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FE D’ERRATES
A l’anterior número la pàgina 21 va sortir impresa en castellà per un petit error en el moviment d’arxius. 
Disculpeu. 
Al número 23, dedicat al peix, donàvem la referència  www.iscf.org com a entitat que treballa per una millor 
gestió dels mars. En realitat aquest web és de la Islamic Society of Central Florida! El web que volíem donar 
és  www.icsf.net, del International Collective in Support of Fishworkers (Col·lectiu Internacional de Suport 
als Pescadors).
I al número 26, sobre protectors solars, dèiem al resum de la pàgina 14 que El component principal de les 
cremes protectores són els filtres, que poden ser físics (sintètics) o químics (minerals). Tal com es podia 
deduir llegint tot el text, els minerals són els físics i els sintètics els químics.

Fa temps que no us expliquem com va l’arribada de subscripcions a Opcions. Tancant aquest 

número estem a la ratlla de 2.500 subscriptors/es, dels quals dos terços estan subscrits a 

l’edició en català i un terç a l’edició en castellà. De mitjana arriba una subscripció diària, igual 

que tot l’any passat. Sembla molt oi? Però encara podrien ser més: el 2007 en van arribar una 

i mitja cada dia! De baixes no en tenim gaires: al cap de cada any són al voltant d’un 5% dels 

subscriptors. Més o menys, per cada subscriptor que s’esborra se n’apunten quatre de nous. 

El cercle de persones que compartim visions sobre el consum, doncs, es va ampliant a 

poc a poc. A més, les subscripcions continuen sent la nostra principal font d’ingressos; com 

més n’hi hagi, més mitjans tindrem per seguir treballant en la nostra línia, tant a través de 

la revista com de xerrades i d’altres canals en els quals seguim explorant (ja us ho anirem 

explicant...). A la contraportada d’aquest número us recordem la possibilitat de regalar una 

subscripció, i hi teniu també els sumaris dels nou últims números. 

Ja sabeu que ens podeu fer arribar qualsevol comentari o suggeriment per telèfon, correu 

electrònic o postal o venint a l’oficina (truqueu abans per assegurar que hi som). De fet ja fa 

dos anys que a cada número hi publiquem ininterrompudament cartes dels lectors i lectores, 

i estem pensant a fer més àgil el diàleg entre tots a través de la pàgina web, ens podeu fer 

arribar propostes també sobre això...
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He estat llegint l’article sobre les Tran-
sition Towns al número 28 d’Opcions i 
no puc sentir altra cosa que perplexitat. 
De jove volia canviar el món, ara intento 
fer-ho a escala local. Estic d’acord amb 
començar per intentar canviar el nostre 
entorn per intentar canviar la societat a 
nivell global.

L’escala global és el que més ha influït 
en la meva actitud i en el meu camí des 
d’un principi. I precisament aquí és on he 
trobat que fallen les Transition Towns. Ara 
que el primer món ha acabat d’espoliar el 
tercer, ara que les societats tradicionals 
ja no són viables, ara que les hem deses-
tructurat, empobrit, esclavitzat, els hem 
canviat l’economia i l’organització soste-
nibles per uns models occidentalitzats i 
orientats a l’exportació de matèries pri-
meres i als serveis (turístics, sexuals), ara 
que n’hem humiliat els habitants fent-los 
creure que eren inferiors i endarrerits, 
que eren simplement mà d’obra barata, 
ara que depenen de la nostra “ajuda hu-
manitària”... ara que s’acosta el “pic del 
petroli”... doncs ens farem unes ciutats 
“super-guais”, ecològiques, sostenibles i 
tal, i ja està, i tot estarà molt bé.

M’ha sonat a més del mateix, com un 
“ande yo caliente y ríase la gente”, com 
voler blindar l’imperi, ara que encara hi 
som a temps, com construir murs a l’estil 
d’Israel i esperar que un món millor arribi 
per si mateix.

Tot camí que no passi per retornar a 
tots els pobles del món la dignitat perdu-
da, compensar tot el que els hem robat, 
tota solució que no els posi a ells/es pri-
mer, per davant nostre, i tota reducció 
que no comenci per canviar el model 
político-social i les relacions de propietat 
i de poder està condemnada al fracàs.  
Perquè també són part de la humanitat i 
no podem construir el futur sense ells/es.

Dani Fossas
Girona

Estem d’acord amb la necessitat d’actuar 
en un àmbit local i quotidià (vivint amb 
simplicitat i intentant educar), i d’alertar 
quan hi ha indicis que s’està oblidant que 
el nostre estil de vida comporta una for-
ta desestructuració dels països del sud.

Des del nostre punt de vista, les Transi-
tion Initiatives tenen molts paral·lelismes 
amb el CCT i, per tant, tenen molt en 

compte les problemàtiques globals. Una 
de les claus és que miren de reduir el 
volum de consum i producció i, per 
tant, intenten tallar els efectes negatius 
que, des del desmesurat consumisme de 
les societats occidentals, es deriven cap 
als països pobres. Tindria a veure amb 
la idea cooperar a base no anticooperar 
perquè els països del Sud puguin cons-
truir les seves societats sense la pressió 
de les nostres comunitats.

Les Transition Initiatives són eines de 
treball i creació en l’àmbit local, i això 
no és excloent amb altres reivindica-
cions i moviments que reclamen justícia 
global. Per això les considerem un ele-
ment més en aquest camí cap a un mon 
més just i ecològicament estable.

