren el 55%. De tots els envasos
d’un sol ús (no només cervesa)
se’n recicla un 56% dels de
vidre i un 68% de les llaunes.15

En països com Alemanya
o els escandinaus s’ha de
pagar un dipòsit de 8 cèn-
tims en comprar un envàs
retornable i de 25 cèntims

en comprar-ne un d’un sol ús (es recuperen
en tornar-los a la botiga o dipositar-los en
màquines especials). Així s’ha aconseguit
que la gent compri un 89% de la cervesa
en envasos retornables.16

15 Ecovidrio: Plan Empresarial de Prevención de los
Residuos de Envases en el Sector Cervecero: 1997-
2008: “Hacia los 10 años de prevención en el sector”
i Estudio de seguimiento PEP Sector cerveza, 2008.
16 Jürgen Resch: Comparison of re-use systems for
beverage packaging in Europe. Strengths and weaknesses,
Deutsche Umwelthilfe 2006.

A l'Estat un 55% dels
envasos de cervesa són
retornables. A Alemanya
ho són el 89%
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LA CERVESA O UNA
CERVESA?

Hi ha dues grans famílies de cervesa:
les lager, lleugeres i refrescants, i les
ale, d'aromes més complexos.

Les cerveses de producció industrial
són menys nutritives i variades que
les artesanes.

3

Quina
cervesa

OPCIONS

Si ens agrada el plaer de degustar,
busquem cerveses artesanes i variades.
A Catalunya n'estan naixent unes
quantes, vegeu el punt 4 (p. 19) i la Guia
(p. 25).

Per a molts “la” cervesa és una beguda
amb unes característiques ben deter-
minades, de la qual n'hi ha poques variants
d'una o dues marques. Això és així perquè
en l'últim segle, a l'Estat, s'ha donat que
a cada regió hi havia només un o dos
fabricants grans de cervesa. Però, en realitat,
de cervesa se’n poden fer infinites variants.

Les mil i una cerveses es poden classificar
segons dos grans factors: la família i la
forma d’elaboració.

FAMÍLIES DE CERVESA
N’hi ha dues de majoritàries: lager i ale.
En cadascuna s’usa un tipus determinat
de malta base, però la diferència més im-
portant rau en la fermentació.

La família lager és la més estesa, tant
aquí com a la major part del món
occidental. S’hi usen llevats de l’espècie
Saccaromyces uvarum o carlsbergensis, que té
la característica de romandre sota la super-
fície del fermentador; per això la família
també es diu de fermentació baixa. Aquestes
cerveses necessiten dues fases de fermen-
tació, la segona molt llarga, perquè s’elimi-
nin algunes substàncies no desitjades que
genera el llevat.

En les cerveses de la família ale o de
fermentació alta es fa servir el llevat Sacca-
romyces cerevisiae (el mateix que fermenta
el pa), que es va movent cap a la superfície
del fermentador formant-hi una capa
d’espuma molt espessa. La fermentació és
més curta i a més temperatura que en el
cas de les lager. Són les més corrents al
Regne Unit i Bèlgica.

Les cerveses lager són més lleugeres i
refrescants, les ale tenen més intensitat de
gustos i complexitat d’aromes; vindrien a

ser com els vins blancs i els negres res-
pectivament.

Hi ha una tercera família de cerveses,
les de fermentació espontània. Es
deixen fermentar a l’aire lliure perquè hi
intervinguin llevats i altres microbis de
l’ambient que els donen característiques
úniques (no sortiran igual si s’elaboren a
cap altre lloc). Avui n’hi ha molt poques
i es fan sobretot a Bèlgica; les més cone-
gudes són les de l’estil lambic.

I és que de cada família de cerveses n’hi
ha dotzenes d’estils diferents. Un estil ve
donat principalment per la barreja de
maltes acolorides i cereals adjunts i per
les varietats de llúpol i de llevat, que an-
tigament eren propis de cada zona. Els
experts en cervesa poden reconèixer els
diferents estils pel color, la consistència
de l’espuma, el cos, la transparència... La
gran majoria de cerveses industrials són
de l’estil pilsen (de la família lager), creat
a la ciutat de Plzen (Txèquia) el 1842,
perquè té un gust molt popular.

FORMA D’ELABORACIÓ
Aquí hi trobem també dos grans grups:
la producció industrial i l’artesana. Fins
fa poc tota la cervesa feta a l’Estat era in-
dustrial, en canvi als països del nord i el
centre d’Europa hi ha hagut des de sempre
molts petits productors artesans. Els últims
anys s’ha estès molt la producció artesana
a països no tradicionalment cervesers com
els Estats Units, França o Itàlia. A Catalunya
tot just acaba d’arribar i s’està escampant
ràpidament.

Hi ha tres grans diferències entre la pro-
ducció artesana i la industrial.
Matèries primeres En la producció
artesana, a la infusió o “papilla” que es
prepara per fer la maceració s’hi posen
només maltes, o una petita proporció (com
a molt fins a un 20%) de cereals en flocs
per aconseguir un gust determinat. En la
industrial s’hi posen menys maltes (la llei
permet posar-n’hi només un 50%) i força
quantitat d’altres grans rics en midó,
principalment arròs i blat de moro; més
concretament, subproductes d’arròs i blat
de moro (com ara grans trencats que no
serveixen per a res més). Això es fa
principalment perquè aquests altres midons
són més barats, i té com a conseqüència
que la cervesa és menys gustosa i nutritiva.
També fa que, per ajudar a la maceració,
calgui afegir enzims externs a la infusió.

També, en la producció artesana es fa
servir llúpol en flor, que és com millor
conserva les resines i els olis essencials, o
en pellets (flors triturades i compactades).
En la producció industrial es fa servir en
pellets i en extractes: resina i olis que
prèviament s’han extret de la flor. Seria
la forma més desnaturalitzada.
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Temps La producció industrial tendeix
a accelerar tots els processos (vegeu el
requadre El llevat i el rellotge). Així per
exemple, fa servir varietats de llevats que
aguanten temperatures altes perquè la
fermentació es faci més ràpidament, o
extractes de llúpol per no haver d’esperar
que les substàncies aromàtiques es des-
prenguin de la flor. Els processos estan
més mecanitzats i són més ràpids; per
exemple, el most es filtra per centrifugació,
mentre que en la producció artesana se
sol fer per aspersió: el mateix bagàs fa de
filtre, s’hi va deixant escolar el most i s’hi
fa recircular aigua fins que no hi queda
gens de most.
Condicionament En la producció arte-
sana, als envasos de cervesa s’hi sol deixar
una part de llevat; opcionalment s’hi pot
afegir una mica de sucre que serà aliment
per a aquest llevat. Després la cervesa es
deixa reposar unes tres setmanes perquè
el gust es vagi arrodonint. Així, la cervesa
segueix fermentant una mica (generant
bombolles de CO2 i una miqueta d’al-
cohol) i evolucionant durant un temps;
estarà en el punt òptim de qualitat gustativa
mesos després d’haver-se envasat (fins a
un any després o més, depenent del grau
d’alcohol). Com hem vist al punt 1, deixar
el llevat a la cervesa té l’avantatge que la
fa més gustosa i nutritiva. El tret diferencial

de la primera cervesa per a gurmets que
ha fet un dels grans productors industrials
(l’Estrella Inedit de Damm) és que conserva
el llevat; tal com ells expliquen, fa una
segona fermentació en botella i així envelleix
bé com els vins.

En la producció industrial es treu el
llevat de la cervesa i es pasteuritza per
eliminar-ne els microbis, cosa que n’allarga
la vida. També s’hi injecta CO2 perquè
tingui més bombolles. Així s’aconsegueix
que la cervesa no canviï gens i que el
consumidor trobi sempre exactament el
mateix producte comprant una marca
determinada, que és un dels objectius de
la producció industrial d’aliments en ge-
neral. De totes maneres, la indústria
cervesera va traient cada vegada més
cerveses diferents. De vegades es distingiran
per qualitat (matèries primeres, elab-
oració...), altres vegades les diferències
seran “cosmètiques” (amb llimona, amb
gust de poma, baixa en calories...).