Després de llegir el vostre darrer número 
sobre diferents productes i referint-me en 
concret a l’apartat de l’oli, he d’afegir una 
informació per complementar la vostra 
afirmació que només Oliflix comercialitza 
oli premsat amb molí de pedra. A Llei-
da, l’empresa Euroaliment envasa, amb 
la marca Pons, diversos olis dels quals 
una fracció important ha estat premsa-
da en corrons de granit. La major part 
d’aquests productes, a més, provenen de 
cultiu ecològic.

Martí Magriñá
L’Espluga de Francolí (Tarragona)

No he vist [a Opcions] cap article que 
parle del teixit, i com que m’agradaria ad-
quirir roba de cotó “ecològic” (llençols i 
roba interior) voldria saber si en coneixeu 
productors o proveïdors. N’he vist algun 
per internet però m’agradaria saber si 
n’hi han més per poder comparar en tots 
els sentits.
També vull demanar mill ecològic sense 
pelar en grans quantitats (sacs de 25 qui-
los o així) i del lloc més proper possible, i 
fins ara sols he vist el de La Grana, que és 
pelat i dels EUA, i el d’un productor d’Itàlia 
però que ja no en té. Si podeu donar-me 
alguna referència ho agraïria molt.

Francesc Mores
Calp (València)

El divan
Innocents o optimistes? 

Opcions
Consum conscient de piles i bateries: 

ens donem corda? 

Eines
Llars Verdes. Participa des 

de casa en un repte col·lectiu 

Viatges
Vaques, càmera i acció:

per què deixar extingir la raça 
saiaguesa si en podem gaudir?

Món en moviment
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El
 d

ivan Innocents o optimistes? 

A l’últim número acabàvem 

preguntant-nos per la ne-

cessitat d’un cert optimis-

me vocacional per practi-

car el consum conscient. 

Avui examinem els nostres 

pensaments optimistes i 

pessimistes sobre si això 

del consum conscient ser-

veix de res. 

PESSiMiSME REbEl?
El cinisme amb fortes dosis de pessi-
misme (i fins i tot amb connotacions de 
rebel·lia) sobre l’evolució de les nostres 
societats s’ha fet un lloc significatiu, potser 
per contraposició a l’“obligat” optimisme 
oficial en el progrés.

No obstant això, una mirada pessimista 
sol dur a pensar que les coses no poden ser 
d’una altra manera, i això sovint desem-
boca en la desesperança i el conformisme. 
En Ricardo, des de Madrid, comparteix 
el seu pensament pessimista quan es re-
fereix a l’actual societat de consum: la 
considerem l’única forma de viure, el resultat 
lògic de l’evolució humana: l’últim i més real 
dels camins.

Davant d’això, el ja popular lema pro-
pagat pels fòrums socials i altres mobilit-
zacions altermundistes (Un altre món és 
possible) es posiciona contundentment 
reivindicant l’optimisme com a postura 
política. Sembla voler deixar clar que una 
visió activa, crítica i inconformista de la 

situació actual no només és compatible 
amb una actitud optimista... sinó que pro-
bablement n’és una bona aliada. Els grans 
canvis socials han coincidit amb moments 
de crisi estructural però també de gran 
optimisme.

A més, no solament no hi perdem 
res, sent optimistes, sinó que hi podem 
guanyar molt. Hi ha una llarga llista 
d’estudis que descriuen les conseqüèn-
cies positives tant físiques com psicolò-
giques de l’optimisme, fins i tot apunten 
a més capacitat de transformar situacions 
i l’associen a hàbits més saludables, a més 
compromís...1 Un grup de psicòlegs va 
publicar l’any 1989 un complet estudi de 
seguiment a malalts de cor sotmesos a un 
bypass.2 Les conclusions mostraven una 
tendència segons la qual els malalts més 
optimistes (amb millors expectatives 
respecte al resultat de la situació) tenien 
menys tendència a l’hostilitat i la depres-
sió abans de l’operació, més alleugeri-
ment i alegria immediatament després, 

ÁLVARO PORRO
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més satisfacció amb la cura mèdica i el 
suport de familiars i amics, i una millor 
percepció de la seva qualitat de vida sis 
mesos després. L’optimisme també tenia 
efectes purament físics, com ara menys 
probabilitat d’infart durant l’operació, 
una millor i més ràpida recuperació 
postoperatòria, o tornar més aviat a la 
feina i a la vida normal.

OPtiMiStES PERò NO xiMPlES
Podríem pensar que l’inconvenient de 
l’optimisme és el dia que caus de la fi-
guera i et topes amb una realitat nega-
tiva. Tot i això, la bibliografia cientí-
fica que hem consultat afirma que les 
actituds optimistes solen generar menys 
estrès en situacions adverses i demos-
tren més capacitat per generar estratè-
gies de resolució de problemes o fins 
i tot per acceptar la realitat i aprendre 
en situacions sense solució. Mentre 
que, en aquests casos, les actituds pes-
simistes solen tendir a la negació o a 
l’“escapisme”, i sobretot a més passivitat 
o conformisme.