CERVESA CASOLANA
Es pot fer cervesa a casa sense necessitat
de gaire espai ni equipament especial. Hi
ha mètodes senzills en què part del procés
ja està feta, però també es pot fer de dalt
a baix. A la Guia (p. 25) donem algunes
referències per aprendre’n.

El llevat de cervesa també es fa

servir per fermentar el pa. La Fede-

ració de Fabricants de Llevat de

Cervesa de la Unió Europea explica

que modificar o ampliar el “potencial

genètic” dels llevats és indispen-

sable, perquè així ho demanen els

elaboradors: cal que els llevats s'a-

daptin a les noves tècniques de

panificació i a les noves tendències

en el consum.

Explica també que el gust del bon

pa només es pot aconseguir usant

massa mare i deixant que la massa

fermenti lentament. Però diu que

això és una feina laboriosa que s'està

intentant que esdevingui inne-

cessària: una de les principals línies

de recerca actuals en bioenginyeria

és aconseguir llevats que sintetitzin

acceleradament tant CO2 com les

substàncies aromàtiques del bon pa.

Forners o bioenginyers, sempre hi

ha algú que s'ha de llevar aviat per

posar el llevat a treballar...

EL LLEVAT I EL RELLOTGE

ELS PUNTS CALENTS DE LA CERVESA
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N'HI HA POQUES, PERÒ
CADA VEGADA MÉS

A tot l'Estat hi ha mitja dotzena de
grans empreses cerveseres de
producció industrial.

D'un parell d'anys ençà van naixent
petites cerveseres artesanes.

4

A qui
comprem

OPCIONS

Els productors artesans conformen una
economia de més petita escala i aporten
diversitat de cerveses, però encara no
poden fer una producció local ni
ecològica per falta de matèries primeres.

ELS ELABORADORS INDUSTRIALS
Durant bona part del segle XX, a cada
regió d’Espanya hi havia un o dos grans
fabricants de cervesa, de manera que la
gent de cada lloc coneixia només una o
dues marques; hi van arribar a haver 33
fabricants, el 1945. Això s’ha donat perquè
bona part de les matèries primeres es poden
obtenir a bon preu de l’entorn proper, i la
cervesa no fa de bon transportar a grans
distàncies: el moviment no li va bé.

Els processos generalitzats d’integració
empresarial a l’últim quart del segle es
van donar també en el sector cerveser.
Les empreses més grans i una multi-
nacional (Heineken) van anar absorbint
empreses mitjanes fins arribar a la situació
actual: als bars hi trobem més marques
que mai, però pertanyen a sis empreses.
A cerveseries i botigues especialitzades hi
trobarem també cerveses d’importació,
però el 92% de la cervesa que es va
consumir el 2003 era fabricada a l’Estat.17

Les empreses absorbents han conservat
les marques absorbides, perquè són un
tret distintiu amb valor afectiu per a la
gent de cada zona, i també les plantes de
producció. Les absorcions i la modernit-
zació de les plantes han originat ajusta-
ments de plantilla significatius, però segons
representants de Comissions Obreres s’han
fet de manera poc traumàtica. Segons
aquestes mateixes fonts és un sector amb
poca precarietat laboral i en general només
es fan contractes temporals pels pics de
feina de l’estiu. No obstant, cada cop és
més freqüent subcontractar tasques
(manteniment, distribució...) a empreses
en què hi ha més precarietat.

A diferència del que ha passat amb altres
aliments, les grans multinacionals de
l’alimentació no han entrat al sector de la
cervesa. Això es deu principalment al fet
que les sis grans empreses controlen la
producció de malta i de llúpol (vegeu el
requadre Integració vertical), de manera que
a una empresa exterior li és molt difícil
incorporar-se. Danone ho va intentar i va
arribar a tenir un 70% de les accions de
San Miguel, però avui ja no en té cap.

La cervesa industrial es distribueix a tres
tipus de comerços: gran distribució, horeca
(hosteleria, restauració i catering) i petit
comerç. Els poden vendre la cervesa
directament o a través de distribuïdors.

ELS ELABORADORS ARTESANS
Tal com hem vist al punt 3 (p. 17), avui
a Catalunya estan naixent diverses empreses
que fan cervesa de manera artesana; també
se’ls diu microcerveseries. De moment
elaboren menys del 5% de la cervesa que
es fa a l’Estat, però estan en plena expansió.

Pel poc volum que mouen estan pràc-
ticament exclosos de bona part del circuit
comercial utilitzat pels grans. Venen
sobretot a botigues especialitzades (en
cervesa o en productes gourmet) i alguns
bars dels seus entorns. També hi ha alguns
bars-microcerveseries que es fan la seva
pròpia cervesa.18

Trobem projectes com el de Cervesa
Els Maginets, en què l’afició per la cervesa
va portar tres socis a plantejar-se una
projecte de dinamització de l’espai rural.
Pretenen cultivar el llúpol i l’ordi de
manera ecològica i donar activitat al poblet
tarragoní de Montferri.

També hi ha força gent que elabora
cervesa casolana i la ven als seus cercles
propers o en fires cerveseres. La més gran
és la de Mediona (l’Alt Penedès), que se
celebra des del 2006.19

17 Cerveceros de España: Informe 2003.
18 Per exemple www.lafabrica-cerveceros.com o
www.naturbier.es.
19  www.mediona.info.

Les sis empreses afiliades a Cer-
veceros de España (el gremi del
sector) són Damm, Mahou-San-
Miguel, Heineken España, La Zara-
gozana, Hijos de Rivera i Cervecera
de Canarias. Tenen en total 21
plantes de producció.

El gremi de la malta, Malteros de
España, comparteix seu social i
número de telèfon amb el gremi
dels cervesers. Té cinc afiliats:
Damm, Heineken, La Zaragozana,
Cargill Malt (pertanyent al gegant
agroindustrial Cargill) i Intermalta.

El 80% de les accions de Fomento
del Lúpulo, l’únic subministrador
espanyol de llúpol, pertanyen a
Damm, Mahou-San Miguel, Heine-
ken i La Zaragozana (l’altre 20%
és dels agricultors de llúpol).

INTEGRACIÓ VERTICAL
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ELS PUNTS CALENTS DE LA CERVESA

PERFIL DELS FABRICANTS DE CERVESA

Marca Empresa
d’on és

Propietat
Treballadors

Activitats Facturació 07
(milers d’euros)

Companyia Cervesera
del Montseny, s.l.l.
Sant Miquel de Balenyà
(Osona)

Grup Mahou-San Miguel.
Madrid

Heineken n.v.
Holanda

Ca l'Arenys, s.l.
Valls de Torruella
(Bages)

Llúpols i llevats s.l.
L'Hospitalet de Llobregat

Hijos de Rivera, s.a.
A Coruña

Grup Damm.
Barcelona

9 socis.
4 treballadors

50% família Gervas, 50%
família Mahou.
2.073 treballadors

50’005% família Heineken
i Oijer, resta accionistes.
54.000 treballadors

5 socis.
3 treballadors

3 socis.
1 treballador

Família Rivera.
325 treballadors

22’3% Dr. Oetker (Alemanya),
13’9% Seegrund (Holanda),
23% Disa Corporación
Petrolifera.
2.373 treballadors**

Producció de cervesa

Producció de cervesa

Producció de cervesa

Fa maquinària per fer
cervesa, ven matèries
primeres per fer
cervesa a casa i elabora
cervesa

Producció de cervesa
i venda de
maquinària cervesera

Fa cervesa, sidra i
vinagre de poma,
comercialitza aigua,
sucs i vi

Fa cervesa (70’8%) i
aigües envasades
(26’6%), dóna serveis
logístics (2’6%)*

100

930.000**

12.564.000

128

90

110.000

682.345**

Mercat
Punts de venda

Catalunya.
50% botigues de queviures,
50% altres distribuïdors

Més de 35 països.
65% botigues, resta bars i
restaurants*

Tot el món.
65% bars i restaurants,
resta botigues*

Catalunya central.
Vendrà a bars i botigues

Província de Barcelona.
60% bars i restaurants, 30%
botigues, 10% altres distribuïdors

21 països.
79% bars i restaurants, resta
botigues

Espanya (està començant a
exportar).
65% bars i restaurants,
resta botigues*

Font de les dades: les mateixes empreses excepte les senyalades amb * que s'han obtingut de l'anuari empresarial Alimarket 2006. Les senyalades amb ** corresponen al 2006.

CCM
Aquesta marca és l’acrònim de Com-
panyia Cervesera del Montseny, una petita
cervesera artesana que néixer el maig del
2007 a Sant Miquel de Balenyà (Osona).
El mestre cerveser ha estat més de deu
anys aprenent al món de les micro-
cerveseries angleses. Fan tres estils de
cervesa de la família ale.

Estrella Damm
La marca més popular de la casa Damm,
fundada a Barcelona el 1876. A més de
produir cerveses i aigües té filials coge-
neradores d’energia i logístiques (transport,
manipulació, emmagatzematge...). Des de
fa un parell d’anys ha començat a vendre a
l’estranger i té intenció d’entrar en mercats
internacionals mitjançant acords amb
empreses multinacionals de primer nivell.

Damm fa algunes cerveses amb qualitats
particulars: AK Damm es fa només amb
maltes (sense arròs ni blat de moro) i Estrella

Inedit conserva el llevat a l’ampolla. També
fa una cervesa apta per a celíacs (amb molt
poc contingut en gluten).

Estrella Galicia
Una marca de tota la vida a Galícia. És
d’Hijos de Rivera, una empresa que va
néixer el 1906 i avui pertany a la quarta
generació de la família. És propietària de
Manantiales de Galicia (aigua mineral),
Sidrería Galega (sidra i vinagre de poma,
ecològics en part), Giste (explota cerveseries,
en té 5 a Galícia, Castella i Madrid) i Desymo
(disseny immobiliari). També ofereix
serveis de logística.

Els anys 90 va començar a exportar, i
avui ven un 3% de la producció a 21
països de tots els continents.

Glops
És la marca de Llúpols i Llevats, de L’Hos-
pitalet de Llobregat. És la primera cervesera
artesana que hi va haver a Catalunya (va

néixer el 2005) i potser és la més petita: hi
treballa només una persona i fa 300 litres a
cada producció.

Fa cerveses lager i ale. És de les més es-
trictes pel que fa a puresa del procés de
producció.

Guineu
Ca l’Arenys és una empresa de Valls de
Torruella (el Bages) que es dedica a fabricar
maquinària per a microcerveseries, fa
formació sobre elaboració de cervesa i ven
per internet matèries primeres i utensilis
per fer cervesa a casa. Aquest maig comen-
çarà a vendre cerveses lager i ale amb la
marca Guineu. Part de la malta i el llúpol
que fa servir són de cultiu ecològic.

Heineken
L’única multinacional que produeix cervesa
a l’Estat, en fàbriques que en el seu moment
va comprar a Cruzcampo i Águila. És la
cervesera més gran d’Europa.
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Un ingredient habitual a les cerveses de producció industrial és el blat de moro,
un dels cultius en què estan més esteses les varietats transgèniques. En el cas
del que es fa servir per a pinso és pràcticament impossible importar-ne de no
transgènic, però el que es fa servir per a cervesa arriba per canals diferents i
sembla que l'habitual és que no ho sigui.

Preguntant sobre això a les grans cerveseres, Mahou-San Miguel i Hijos de
Rivera afirmen que no fan servir blat de moro transgènic. Heineken no contesta.
Damm diu que garanteix que posa als proveïdors els requeriments necessaris
per garantir que el blat de moro transgènic no constitueixi més d'un 0'5% dels
ingredients de la cervesa. És un posicionament una mica estrany si tenim en
compte que la llei diu que només s'admetrà presència d'ingredients transgènics
en aliments si aquesta presència és accidental o tècnicament inevitable (també
diu la llei que si, accidentalment, un 0'9% o més dels ingredients d'un aliment
són transgènics, s'ha de dir a l'etiqueta).

Aquest posicionament de Damm es contradiu amb Cerveceros de España, el
gremi del sector, que ha assegurat per escrit que totes les seves empreses
membre fan servir exclusivament blat de moro no transgènic; d'aquí que la Guía

Roja y Verde de Greenpeace posi totes les cerveseres a la llista verda.

TRANSGÈNICS INVISIBLES

Origen de les
matèries primeres

Forma d’elaboració Envasat Altres marques

Malta: Regne Unit i Bèlgica.
Llúpol: 95% Regne Unit, EUA i
Alemanya, 5% Espanya.
Llevat: França

Malta: Espanya.
Llúpol: Espanya, Alemanya i Txèquia.
Llevat: produció pròpia

No contesta

Malta: Alemanya.
Llúpol: Anglaterra, Eslovènia,
Txèquia, Nova Zelanda.
Llevat: França i EUA

Malta: 95% Bèlgica, 5% Alemanya.
Llúpol: Bèlgica, Regne Unit.
Llevat: França

Malta: Espanya.
Llúpol: 50% Espanya, 50%
Alemanya.
Llevat: Alemanya

Malta: Espanya.
Arròs: Espanya.
Blat de moro: Argentina, Brasil,
França.
Llúpol: Espanya, Alemanya, EUA.
Llevat: producció pròpia

Només maltes o fins a un 20% de
cereals en flocs.
Llúpol en flor.
No treu el llevat ni pasteuritza

70% maltes, 30% blat de moro.
Llúpol en pellets i extractes.
Treu el llevat i pasteuritza

No contesta

Només maltes.
Llúpol en pellets.
No treu el llevat ni pasteuritza

Només maltes.
Llúpol en pellets.
No treu el llevat ni pasteuritza

70% maltes, 30% blat de moro.
Llúpol en pellets.
Treu el llevat i pasteuritza

Maltes, arròs, blat de moro.
Llúpol en pellets i extractes.
Treu el llevat i pasteuritza

90% vidre, 10% barril

No contesta

50% vidre i 50% barril

99% vidre, 1% barril

51% vidre, 33% barril, 12% llauna

Estrella de Levante, Estrella del Sur,
Keler, Victoria, Saaz, Xibeca,
marques blanques. Distribueix Skol
i Budweiser. Aigües i sucs: Agua Veri,
Liviana, Granini (parcialment)

Alhambra, Laiker, Mezquita, Mixta,
Reina, Sureña. Distribueix
Carlsberg i Kronenbourg 1664

Aguila,  Amstel, Buckler,
Cruzcampo, Legado de Yuste.
Distribueix Kaliber, Murphy’s Irish
Red i Guinness

Cerveses personalitzades

1906, HR, River. Altres begudes:
Cabreiroá, Manzanova. Distribueix
Compal

No ho revela

Al web espanyol de Heineken, l’única
referència que hi ha a la cervesa és l’anunci
d’un tirador que es pot tenir a casa, que
fa poc ha tret al mercat. La resta parla de
festivals, música i futbol, i és que moltes
grans empreses cerveseres no només
patrocinen sinó que també organitzen
festivals, concerts i tot tipus d’actes
multitudinaris. En els quals es beu molta
cervesa, esclar.

Mahou, San Miguel
Són les dues marques principals del grup
Mahou-San Miguel, que es va formar el
2000 quan Mahou (de Madrid) va comprar
San Miguel (de Lleida). El grup també ha
comprat la cervesera canària Anaga i
l’andalusa Cervezas Alhambra.

San Miguel fa l’única cervesa ecològica
que s’elabora a l’Estat, si bé és una
producció ínfima respecte al total. El llúpol
ve d’Europa i la malta d’Europa o de
l’Estat.
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QUÈ, FEM UNA BIRRA?