Amb tot, classificar una persona 
d’optimista o pessimista és molt rela-
tiu i subjectiu; una mateixa actitud po-
dria rebre diferents etiquetes segons 
l’“etiquetador” o segons quin matís es 
prengués en consideració. Les respos-
tes al nostre qüestionari mostren que és 
possible acostar-se al consum conscient 
i transformador (CCT) tant des de pos-
tures pessimistes com des de postures 
optimistes, tot i  que hi ha qui creu que 

el CCT és optimista per naturalesa, com 
la Sara (de 29 anys, des de Barcelona): 
Penso que el sol fet de practicar el consum 
conscient ja és molt optimista! Creure que les 
nostres petites accions poden produir un canvi 
és una idea que implica molta confiança en 
l’ésser humà. 

No obstant això, en el context actual 
l’optimisme no sempre sembla positiu. 
Per a alguns pot acostar-se a la inno-
cència (no adonar-se que les coses no 
milloren i que hi ha estructures que, en 
comptes d’anar de baixa, s’enforteixen 
amb això), a l’irrealisme (no ser cons-
cients dels problemes, de la seva gra-
vetat i de la dificultat de les solucions) 
i al conformisme (conformar-se per no 
canviar o magnificar l’abast dels canvis 
superficials). No serà en va prevenir-nos 
contra aquest optimisme conformista 
tan comú en les estratègies comunicati-
ves del màrqueting verd o en la respon-
sabilitat social corporativa més feridora i 
contraproduent. 

Però més enllà d’optimismes i pessi-
mismes, la pregunta retruny: serveix de 
res això del CCT? I si no tenim prou 
temps abans que tot plegat s’ensorri, de 
què haurà servit? Nosaltres hem anat 
trobant diferents respostes.3 D’una ban-
da entenem el CCT com una cosa que 
comença per fomentar formes de vida, 
de relació, hàbits... que ens satisfan, ens 
aporten, ens omplen... Així ho expressa 
l’Úrsula (de 25 anys, des de Madrid):  A 
mi se’m va obrir un ventall de possibilitats quan 
vaig canviar els hàbits alimentaris, i aviat aquest 

ventall es va estendre a totes les facetes de la 
meva vida, perquè comences a moure’t per llocs 
nous, amb gent nova, i tot això et brinda opor-
tunitats que  desconeixies i t’ho posa tot més 
fàcil. Per tant, tot això que hi hem guanyat 
si arriba la gran crisi.

Però no queda tot aquí. Com diu la 
Lara, En època de crisi crec que el consum 
conscient pot protegir-nos de moltes dificultats. 
Per exemple, durant les vagues de transportis-
tes els prestatges dels supermercats es buidaven, 
però nosaltres, a la cooperativa, seguíem rebent 
puntualment el cistell de verdures de producció 
local.  El pessimisme optimista de la Cris-
tina (46 anys, des de Vitòria) sembla intuir 
la crisi com a pas necessari: Potser la crisi 
econòmica i ecològica ens mourà cap a una major 
consciència. I l’optimisme d’en Ruben (23 
anys, des de Manlleu) pensa que estem en 
el bon camí: Crec que hem de preparar el te-
rreny per quan arribi la crisi, crec que hem de 
desenvolupar els recursos necessaris per al futur, 
i en aquest sentit ja hi ha molta gent i moltes 
iniciatives i moviments que viuen avançant-se 
als esdeveniments i aportant les eines adequa-
des perquè puguem viure d’una altra manera, 
alimentant l’optimisme de tots els que creiem en 
un altre món.

1 Hi ha una revisió completa de la bibliografia cien-
tífica sobre el tema al llibre Optimism & pessimism: 
implications for theory, research, and practice, publicat 
per l’American Psychological Association el 2001.
2 M. Scheier i altres: Dispositional optimism and reco-
very from coronary artery bypass surgery: The beneficial 
effects on physical and psychological well-being. Journal 
of Personality and Social Psychology núm. 57, 1989.
3 Per a una explicació més en profunditat: Opcions 
n.22, secció Mirades. 
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sobre el tema.

El teu pensament

possibilitats

serveix d’alguna cosa?
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Que 
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verteixi en un 
nínxol més del 

mercat...
Aficionat 

als ocells i a la 
muntanya, pare, 

informàtic 
en una caixa 

d’estalvis
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El 
meu pensa-

ment més pessimista 
està relacionat amb el temps. 

El consum conscient actua sobre 
els valors culturals i les pràctiques 

socials associades a aquests valors. És 
un canvi social molt lent en relació 
amb l’actual context de fragilitat i 
urgència planetària. La pregunta 

que em sorgeix és si hi 
arribarem a temps...

Sociòlo-
ga, violinista 
i aprenent de 

xiatsu
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A 
grans trets 

sóc pessimista. 
Com més notícies 

llegeixes d’arreu del 
món, menys solu-

cions hi veus. 
Treballo en 

una editorial pe-
tita i tinc una filla i 

un fill de més de 
30 anys que 
viuen fora de 

casa

N
ar

oa
, 2

7 anys, Barcelona

Ser-
veix i n’estic 

convençuda… El 
problema que jo hi veig 

és canviar les inèrcies de la 
majoria perquè l’impacte 
deixi de ser a escala per-
sonal per passar a ser a 

escala col·lectiva.

Plantejant-
me anar a Galícia 

a viure del camp i per 
al camp. Mentrestant, 
des d’un centre cultu-
ral proposo intercan-

vis i projectes per 
conèixer altres 

realitats

M
arie

l, 30 anys, Barcelona

El més pessimista 
seria pensar que és quelcom 

que només ens beneficia a nosaltres 
mateixos i que de vegades ni tan sols això, 

que ens fem una pel·li mental per deixar de fer 
coses que en realitat ens farien sentir millor, que el 

món s’ensorrarà igualment i que hauré estat pensant si 
havia de menjar llonganissa o no, que hi ha coses més 

importants a la vida, que hem invertit a canviar quan no 
n’hi ha cap necessitat, que per fer un CCT hem descui-
dat les persones que estimem, hem deixat de somriure, 
hem perdut amabilitat i no hem sabut gestionar mal-
decaps i pessimismes diversos... Per això el CCT ha 

d’anar lligat a un creixement personal en positiu 
esperant que aquestes accions repercuteixin 

directament o indirectament en el 
nostre entorn.

Sociòlo-
ga, assessora 
d’associacions 
juvenils i ficada 
en unes quantes 

assemblees

 
I alhora crec que 

és una excel·lent oportu-
nitat perquè la gent que no fa res 

pel medi ambient s’hi pugui implicar 
a través del consum responsable, perquè 
permet acostar i connectar problemàti-

ques ambientals i socials amb la quotidia-
nitat dels consumidors/es. Per exemple, 

ens permet enllaçar la desforestació 
de l’Amazones amb el consum de 

carn, i això té molt potencial 
educatiu. 

Pab
lo, 3

0 anys, Madrid

El meu pen-
sament més pessimista 

és que veig difícil sortir del 
cercle de la gent que ja hi està 

implicada. Ens costa molt arribar 
a altres col·lectius o xarxes so-
cials diferents. Veig complicat 

que el consum responsable 
es generalitzi. 

Educador 
ambiental i 

llicenciat en Cièn-
cies Ambientals. 

Actualment treballo a 
Greenpeace en temes 

d’educació i 
consum

Per arribar a 
aconseguir-ho 

cal començar, i si 
comencem hi podrem 

arribar... algun dia. Com 
una taca d’oli que va 

escampant-se.

Ho 
compare a fer 

un castell de cartes, costa 
molt, amb tota la paciència, 

però el mínim moviment brusc 
que es puga fer ho tomba tot. Doncs 
així un munt de gent va fent com les 
formiguetes el seu esforç; i llavors 
en vénen quatre, i amb dos partits 
de futbol, quatre carreres i unes 

festes fastuoses es carreguen 
l’esforç dels altres. 

Dol
or

s,
 4

9
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n
y

s,
 O

nt
in

yent (V
alència)

Faig de 
mestra. Des de 

sempre he treba-
llat el reciclatge, 
la publicitat, les 

arrels...  

hi veus, a això del consum conscient:
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Però acabem
amb un

d’optimista

Podeu 
compartir les 

vostres vivències i 
visions a través del 

qüestionari que 
trobareu a 

www.opcions.org/enquesta.html

Quan 
algú mira la 

meva carmanyola 
i veu i olora el dinar, 

mmmmmm, se li obre 
la gana, això sí que 

funciona.

A
n

tò
ni

a,
 4

8 anys, Tarragona
Molts, 

però no cal 
dir-ho a ningú, per-
què si ho dius la cosa 
no funciona, la gent 
se’t gira d’esquena, és 

molt millor fer.

Sóc mare 
i faig tallers per 

a nens 
amb materials 

de rebuig i 
moltes coses 

més

    
La gent està 

enganxada a la iden-
titat que dóna el con-

sum, l’aparentar i l’estatus, 
i no deixarà de consumir 
bojament fins que no li 

falti la pasta.

Però 
com que de 

pasta en faltarà... la gent 
es despertarà i confiarà més en 
si mateixa, una nova conscièn-

cia, confiaran en productes locals, 
faran els viatges a través del cinema 
i les fotografies, reciclaran mobles i 
roba, aprendran de bioconstruc-

ció, a cosir, a fer conserves, a 
conrear-se l’hort ..

Sonia, 33 anys. A
lcañ

iz (T
e
ro

l)

Sóc tu, sóc 
jo, faig riure i 

ajudo a fer projec-
tes en una fundació 

que treballa amb 
discapacitats 
intel·lectuals

La 
reutilització 

que fem als nostres 
zacatines (“mercadillos”). 
Cada vegada més gent s’hi 
anima i hi creu; això ja és 
una cosa pràctica i segur 

que ja no farà marxa 
enrere.

Ana, M
aliaño (Cantàbria)Presideixo 

una associació 
sobre consum 

conscient 
i tinc un 

nen de dos 
anys

Qui 
ho prova ja 

ha traspassat la lí-
nia, ja no torna enrere. 
Més o menys, ja estarà 

ficat en el consum 
conscient!

Mònica, 42 anys, B
a
rce

lo
n

a

Faig 
llibres, els 

promociono, sóc 
mare i moltes 

coses més!

Que 
cada vegada 

som més… I hi ha 
canvis positius que ja 

són tangibles, i d’altres 
d’interns que són intangi-

bles però molt vívids. 
Això m’emociona. 

C
on

ch

i, 
29 anys, Madrid

Investigo 
en comunicació 

ambiental i 
participo en 

projectes 
variats

No hi treballem 
tots els que hi som ni hi som 

tots els que hi treballem. Moltes 
vegades es fan coses i els altres no se 

n’assabenten, jo crec que som molts més dels 
que sembla i crec que amb el temps tindrem 
molta més força. Igual que altres moviments 
anteriors, penso que nosaltres no ho veurem 
però somio en un món més sa mentalment, 
crec cegament que hi ha un altre món possi-

ble i que entre tots podem fer-lo realitat, 
tot i que per ara només sigui possible 

a les nostres petites llars.