Veient la publicitat de la cervesa diries
que fer una birra és imprescindible
per passar-t'ho bé.

La indústria cervesera, com d'altres,
pot generar certes desinformacions
per donar més atractiu als seus
productes.

5

Màrqueting
de cervesa

OPCIONS

Siguem crítics amb la informació que
ens arriba, mirem d'esbrinar sobre la
serietat de la font.

ELS PUNTS CALENTS DE LA CERVESA

Moltes begudes aspiren a ser la beguda
per excel·lència per a les estones de relax
i de trobades socials. La cervesa està molt
ben posicionada en aquesta cursa, perquè
com hem vist al punt 1 (p. 12) té propietats
que la fan una bona companya per a
aquestes ocasions. El màrqueting aprofita
aquest fet per potenciar l’associació entre
fer una birra i la diversió, l’amistositat, lo
refrescant, lo especial... els anuncis de
cervesa són pura festa i diversió, i s’adrecen
majoritàriament a un públic jove.

Des de fa cinc anys l’empresa Ipsos fa
anualment l’estudi Amb qui te n’aniries de
canyes?, per encàrrec de Cerveceros de
España, en què es demana a la gent amb
quin personatge famós els agradaria fer
una canya. Sembla una enquesta sobre la
popularitat dels famosos, però la raó de
ser de fons és normalitzar o reforçar aques-
ta associació entre passar una estona agra-
dable i en confiança amb algú i fer una
canya.

TITULARS POC EXEMPLARS
Un altre element molt llaminer de cara
a relacionar-hi el teu producte és la salut.
Molts sectors alimentaris ho fan, el cerveser
també.

L’octubre del 2005, els informatius de
Telecinco van donar una notícia amb
aquest titular: La cervesa és el millor rehidratant
per a després de l’exercici físic, segons experts
en nutrició esportiva.20 El Periódico de
Aragón va publicar la notícia La cervesa és
millor rehidratant per a després de l’exercici
físic que algunes begudes isotòniques segons
experts el novembre del mateix any.21 El
de maig del 2007 a l’edició digital del 20
minutos hi trobem la notícia La cervesa
afavoreix la rehidratació dels esportistes després

de l’exercici físic; 22 el vincle des del portal
cap a la notícia (que avui ja no hi és) deia
La cervesa, el millor després de fer esport. Si
busqueu a internet paraules clau d’aquests
titulars trobareu notícies similars a diversos
mitjans.

En tots els casos la notícia es publica
amb motiu d’un acte celebrat el mateix
dia en algun recinte universitari o similar
per presentar els resultats d’algun estudi
científic.

Tot plegat forma part d’un joc ideat per
una empresa de relacions públiques23 (en
aquest cas Burson Marsteller, una de les
més grans del món) que consisteix a aplicar
la fórmula següent: la indústria (en aquest
cas Cerveceros de España) crea i finança
un institut científic (en aquest cas el Centro
de Información Cerveza y Salud) que
genera estudis que parlen de la bondat
del producte per a la salut. De tant en tant
s’organitzen actes per presentar els resultats
d’aquests estudis a la premsa, amb presència
de científics experts, metges i personatges
populars que facin de ganxo mediàtic; els
esportistes carismàtics són els més idonis.
D’aquests actes en sortiran notes de premsa
que circularan per les agències i pels
mitjans, i els periodistes només hauran de
fer que copiar i enganxar per obtenir una
notícia ben vistosa (els tres articles que
hem citat són pràcticament calcats).

L’estudi que va donar peu a les tres
notícies de fet estava en una fase preliminar.
Ara ja està completat, i els autors ens n’han
facilitat les conclusions (que es presentaran
aquest any 2008). Diuen que la cervesa
podria ser una beguda alternativa i efectiva
per a la rehidratació després de l’esport.
Això és força diferent de dir que és el
millor rehidratant, i és que mentre la notícia

circula pels canals periodístics passa com
amb el joc del telèfon: el missatge es va
modificant en passar d’un agent a l’altre
i el que arriba al ciutadà és informació
distorsionada.Les tergiversacions més grans
solen ser als titulars, perquè es busca que
siguin com més cridaners millor. Moltes
vegades el que s’explica al text de la notícia
mateixa no és ben bé el que anuncia el
titular, però les idees que més quedaran
són les que expressen els titulars, que són
el que més es llegeix.

Aquestes notícies solen anar signades
per agències de premsa, és a dir: la redacció
retoca lleugerament una nota de premsa
que ha rebut, sense fer cap feina
periodística per contrastar la informació
o consultar visions contràries. Que hi són:
el Diario Médico, especialitzat en me-
dicina, publicava el juliol del 2007 aquesta
notícia, en aquest cas signada per una
persona: L’alcohol mai no és un bon aliat de
les pràctiques esportives. En el text hi podíem
llegir: L’afany per unir l’alcohol amb valors
positius com [..] l’exercici ha portat a la difusió
de missatges que relacionaven aquestes begudes
amb [..] una reducció de la deshidratació. Res
més lluny de la realitat. [..] L’ alcohol fomenta
la pèrdua de líquids.24

20 www.informativos.telecinco.es/cerveza/
deporte/conferencia/dn_14629.htm.
21 salud.elperiodicodearagon.com/vivir-en-
forma/ejercicio-y-deporte/actualidad /noti-
cia/v/27/i/rehidratante-tomarnos-osteoporosisla-
azucaradohay-alegr ias-aclaroen-helguera-
anadioasimismo.html.
22 www.20minutos.es /noticia/240556/0/
cerveza/deportistas/salud.
23 Vegeu la secció Trampes al núm. 4 d’Opcions.
24 www.diariomedico.com/edicion/diario_me-
dico/entorno/es/desarrollo/1012059.html.

www.opcions.org

op
ci
on
s.
or
g



25 PRIMAVERA 2008 23

En una altra ocasió era aquest mateix
diari especialitzat qui publicava una notícia
amb el titular La cervesa 'sense' pot afavorir
aprimar-se. En aquest cas la signava una
agència i es basava en una nota de premsa
emesa per Burson Marsteller. En les cent
pàgines de l’estudi de torn només hi ha
un paràgraf que parla de la relació entre
la cervesa sense i aprimar-se, i diu que
prendre un vas de [cervesa sense alcohol] de
tant en tant pot trencar la monotonia de la
dieta i facilitar-ne el seguiment, essent així un
reforç psicològic per al pacient.25 Que és
diferent de dir que la cervesa sense aprima,
que és el que s’interpreta de la lectura del
titular.

La pràctica de generar i fer circular
informacions interessades fa augmentar la
confusió i la desinformació general.
Aquests casos ens els ha relatat una per-
sona que havia treballat a Burson Mars-
teller i participava habitualment en l’a-
plicació d’aquesta fórmula. És difícil dirimir

si es fa amb voluntat conscient de desin-
formar o simplement per inèrcia, el cas
és que es va repetint una vegada i una
altra i ningú no fa res per evitar-ho.

Aquestes notícies són, de cara a enfortir
les vendes d’un producte, molt més
efectives que la publicitat, perquè arriben
al ciutadà en forma de notícia científica.
I també són molt més barates que pagar
un anunci.

PUBLICITAT SENSE ANUNCIS
Dintre de la publicitat també hi ha formes
més efectives i més subtils que el clàssic
anunci per “arribar sense ser vist” fins al
ciutadà. Un dels metges amb qui el nostre
amic va contactar per convidar-lo a l’acte
de presentació dels estudis que demostren
que la cervesa sense no engreixa li va dir:
Tothom ho sap, això, ahir mateix a la telesèrie
l’Ana Obregón li explicava al seu marit.
Resulta que aquesta part del guió estava
pagada per Cerveceros de España. És una

fórmula de publicitat indirecta legal, comú,
molt cara i també molt efectiva.