A

lic
ia, 38 anys, País Basc 

Mestressa, 
voluntària en el 
consell escolar i 
en altres àmbits, 

mare de tres 
nens i de 

dos gossos

Cons-
cienciar-nos 

està be però sobretot 
si fem servir les ener-

gies atacant els de dalt, on 
es prenen les decisions, 

comprometent-los i 
influint-los. 

David, 36 anys, C
orn

ellà
 d

e L
lobregat (Baix Llobregat)

Era ve-
terinari, ara 

sóc venedor de 
ciència virtual, 
una peça més 
del sistema
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ENS DONEM CORDA?
Piles i bateries

Granotes que flexionen les potetes, conillets que no deixen de tocar el tambor... però 
no, les piles no són del regne animal sinó del mineral –aquest que tot i sent tan generós 
tard o d’hora s’esgotarà, després d’haver-nos proporcionat molts béns i molts malde-
caps, cosa que ens obligarà per fi a reciclar. Tot i que semblen estris molt d’estar per casa 
(bastons, botons, bateries...), quasi segur que les piles vénen de lluny (una fàbrica que 
en teníem i acaba de tancar!), deu ser per això que parlen un idioma tan estrany (tinc 
un GPS amb una AAAA de NiMH). Un gran invent, les piles, igual que el rellotge 
de corda i el termòmetre d’alcohol... que duren encara més que les piles del conillet!!
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esprés de llargues discussions amb 
Galvani sobre el motiu pel qual 
una granota movia la cama quan 

se li clavaven dues agulles de metalls di-
ferents, i d’una llarga llista de granotes 
sacrificades en nom de la ciència, Ales-
sandro Volta va presentar el seu invent 
a la Societat Científica de Londres l’any 
1800: la pila voltaica, sense saber exacta-
ment per què funcionava.

L’invent va tenir èxit... No és poca 
cosa, un enginy que et permet empor-
tar-te electricitat on vulguis. Va servir 
per comprendre la natura de l’electricitat 
i l’electromagnetisme i per fer, durant 
el segle XIX, tota mena d’experiments 
científics que ens han dut al món tal com 
el coneixem avui. Les piles i bateries ens 
ha fet pujar graons de l’evolució tecno-
lògica tan importants com l’expansió del 
telègraf, el telèfon i el cotxe amb motor 
d’explosió o la multiplicació de centres 
de dades cada cop més importants. Una 
evolució tecnològica que va fent el món 
cada vegada més i més complex... Hi ha 
qui diu que una societat molt especia-
litzada i complexa pot tenir més reque-
riment de recursos que no beneficis en 
pot treure, i que aquest fenomen podria 
haver estat la raó de fons de la caiguda 
de civilitzacions com la maia o l’Imperi 
Romà.1 Però bé, d’això potser en par-
larem algun altre dia... De moment, al 
punt 1 d’aquest estudi (a la pàgina 10) 
reflexionarem sobre el grau de depen-
dència que tenim i el que voldríem tenir 
de les piles.

 
QUÈ SÓN lES PilES?
Qualsevol pila consisteix en una pare-
lla d’electrodes (poden ser metalls o altres 
elements, com grafit) posats en algun 
medi transportador d’ions (l’electròlit) 
i connectats per un cable conductor. 
Aquesta disposició provoca un inter-
canvi d’ions a través de l’electròlit i un 
d’electrons a través del cable (un elec-
trode perd electrons i l’altre els guan-
ya). Això és el corrent elèctric.

Quan aquest procés és irreversible, 
la pila és d’un sol ús (s’anomenen 

primàries). Quan els electrodes poden 
reconstituir-se aplicant-hi un corrent 
elèctric (és a dir es produeix el fenomen 
invers al que hem descrit), la pila és re-
carregable (s’anomenen secundàries). 
En el cas de les recarregables, popular-
ment fem servir la paraula pila quan 
serveix per a qualsevol aparell i bateria 
quan n’és pròpia (d’aquestes, n’hi ha 
que es poden treure de l’aparell i n’hi 
ha que no); així ho farem nosaltres en 
aquest text.

Hi ha infinitat de parelles de me-
talls o altres materials que poden fer 
d’electrodes, però poques tenen apli-
cació industrial. D’aquestes, només 
unes quantes es troben al mercat; les 
coneixerem al punt 2, a la pàgina 12. 
Com que tots aquests metalls són mi-
nerals, hem fet un cop d’ull al món 
de la mineria, al Context (pàgina 15). 
És una activitat que altera significati-
vament el medi i en la qual es donen, 
com en tantes altres, abusos de poder; 
per minimitzar aquests impactes pro-
posem reduir el consum i potenciar el 
reciclatge.

Al punt 3 (pàgina 18) veurem que 
la major part de la fabricació de piles 
està en mans d’empreses molt grans. I 
al punt 4 (pàgina 20) veurem com fer-
les servir, que és un factor clau per tal 
de reduir-ne l’impacte ambiental. A la 
Guia Pràctica (pàgina 23) hi tenim el 
més important de tenir present tant a la 
botiga com a casa.