I a més permet eludir el control que les
administracions fan sobre la publicitat.
Tornem al Diario Médico del mateix dia
en què va publicar que l’alcohol deshidrata:
La UE prohibeix des d’ahir fer campanyes
publicitàries sobre els avantatges que pot tenir
per a la salut el consum de begudes amb més
d’un 1’2% d’alcohol i tampoc no es podran
publicitar missatges sobre els aliments relacionats
amb pèrdua de pes o amb consells mèdics. 26

Una normativa ben feble, d’altra banda:
cada cop que mirem una tanda qualsevol
d’anuncis podríem comptar quantes ve-
gades s’incompleix.

25 J.R. Martínez i altres: Cerveza sin alcohol. Sus
propiedades. Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación, patrocinat pel
Centro de Información Cerveza y Salud.
26 www.diariomedico.com/edicion/ diario_me-
dico/mi_dm/politica_sanitaria/internacional/es/
desarrollo/1011415_02.html.
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GUARDAR-LA
Com sabem, convé guardar la cervesa en
un lloc fresc i fosc. La llum, sobretot la
dels fluorescents, fa que hi tinguin lloc
reaccions químiques que li fan perdre
qualitat, és per això que s’envasa en
ampolles fosques, generalment marrons o
verdes perquè són els colors que filtren
millor les freqüències de llum més
indesitjables.

PRENDRE-LA
Beure una cervesa ens pot donar plaer
pels cinc sentits. Escoltar el “pxxt” en
destapar-la i el “gluc-gluc” en abocar-la,
sentir la textura de l’espuma als llavis i el
pessigolleig de les bombolles a la boca,

olorar-la en acostar-nos-la a la cara,
observar les bombolles que pugen, el color,
la transparència o terbolesa, l’espuma que
patina mandrosament vidre avall... I
degustar-la, és clar.

Gaudirem especialment d’aquests plaers
si ens endinsem pel món de la diversitat
de cerveses, tot just naixent al nostre país.
Aprendrem també que cadascuna té una
temperatura òptima de consum: cal
esbrinar-la i recordar-nos de treure-la de
la nevera, o posar-la al congelador, amb
prou antelació! En general les ale es prenen
menys fredes que les lager.

Cal prendre-la sempre en vas, copa o
gerra de vidre!, i que estigui ben net. És
bo servir-la de manera que faci espuma
perquè trigarà més a oxidar-se, i a més, si
no, pot ser massa gasosa. Els més experts
fins i tot escolliran el recipient més idoni
per prendre cada tipus de cervesa; en
general, les lager van millor en recipient
estret i les ale en recipient de boca oberta.

SI NO TE L’HAS PRES
Si no ens acabem l’ampolla de cervesa,
tapem-la ben hermètica perquè no
s’esbravi. Hi ha taps de goma que s’adapten
a qualsevol diàmetre de broc d’ampolla.

La cervesa dura bastant, si es guarda en
fresc. Les industrials solen posar un any
com a límit per a la data de consum
preferent. L’artesana va evolucionant amb
el pas del temps, està en el punt millor
fins a un any després d’elaborar-la o fins
i tot més en les de més graduació.

Passat el període de consum preferent,
la filtrada i pasteuritzada perd gust i es pot
espessir, l’artesana es pot fer massa
gasificada. Però en cap cas es fa rància ni
ens pot fer cap mal prendre’n. Una bona
idea pot ser fer-la servir per cuinar;
l’alcohol ajuda a alliberar aromes dels
aliments amb què entra en contacte, per
això la cervesa i altres alcohols ajuden a
enriquir el gust dels guisats. També podem
cuinar amb la cervesa que s’hagi esbravat.

6

Un cop
a casa

Algunes fonts d'informació que hem consultat
Empreses del sector i organitzacions gremials: Ca l'Arenys, Cerveceros de España, Cervesa
Els Maginets, Charles Faram & Co. Ltd., Masia Agullons, La Cerveteca, La Clandestina, Malteros
de España, Molí Muntada, SAE Fomento del Lúpulo; món científic: Dept. de Ciències Fisiològiques
II de la Universitat de Barcelona, Manuel Castillo i grup de recerca Effects 262 del Dept. de
Fisiologia Mèdica de la Universitat de Granada; experts: Àlex Padró i Pablo Vijande (mestres
cervesers), Dier (professional de les relacions públiques), Ent consulting (consultora ambiental),
M. José Romano (experta en publicitat), Peter Darby (científic especialista en llúpol); llibres:
Albert Tintó i altres: La cerveza artesanal: cómo hacer cerveza en casa (Cerveart 2006), H.
McGee: On food and cooking. The science and lore of the kitchen (Scribner 2004); revistes:
Cerveza y Malta; sindicats: representants de CCOO al comitè d'empresa de Heineken España i
Mahou; organitzacions: Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta, Campaign for
Real Ale, Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas, Greenpeace, Unió de Pagesos.
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ELS PUNTS CALENTS DE LA CERVESA

GAUDIM LA CERVESA

Podem assaborir la cervesa amb
els cinc sentits.

OPCIONS

Val la pena prendre-la a la temperatura
idònia i en un recipient de vidre ben net.

Després de la data òptima per prendre-
la aprofitem-la per cuinar.
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CCM Sant Miquel de Balenyà
(Osona).
www.cerveseramontseny.com.
DouGall’s Liérganes
(Cantàbria). www.dougalls.es,
666 48 07 92.
Glops L’Hospitalet de Llobregat
www.llupolsillevats.com.
Guineu Valls de Torruella
(Bages).
www.cervesartesana.com.
Les Clandestines Montferri (Alt
Camp).
www.laclandestina@walla.com,
977 62 07 01.
Rosita Alcover (Tarragona).
www.rosita.cat

Ales Agullons Sant Joan de
Mediona (Alt Penedès).
www.masia-agullons.com,
649 50 50 33.
Moska Sarrià de Ter
(Gironès). www.moska.cat,
669 29 93 68.
I d’altres a les Balears,
Cantàbria, Galícia, Euskadi,
Múrcia, València...

Natural Bier  Badalona.
93 397 58 84.
La Fábrica Sevilla.
www.lafabrica-cerveceros.com,
95 490 88 28.
Naturbier Madrid.
www.cervecerianaturbier.com,
91 429 39 18.
Portland Alehouse València.
www.stonecastlebrewing.com,
664 20 88 26
Restaurante Tacoa Tenerife.
922 56 41 73, 922 27 55 20,
922 58 34 79.

La Cerveteca Botiga de
cerveses en Barcelona.
www.lacerveteca.com.
Acadèmia de la Cervesa
Dinamitza el món
cerveser amb cursos.
www.lacerveza.net.
La Maison Belge Botiga
de productes belgues a
Badalona.
www.lamaisonbelge.com

El procés i els kits:
www.cervezas.info.
On comprar ingredients:
www.masmalta.com/tienda,
www.cervezartesana.com.
Vine a fer cervesa, actes
que es fan regularment a
Barcelona on s’aprèn a fer
cervesa. vineafer.cerve-
zas.info.
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GUIA PRÀCTICA

DE LA CERVESA

La cervesa fa passar la set i ajuda a socialitzar, però no hauria de ser imprescindible per passar-ho bé.

Les cerveses artesanes són més nutritives i variades, però els ingredients vénen de més lluny que els
de les cerveses de producció majoritària.

Queda't amb això

CERVESA, SET I ALEGRIA
La cervesa fa passar la set a l'acte, però també fa
perdre aigua perquè és diürètica.

És una excel·lent companya per relaxar-te i passar
estones en companyia, però tampoc és que no puguem
passar-ho bé sense cervesa...

FAMÍLIES DE CERVESES
Les cerveses lager són les més corrents. Són lleugeres
i refrescants.

Les ale acaben d'arribar al nostre país. Tenen més
intensitat de sabors i complexitat d'aromes.

Totes poden tenir gustos, transparències, colors, etc.,
variats, depèn de l'estil que s'esculli (com ara el pilsen,
que és el més estès) i de si s'elaboren de manera
artesana o industrial.

CERVESES ARTESANES
Les cerveses artesanes tenen ingredients més
gustosos que les industrials, no es pasteuritzen i solen
conservar el llevat a l'ampolla, cosa que fa que tinguin
més nutrients.

Avui hi ha mitja dotzena de microcerveseries en
funcionament, però n'hi ha unes quantes més a punt
d'obrir. També hi ha uns quants bars-microcerveseria
que fan i serveixen la seva cervesa.

Cada vegada hi ha més fonts d'informació sobre el
món de la cervesa artesana.

L’ENVÀS
Els millors envasos: grans i de vidre. Per a festes o
reunions grosses considerem l'opció d'un barril amb
tirador, la majoria d'elaboradors de cervesa n'ofereixen
i ajuden a fer-lo servir.

FER CERVESA A CASA
Hi ha kits en què el most només s'ha de fermentar,
d'altres en què el most encara no està cuit, i també
es pot fer tot el procés de dalt a baix. Avui hi ha molts
recursos per aprendre'n, perquè la gent del món de
la cervesa artesana té moltes ganes de divulgar la
moda del homebrewing.

I ASSABORIR-LA

Amb els cinc sentits.

Cal servir-la a la temperatura adequada i sempre en
vas o copa de vidre.

Si caduca o s'esbrava es pot fer servir per cuinar.
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Lactància materna

El cos de la dona
produeix l'aliment
normal per al nadó.
Per què comprar-
ne un succedani?

Des de la prehistòria i fins fa al voltant de 100
anys, tots els nens i nenes del món eren alletats
entre 2 i 4 anys de mitjana. Sent la lactància ma-
terna un fenomen biocultural, els canvis socio-
econòmics i el desenvolupament científic que
s'han donat al llarg de l'últim segle l'han posat
en una posició vulnerable i han normalitzat la
lactància artificial.

Segons l'Organització Mundial de la Salut
(OMS), la gran majoria de les dones poden
alletar els seus infants si disposen del suport i de
la informació necessàries. L'OMS recomana la
lactància materna exclusiva durant els primers
sis mesos i, juntament amb alimentació
complementària, fins als dos anys o més.

No obstant això, les pràctiques publicitàries
de la indústria de llet artificial, dirigides tant als
professionals de la salut com a les famílies,
soscaven la confiança de la mare (i de la resta de
la societat) en la seva capacitat per donar el pit.

El Codi Internacional per a la Comercialització
de Succedanis de la Llet Materna va ser adoptat
per l'OMS el 1981 per regular la comercialització
de llets artificials, tetines i biberons, i per pal·liar
així els efectes de la publicitat sobre la lactància
materna, protegir-la i promoure-la. Tot i això,
molts països (entre els quals Espanya) no han
incorporat a la seva legislació totes les disposicions
del Codi.

QUÈ S'HA DE SABER PER
ALLETAR

Alletar és un art que s'aprèn. Mares, ties, àvies o amigues
que hagin alletat els seus nadons són excel·lents fonts
d'informació i ajuda. També comptem amb els grups de
suport a la lactància, formats per mares que han alletat i
que han rebut una formació específica. Enllaços a grups
a Espanya: www.aeped.es/lactanciamaterna/enlaces.htm
#APOYO, www.laligadelaleche.es. D’altra banda, tots
podem donar suport a la mare que alleta perquè se senti
segura en el seu paper.
Si decidim tenir un part hospitalari, podem fer-ho en un
hospital Amic dels Nens (www.ihan.org.es).
El Comitè de Lactància Materna de l'Associació Espanyola
de Pediatria té un fòrum per resoldre dubtes: www.ae-
ped.es/lactanciamaterna/foros.
Altres fonts d'informació: www.aeped.es/ lactancia-
materna, www.lacmat.org.ar, www.llli.org.

Un vincle alimentós,
saludable, sostenible i just

MARÍA JOSÉ LÓPEZ ÁLVAREZ

MARÍA JOSÉ LÓPEZ
és mare i biòloga

�

�

�

�
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Per al medi ambient Per alletar un nadó es necessita la llet de
la mare i l'energia del nadó en xuclar; aquesta llet no genera residus.
Per obtenir llet artificial fa falta soja o llet de vaca, minerals, vitamines
i altres nutrients com olis de coco o gira-sol. Això requereix superfície
agrícola per a pastures, cultius de soja i plantacions de palmeres (coses
que de vegades s'aconsegueixen talant boscos), ús d’agroquímics,
l’energia i els materials requerits pel transport de les matèries primeres,
el processament, l'envasament, el transport fins als comerços i la
gestió dels residus produïts. I el mateix per als biberons i les tetines,
que a més cal esterilitzar cada vegada que es fan servir.
Per a la salut La llet materna és l'aliment, no solament òptim,
sinó normal per als bebès. La indústria de la lactància artificial ho sap
bé, i és per això que no escatima esforços d'investigació a intentar
“copiar-la”. Una cosa que mai aconseguirà, i de totes maneres... per
què invertir tant esforç i recursos a obtenir una còpia si totes les
dones disposem gratuïtament de l'original? Algun dels riscos associats
a l'alimentació artificial són: disminució del vincle afectiu, baixa
digestibilitat, retard en l'eliminació del meconi, augment del risc
d'infeccions, d'obesitat i d'algunes malalties cròniques (diabetis,
malaltia celíaca, etc.).1

Per a la justícia social En els països del Sud és freqüent el
màrqueting agressiu de llet artificial. Sol ser massa cara i per això les
famílies la dilueixen més del compte, però és corrent que no disposin
de mitjans per esterilitzar l'aigua o els recipients, cosa que dóna lloc
a desnutrició i mortalitat infantil. Segons la UNICEF, incrementar
la lactància materna exclusiva fins als sis mesos i, juntament amb
altres aliments, fins a l'any, podria per si sol salvar 1'3 milions de nens
i nenes l'any.

27

QUINS PROBLEMES COMPORTA LA
LACTÀNCIA ARTIFICIAL?

Nens i nenes, mares, famílies i comu-
nitats més sanes, tant físicament com
psicològicament, i més unides.
Un món més net i més just.
El plaer de cuidar i nodrir un ésser
humà a través del nostre cos, cosa
que es tradueix en un coneixement
més profund d'aquest cos i en més
confiança en les seves capacitats.

QUÈ HI GUANYEM?

�

�

�

COSTA GAIRE?

Ens estalviem els costos econòmics
i ambientals associats a l'alimentació
artificial.
Donant de mamar s'estalvia el temps
de preparar biberons, bullir-los, etc.
La mare és la que dóna el pit, per la
qual cosa no es pot “compartir” l'ali-
mentació. No obstant això, tota la
família dorm a la nit si el bebè es fica
al llit al costat de la mare i mama.
És la criança del nadó, indepen-
dentment del mètode d'alimentació,
allò que suposa un esforç per a la
mare i la resta de la família.
Moltes mares treballadores argumen-
ten que treure's la llet fa menys dura
la separació dels seus infants.

�

�

�

�

�

1 Per a més informació: Asociación Española de Pediatría, www.aeped.es
/monografias/pdf/monografia_5_lactancia_materna.pdf, pàgines 77-83.

Si hem de tornar a la feina, podem negociar una certa flexibilitat horària.
En altres països es negocia treballar des de casa si el tipus de tasca ho permet.
Podem extreure'ns la llet a la feina (en alguns països habiliten sales per fer-
ho), manualment o amb l'ajuda de bombes extractores, i emmagatzemar-la
(www.laligadelaleche.es/lactancia_materna/almacenamiento.htm). Així podreu
seguir aportant la vostra llet al bebè mentre sigueu a la feina i seguir-lo
alletant quan sigueu a casa.
En cas de feines de risc, com ara la manipulació de substàncies perilloses,
les mares tenen dret a baixa per lactància.
Si no us fa res alletar en públic, endavant! Ni al carrer (en un banc, als parcs...)
ni als bars no hi hauríeu de trobar cap impediment. Si preferiu un lloc més
recollit podeu demanar-ne un en botigues. Hi ha centres comercials que
tenen sales de lactància.