D

Fent l’analogia entre un circuit elèctric 

i un salt d’aigua, el voltatge és l’alçada 

del salt, la intensitat és el cabal 

(d’electrons), i la potència és el produc-

te de tots dos. La capacitat d’una pila 

seria el volum d’aigua de l’embassament 

abans del salt. L’autodescàrrega seria 

l’evaporació, o filtracions a terra.

PARAULES QUE DESCRIUEN 
LES PILES

És possible que un recipient de fang que 

es va trobar a prop de Bagdad junt amb 

restes de fa 2.250 anys, i que contenia 

un cilindre de coure i una barra de ferro, 

en omplir-se amb suc de raïm donés un 

petit corrent per electroplatejar joieria. 

Però també és possible que s’utilitzés 

simplement per conservar documents 

escrits en papir. Ja no ho podem com-

provar, perquè va desaparèixer del mu-

seu de Bagdad el dia en què les tropes 

dels EUA van arribar a la ciutat.

CURIOSITATS

1  J.A. Tainter: The collapse of complex societies, 1988.

+ -

electrode +

electrons

electrode -

medi transportador d’ions

ions separador
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CONSUM CONSCIENT DE PILES I BATERIES

•	Les piles i bateries inunden el nostre món. 
N’hi ha moltes més de les que veiem a simple 
vista.

•	De la gran quantitat d’aplicacions que tenen, 
n’hi ha que es debaten entre, d’una banda, la 
millora de la qualitat de vida i, de l’altra, el 
foment d’una vida més sedentària i amb im-
pactes socials i ecològics més negatius.

1

Per 
què? 

PILES: ENS LES POSEM O ENS 
LES TRAIEM?

OPCIONS

•	Fem l’exercici de pensar de quins dels apa-
rells que tenim amb piles podríem prescindir, 
o podríem canviar per una versió mecànica o 
endollada.

Mirem al nostre voltant: quants aparells 
amb piles o bateries hi tenim? I encara 
n’hi ha més de les que veiem a simple 
vista, com explicarem tot seguit. Sem-
blaria que, al nostre món, s’han conver-
tit en béns de primera necessitat. Ara bé, 
les piles no cauen pas del cel; fer un cop 
d’ull al que hi ha darrere d’aquests en-
ginys tan pràctics que inunden les nos-
tres vides ens fa plantejar si volem posar 
un límit a quantes en fem servir.

Segons les aplicacions en què s’usen, 
les piles i bateries es classifiquen en tres 
grans blocs: portables, industrials i auto-
mobilístiques.
Aplicacions portables Corresponen a 
les piles que fem servir en el dia a dia, 
i en les quals ens centrarem en aquest 
punt i la resta de l’estudi. El 2003 van 
representar el 55% de la facturació mun-
dial en piles.2

Aplicacions industrials Són aplicacions 
que no veiem a simple vista però, segu-
rament, són les que sostenen de mane-
ra més crítica el nostre estil de vida. 
N’hi ha dues categories:
•	 Aplicacions estacionàries: Són essen-

cialment els Sistemes d’Alimentació 
Ininterrompuda o SAIs, conjunts de 
bateries que serveixen per garantir 
l’alimentació d’electricitat en cas que 
hi hagi un tall de subministrament a 
la xarxa. Tenen una vida d’entre 5 i 10 
anys, depenent de l’ús. Aquestes ba-
teries “invisibles” són imprescindibles 
perquè puguem tenir la confiança que 
“tot funcionarà en tot moment”, i avui 
n’hi ha a tots els quiròfans i unitats de 
cures intensives, servidors d’internet, 
xarxes elèctriques i de telecomuni-
cacions, caixers automàtics, sistemes 
de senyalització de les xarxes viàries, 

centrals eòliques i fotovoltaiques, sis-
temes militars, ordinadors de les ad-
ministracions i de moltíssimes empre-
ses –cada cop més també a les de mida 
força petita... Sense aquest exèrcit de 
bateries al darrere la nostra vida actual 
seria ben diferent.

•	 Aplicacions de transport: Subminis-
tren electricitat a grues, xarxa ferro-
viària, equipament aeronàutic, vehi-
cles elèctrics de servei dels aeroports o 
camps de golf...

Aplicacions automobilístiques Són 
les bateries de cotxe, que donen elec-
tricitat per a l’engegada i per al funcio-
nament dels dispositius electrònics del 
cotxe mentre està parat (rellotge, alar-
ma...). Avui s’inclouen aquí també les 
bateries dels cotxes elèctrics o híbrids.

Als llocs on no arriba la xar-
xa elèctrica les bateries de cotxe són 
les que proporcionen electricitat, per 
exemple en algunes zones del Perú és 
habitual portar setmanalment la bateria 
al centre de recàrrega més proper,3  que 
pot ser un poble amb accés a xarxa elèc-
trica o una minicentral hidroelèctrica.4  
En aquests llocs també es poden fer ser-
vir moltes piles portables.

lES PilES DE CADA DiA
Tots les coneixem: piles cilíndriques, en 
forma de petaca i paral·lelepípedes (que 
de fet són agrupacions de piles cilíndri-
ques), les de botó i les bateries que van 
en aparells com ara mòbils o càmeres. 
Quantes en fem servir?  Doncs cada 
cop més, segons les estadístiques. El 
2007 a tot el món es van consumir 5.000 
milions de piles i bateries recarregables, 
el doble que sis anys abans.5  No tenim 
dades sobre l’evolució del consum de pi-

les d’un sol ús durant l’última dècada, 
però el 2003 encara ho eren el 92% de 
totes les piles que es van consumir a la 
Unió Europea; per fabricar-les van cal-
dre 151.000 tones de materials.6

Factors que influeixen en aquest in-
crement en el consum de piles són que 
augmenta el consum d’aparells amb 
bateria incorporada (més de 3.000 mi-
lions de telèfons mòbils el 2007, el tri-
ple que sis anys abans),6 que substituïm 
aparells mecànics per aparells elèctrics 
(alguns dels quals van amb piles), i que 
substituïm aparells elèctrics amb cable 
per aparells sense fil.
Quantes en necessitem? Això de ne-
cessitar una cosa, com sabem, és molt re-
latiu. Aquí posem sobre la taula el servei 
que ens fan alguns aparells per plantejar-
nos si compensa el fet d’usar piles.
•	 Funcionalitat En molts casos, la fun-

ció que fan les versions elèctriques 
d’un aparell és igual o molt semblant a 
la que fan les versions mecàniques. El 
clauer a distància del cotxe ens estalvia 
un petit gest de la mà, però no pas ca-
minar fins al cotxe. Els termòmetres 
elèctrics ens poden donar més precisió, 
però què en fem, d’aquesta precisió? 
I de la d’unes balances de cuina amb 
piles? Quantes vegades ens és útil el 
cronòmetre que compta centèsimes de 
segon en un rellotge? Molts d’aquests 
aparells ens són atractius perquè tenen 

2  Cristophe Pillot: The worldwide rechargeable battery mar-
ket 2003-2008. Avicenne developpement, abril 2004.
3 Organisme de Cooperació Tècnica Internacional 
(www.itdg.org.pe): Soluciones prácticas ITDG.
4 C. Herrera i S. Ramírez: Energía limpia para enfriar 
la leche. Leisa, revista de Agroecologia, 2005.  
5 Cristophe Pillot: Main trends for the rechargeable battery 
market worldwide 2007 – 2020. Avicenne developpement, 
juliol 2008.
6 European Portable Battery Association.
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llumetes, visors digitals... són “com 
són les coses d’avui”. Però que les co-
ses siguin així té el preu de fabricar les 
piles i després llençar-les. Proposem 
substituir l’admiració per les llumetes 
per l’admiració pels enginys que sen-
se gastar energia ni recanvis ens fan 
el servei que necessitem durant molt 
temps. Però avui trobar un rellotge de 
corda és difícil...

En alguns casos no es pot dir si la 
versió elèctrica és més eficaç que la 
mecànica. Raspallar-nos les dents a 
mà i a consciència segurament té una 
eficàcia màxima, però si ens fa man-
dra o no hi tenim traça potser farem 
més net amb un raspall elèctric. Hi ha 
qui obté el millor afaitat amb la nava-
lla, hi ha qui l’obté amb la màquina 
d’afaitar.

•	 Més prestacions Una agenda elec-
trònica té més funcions que una de 
paper, i un aparell de GPS més que el 
tradicional mapa. Però escriure sobre 
paper pot ser més còmode que escriu-
re a la PDA, i desplegar un mapa o 
preguntar pot ser més ràpid que espe-
rar la connexió del GPS. Podem reser-
var les versions electròniques per a les 
prestacions que les mecàniques no ens 
donen, si realment ens són útils. De 
vegades les prestacions elèctriques fins 
i tot desvirtuen la cosa, com és el cas 
de les joguines que dificulten que els 
nens facin volar la imaginació.

•	 No cansar-nos... ni moure’ns! Molts 
dels aparells elèctrics quotidians ens es-
talvien esforç físic. Alhora, l’OMS alerta 
que actualment el sedentarisme és, junt 
amb la dieta, un dels principals riscos per 
a la salut pública.

En l’era del zàping no qüestionarem 
pas l’ús del comandament a distància 
de la tele, però el del comandament 
que fa apujar i abaixar les persianes, 
cosa que fem ben poques vegades 
cada dia, ja pot ser més sobrer. Pot 
ser tan exagerat fer servir un trepant 
mecànic ni que sigui per fer un sol 
forat com agafar un tornavís elèctric 
per collar un únic cargol. La molès-
tia de donar corda al rellotge un cop 
al dia és comparable a la de posar el 
mòbil a carregar, però... aquesta da-
rrera no ho sembla tant perquè és més 
moderna.

Tinguem en compte la freqüència 
amb què ens servim dels aparells. Si 
fem tasques d’administració en un 
despatx i gestionem munts de pape-
rassa, tenir una grapadora elèctrica 
pot ser imprescindible, però fer-ne 
servir a casa un cop al mes pot ser 
un luxe. A la cuina d’un restaurant el 
ratllador elèctric és inqüestionable, a 
casa un de mecànic pot ser fins i tot 
més còmode (d’usar, de netejar i de 
guardar).

•	 Comoditat sense fil Batedores i al-
tres estris de cuina, consoles de joc, 
màquines d’afaitar, aspiradores, teclats 
i ratolins, eines... La temptadora sensa-
ció de “fora noses” dels aparells sense 
fil té, com dèiem, un preu. De nou, en 
ocasions trobarem justificat pagar-lo 
(un instal·lador que ha de collar cen-
tenars de prestatges), de vegades ens 
semblarà innecessari (una ràdio que 
tenim sempre al mateix lloc) i altres 
vegades no ho tindrem clar (telèfon 
sense fil).