�

�

�

FACILITATS PER AL DIA A DIA
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En una casa hi podem trobar uns vint
aparells que consumeixen mentre no els
usem; a la primera taula expliquem de
quins tipus són. L'Agència Internacional
de l'Energia estima que aquests consums
ocults poden correspondre a un 5-10%
del consum total a les llars.1

Són consums petits, però com que són
molts, el total suma una quantitat important.
A la segona taula mostrem alguns exemples.
Com podem veure, en alguns casos bona
part del consum al cap del dia el fan mentre
no ens fan servei! Els avenços tecnològics
aconsegueixen que el consum en espera o
estant només endollats sigui cada vegada
menor; per exemple es fan fonts d'alimentació
o elements de memòria cada vegada més
eficients (per això per exemple els actuals
carregadors de mòbil estant endollats i
inactius gasten menys que els anteriors).
Però també van sorgint noves fonts de
consum en aparells que comunament no
consumien estant simplement endollats. Per
exemple, ara una nevera pot gastar fins i tot
amb el motor parat pel fet de tenir un
visualitzador de la temperatura.

Si prenem només els aparells que
apareixen en aquesta taula i suposem que
a cada llar de Catalunya se'n fa l'ús que es
mostra a la taula (columna Ús), obtenim
que el consum total mentre no els

fem servir és de 410.196.862 kWh en
un any. És a dir, un 1'7% del que

generen les tres centrals nuclears

catalanes.2

COM ESTALVIAR CÒMODAMENT
L'única manera d'evitar que qualsevol
aparell consumeixi mentre no l'usem és
tallar-li el pas de corrent, és a dir: desen-

dollar-lo. Que no és el mateix que

apagar-lo pel botó.

Comencem per repassar els aparells que
tenim a casa i identifiquem els que
perden alguna funcionalitat si es
desendollen (vegeu el requadre Val més
no desendollar). Valorem quines d'aques-
tes funcionalitats necessitem de debò
que es mantinguin a tota hora cada dia.
Desendollem els que decidim no tenir
permanentment endollats. En el cas del
carregador de mòbil es tracta simplement
d'acostumar-nos a desendollar-lo alhora
que en separem el mòbil. Per tallar el
pas d'electricitat cap a molts aparells
alhora amb un sol gest són molt útils
els lladres que tenen interruptor. És
important posar-los en llocs còmo-

dament accessibles: si els posem sota
la taula i al fons el més probable és que
ens faci mandra ajupir-nos per apagar,
de manera que convertiríem una possibi-
litat molt útil i còmoda en una proposta
utòpica. Tallar el pas del corrent també
és una mesura de protecció contra pics
de tensió per tempestes o fallades a la
xarxa.
Una altra manera molt còmoda de
desendollar molts aparells alhora és
baixant el diferencial. Això pot ser
pràctic sobretot en oficines (i pot aportar
a l'empresa un estalvi de diners potser
significatiu). Per fer-ho hem d'haver
identificat quins endolls estan connectats
a cada palanca de la caixa de diferencials.
Per als aparells que decidim mantenir
endollats quotidianament, pensem a
desendollar-los quan ens anem de casa
per molts dies.
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Per anar a comprar

Cada vegada tenim més
aparells elèctrics a casa.
Tots consumeixen quan els
fem servir. Però, alguns,
també gasten quan no estan
funcionant. Quan
multipliquem aquestes
petites “fuites” pel nombre
de llars veiem que
malgastem un pilot
d'energia. Organitzant bé la
manera d'endollar els
aparells i canviant alguns
hàbits podem reduir aquest
malbaratament sense
perdre cap comoditat.

Alerta, que gasta encara
que no ho sembli!

Evitem els consums elèctrics inútils

1 Agència Internacional de l'Energia: Standby
power use and IEA “1-watt plan”, 2007.
2 Dades de número de llars i de generació nuclear:
Institut d'Estadística de Catalunya i Associació
Nuclear Ascó-Vandellòs.
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En aquests casos, evitem deixar-los

en espera sempre que sigui possible.
Pot consistir a caminar fins a l'aparell
en comptes de pitjar un botó del
comandament a distància: els músculs
també ens ho agrairan.
En el cas de l'ordinador, si deixem d'usar-
lo durant una estona val la pena reduir-
ne el consum. El més còmode i estalviador
és hivernar-lo: només cal pitjar un botó
perquè s'apagui i tornar-lo a pitjar en
tornar: en menys d'un minut recuperarem
l'entorn de treball (finestres i arxius oberts)
idèntic a com l'havíem deixat, i men-
trestant l'ordinador haurà estat apagat; fins
i tot podem desendollar-lo. Mentre arren-
qui consumirà més, però aquest major
consum es compensa fins i tot si l'hiver-

nem només per pocs minuts (més o
menys segons l'ordinador). Ara bé,
engegar i parar molt sovint no és sa-
ludable per a l'equip, com tampoc no
ho és mantenir-lo moltes hores seguides
en marxa; apagar-lo un parell de cops al
dia (a l'hora de dinar i al vespre) pot ser
una mesura raonable.
Una altra opció és suspendre'l, per gastar
menys durant períodes intermitents
d'inactivitat. Per fer-ho cal desactivar el
salvapantalles (que, per cert, no té utilitat
en les pantalles planes). La manera
d'hivernar i suspendre un ordinador depèn
del sistema operatiu que utilitzi, i també
varia la nomenclatura; investiguem les
formes de configuració que ens ofereix
el nostre ordinador.

QUINS APARELLS GASTEN MENTRE NO S'USEN

Aquí donem regles generals, però l'evolució tecnològica pot fer variar aquesta informació. Per informar-nos sobre cada aparell concret consultem
les botigues o manuals.

Comportament

Endollat no consumeix

Només endollat ja consumeix

En espera (stand by) consumeix

Per què?

No necessita adaptar el corrent de la xarxa ni ha de
recordar res

Funciona a una tensió diferent de 220V (i per tant du
transformador) o amb corrent continu (i per tant du font
d'alimentació), recorda l'hora, visualitza alguna
informació, manté un pilot encès...

Està fent la “feina” d'esperar ordres

Alguns exemples

Petits electrodomèstics “no intel·ligents”: batedora,
exprimidora, torradora, assecadora de cabells, estufa...

Ordinador, monitor, impressora, router, televisor, aparells
programables (gravadora de video o DVD, ràdio-
despertadors...), microones, fogons elèctrics, carregador de
mòbil (sobretot els amples), algunes bombetes halògenes...

Tots els que s'activen des d'un comandament a distància o
amb el ratolí o teclat

QUANT CONSUMIM SENSE ADONAR-NOS-EN

El consum d'un tipus d'aparell varia molt entre models i amb el pas del temps; aquestes xifres són només exemples de consums d'aparells
concrets. Si voleu saber els consums de casa vostra o de l'oficina podeu fer servir un medidor que es posa entre l'endoll i l'aparell. Al CRIC en
tenim un i el deixem a qui vulgui.

* Aquest consum varia molt segons la modalitat d'espera (suspensió). Els càlculs de la taula estan fets assumint un consum de 25W.

Televisor CRT (no pla)

Potència (W)

Funcionant

45

En espera

3

Només endollat

0'002

Ús
(hores diàries)

4 h. funcionant
20 h. en espera

2 h. funcionant
22 h. en espera

8 h. funcionant
2 h. en espera
14 h endollat

0'25 h. funcionant
23'75 h. endollada

4 h. funcionant
20 h. endollats

8 h. funcionant
2h. en espera

14 h. endollada

8 h. funcionant
16 h. endollada

Consum diari
(kWh)

0'18
0'06

0'02
0'21

0'42
0'05
0'06

0'004
0'03

0'01
0'03

0'22
0'001
0'008

0'07
0'04

Consum innecesari /
consum total

25%

91%

20%

89%

74%

4%

35%

Aparell

2'3

0'6

1'4

1'3

4'2

4

0'6

2'5

5-50*

9'6

9

27 (brillantor mitja)

2'5

14

53

10

Router

Pantalla plana

Altaveus de l'ordinador

Impressora

Ordinador

Reproductor de DVD

VAL MÉS NO DESENDOLLAR

Els aparells que recorden l'hora
l'oblidaran quan es desendollin, si no
duen una pila (és el que passa quan
hi ha un tall de llum). Pensem bé quins
volem que la recordin. Alguns aparells
programables (gravadors de vídeo o
DVD, despertadors...) poden dur una
pila per no desprogramar-se en cas
de talls de llum. Si els usem ha-
bitualment per gravar és convenient
deixar-los endollats perquè s'en-
geguin a les hores que toqui.

La base d'un telèfon inalàmbric
necessita corrent tota l'estona perquè
fa d'antena per rebre trucades. La
nevera també millor no desendollar-
la...
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HORTA ECOLÒGICA CONTRA L'EXCLUSIÓ
Poques vegades es veu amb tanta nitidesa la conjunció
d'aspectes socials i ambientals com en els projectes que
han creat empreses d'inserció sociolaboral de discapacitats
o persones en risc d'exclusió dedicades a la producció
i/o venda d'aliments locals i ecològics. Alguna d'aquestes
empreses:
Madrid: Milhistorias Cistelles de productes de la seva
horta ecològica (a Brunete). Punts de distribució o a
domicili.www.milhistorias.es, 91 724 13 63.
Ourense: Agrobrocal Venda directa de productes de
la seva horta ecològica. Aviat obriran una botiga al centre
d'Ourense. www.agrobrocal.com, 637 856 194.
Navarra: Varazdin Projecte Ecosiembra. Venda en línia
i distribució d'aliments ecològics. Més endavant també
pensen produir. www.varazdin.es, 685 455 486.
Navarra: Josenea Jardineria i producció ecològica de
plantes aromàtiques, medicinals i per a condiment. Venda
directa a la finca, en una botiga bioconstruïda. Reben
visites d'escoles. 948 880 696. Aviat: www.josenea.com.
Palma de Mallorca: S’Illa Verda Producció ecològica
pròpia. Venen a la finca i en una botiga al centre de la
ciutat, on també tenen restaurant i menjar per emportar-
se. www.amadipesment.org/es/actividades_comerciales/si-
lla_verda.php, 971 71 77 73.
Tarragona: Aprodisca Aprodisca Horta ecològica i
cultiu de cereal. Venda directa. A mitjà termini elaboraran
conserves, pa i coques, pastes... i donaran servei de càtering
ecològic. agroecologia@aprodisca.org, 665 272 935.

DUGUEM ELS SUPERMERCATS AL PARLAMENT
Un campanya promoguda per diversos moviments socials europeus, en la
qual el CRIC ha participat, ha aconseguit que el Parlament Europeu
adopti una resolució que alerta dels efectes nocius que les pràctiques
abusives de grans cadenes de supermercats tenen sobre els petits pagesos,
la qualitat en la feina, la diversitat d'aliments, el medi ambient, les ciutats...
www.ideas.coop/amp_not.asp?id=86.

MERCAT SOCIAL A L'ABAST
Navarra REAS acaba de publicar la 3a edició
de la Guia navarresa d'economia solidària. economia-
solidaria.org/guianavarra2008.
Valencia Contraste ha inaugurat un web per
comprar productes de mercat social. www.contras-
temes.com.
Barcelona SMS (Serveis al Mercat Social), que
ja comercialitzava productes d'economia social
per internet, ha obert també una botiga.
www.mercasol.net.

PREMIS ALS PITJORS
ANUNCIS DE L'ANY
Cada any se celebra a Do-
nostia el festival de publicitat
en espanyol més important
del món, en el qual es lliuren
els Premis Sol. Aquest any i
en les mateixes dates Eco-
logistas en Acción organitza

a la mateixa ciutat un contracertamen publicitari en el qual
es lliuraran, durant una gala el dia 24 de maig, els Premis
Ombra. Es premiaran els pitjors anuncis de l'any en deu
categories, com ara Rentadora Verda (per a l'anunci més
falsament verd), Rentadora Vermella (per a falsos solidaris),
Gerro (al més masclista), etc. Al web s'hi podran veure els
anuncis finalistes i els premiats.  www.ecologistas-
enaccion.org/sombra.

Coneixes cap iniciativa interessant per
compartir? Envia-la a
alvarop@pangea.org.
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BUS A PEU
És una iniciativa que promou
recuperar el sa hàbit d'anar a escola
a peu, molt popular a França i que
alguns municipis catalans també han
engegat (Granollers, Reus, Mollet
del Vallès...). Funciona amb parades
i horaris de pas, com qualsevol ruta
de bus escolar, però els “xofers” són
pares i mares o altres voluntaris. Algun
dels avantatges d'aquesta pràctica:
millora la seguretat vial, és saludable,
evita embussos de cotxes al voltant
de les escoles, fomenta la relació dels
nens amb l'entorn proper, allibera
temps als pares i promou una mobi-
litat sostenible.www.reus.cat/edu-
cacio.

LLIBRE
Consumir menos, vivir mejor. Ideas prácticas para

un consumo más consciente. La idea que transmet
Toni Lodeiro en aquest llibre és que viure amb menys
no només és necessari per construir un món més just i
sostenible, sinó que també pot ser una manera de fer el
nostre dia a dia més relaxat, ple i satisfactori. Aquest llibre
intenta ser amè i útil, per això se centra en idees
pràctiques, reflexions i contactes en diferents àrees
com l'autogestió de la salut, la vida simple, el consum
conscient, l'alimentació, la sexualitat, les drogues,
el part... Editat per Txalaparta, serà a les llibreries
a partir del maig i es podrà baixar gratuïtament
de www.nodo50.org/ consumirmenos-
vivirmejor. Els subscriptors d'Opcions el
podran comprar amb un 10% de

descompte directament a l'editorial:
www.txalaparta.com, 948 75 54 76.

FÒRUMS SOCIALS LOCALS
Aquest any el Fòrum Social, que va néixer a Porto
Alegre (Brasil) el 2001, s'ha descentralitzat en
centenars de fòrums locals que van tenir lloc a
finals de gener arreu del món. Xerrades, taules
rodones, tallers, concerts, accions, manifestacions...
entorn de la recerca, les propostes i la lluita per
aquests “altres mons possibles”. Les seves webs
poden ser útils per conèixer els moviments socials
que hi ha a les diferents zones. Alguns dels molts
que van tenir lloc a Espanya: Madrid (www.fsm08-
madrid.org), Barcelona (www.forumsocial-
catala.cat), Sevilla (www.forosocialsevilla.org),
Valencia (www.forumsocialvalencia.org).

Nens i nenes esperant el “bus” a Reus.

GUIA ESPANYOLA DE CONSUM
RESPONSABLE DE PEIX
L'organització conservacionista WWF ha elaborat una
Guía de bolsillo per facilitar un consum responsable de
peix a Espanya. La guia classifica unes quantes espècies
entre millors, pitjors i regulars opcions de consum. Es
pot baixar gratuïtament de  www.wwf.es (assets.
wwfes.panda.org/downloads/guiadebolsillo.pdf).

Sortir de Safari Escombraries consisteix a sortir a “caçar”
mobles o trastos que es deixen als carrers les nits de recollida.
És una de les propostes de Basurama, un col·lectiu cultural
de Madrid que organitza i participa en tot tipus d'activitats
entorn del tema de les escombraries i la reutilització.
www.basurama.org.

Al Receptari o al bloc de Makea podeu compartir idees
sobre com convertir un moble que està a punt d'anar a les
escombraries en una peça única perfectament útil. Maquejar
ve de maquillar, arreglar, personalitzar, reparar, tunejar, adaptar,
apanyar... en definitiva, fer-te'l maco tu mateix. Makea és
una marca que no ven res, és una alternativa a la cultura de
l'usar i llençar. www.makeatuvida.net.

SI ES POT REUTILITZAR, PER QUÈ RECICLAR...
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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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