•	 Les prescindibles de totes passades 
Calçotets i samarretes amb llumetes, 
postals amb musiquetes, encenedors 
amb llum, gorres amb ventilador... En 
aquests casos el preu de les piles hauria 
de ser impagable.
Aquest passeig per les aplica-

cions de les piles i bateries ens brinda 
l’oportunitat d’observar una gran va-
rietat d’invencions humanes i de veure 
que tenim força marge per escollir en 
quina mesura volem dependre de les 
piles i de l’electricitat en general. Entre 
una “tornada a les cavernes” i una for-

ma de vida totalment dependent de la 
tecnologia hi ha una àmplia gamma de 
grisos. ¿Quines aplicacions de les piles 
i bateries compensen el fet de fabricar-
les i després llençar-les? Segur que mol-
tes, i molt benvingudes, però no totes, 
i n’hi ha que ben mirat potser ens fan 
més nosa que servei. Evidentment és 
una pregunta sense una resposta uni-
versal, però tenir-la present ens pot aju-
dar a avançar cap a un nou model cul-
tural en què la noció de “tot és possible, 
no hi ha límits materials ni energètics” 
passi a veure’s absurda,7  i es persegueixi 
simplificar les estructures tecnològi-
ques en lloc de fer-les més complexes. 
Mentrestant, en el nostre dia a dia po-
dem anar buscant els equilibris que ens 
facin sentir satisfets de la mesura amb 
què usem els béns i del grau de benestar 
que això ens permet aconseguir.

7 És el que s’anomena tecnopositivisme, segons el qual 
l’home i la seva audàcia estan per sobre de qualsevol 
límit natural. Per a més informació sobre com es cons-
trueix la cultura tecnopositivista es pot consultar el lli-
bre de José Manuel Naredo La economía en evolución (ed. 
Siglo XXI, 2003).

Us proposem un joc per analitzar aquests blancs, negres i grisos sobre quines coses consi-

derem importants i útils per cobrir una necessitat. Imagineu-vos que avui es descobreix una 

sobtada escassetat de piles i bateries i que només en podeu tenir per fer anar cinc aparells 

dels que us acostumen a rodejar. De la llista següent, amb quins us quedaríeu? Si n’hi falta 

algun dels que us quedaríeu, afegiu-l’hi. Si voleu, envieu-nos la llista amb els cinc aparells que 

prioritzeu (cric@pangea.org, o per telèfon o correu postal) i podrem compartir les respostes 

en propers números.

AMB QUIN APARELL ET QUEDARIES?

























Pila de l’ordinador 

Telèfon mòbil 

Ordinador portàtil

Música portàtil

Llanterna

Càmera digital

Raspall de dents

Rellotge

Comandament a distància per a la tv

Alarma de casa

Agenda electrònica

Telèfon fix sense fil
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CONSUM CONSCIENT DE PILES I BATERIES

Les piles i bateries estan fetes d’elements 
minerals, per això hem dedicat l’apartat 
del Context (p. 15) a fer un cop d’ull a 
la mineria al món. És difícil avaluar els 
diferents tipus de piles segons l’impacte 
ambiental que tenen. Extreure qualse-
vol mineral té impactes importants, hi 
ha moltíssimes varietats de piles amb 
composicions molt diverses, i valorar 
acuradament el cost energètic de tot el 
cicle de vida és impossible... Aquí expli-
quem les característiques tècniques dels 
diferents tipus de piles per escollir la més 
idònia per a cada ús, tenint en compte 
algunes indicacions per minimitzar-ne 
l’impacte. Veurem primer les piles bastó, 
després les piles botó i després les bate-
ries que ja van amb els aparells. Potser 
ens perdrem entre tants paràmetres a te-
nir en compte... A la Guia Pràctica (p. 
23) hi resumim el més important.

PilES bAStÓ
Les piles bastó (de forma cilíndrica) tenen 
al voltant d’1’5 volts (V). N’hi ha que en 
tenen 1’2 i que en tenen 1’7, però totes són 
intercanviables. Els aparells que van amb 
4 piles, per exemple, funcionen a 6 volts.
N’hi ha de més i menys gruixudes. 
Dintre de les piles d’un mateix tipus, 
com més gran és el diàmetre més ca-
pacitat té la pila (més electricitat ens 
donarà). Els diàmetres s’indiquen per 
aquests codis (de petit a gran): AAAA, 
AAA, AA, C, D.

Les piles amb forma de petaca tenen a 
dintre tres piles bastó AA (4’5 V en to-
tal), i les que són paral·lelepípedes n’hi 
tenen sis d’AAAA (9 V en total).

Com podem veure a la taula, hi ha 
quatre famílies de piles bastó d’un sol ús. 
De recarregables n’hi ha tres famílies: 
NiMH (níquel–hidrur metàl·lic), alcali-
nes i NiCd, però aquestes dues últimes 
estan desapareixent, de manera que ja no 
les hem inclòs a la taula. De cada família 
n’hi ha moltes variants optimitzades per 
a usos específics; les que trobarem nor-
malment a les botigues són les variants 
dissenyades per a usos generals.

Vegem quines coses ens hem de pre-
guntar per triar un tipus o un altre.
Consum de l’aparell  En alguns apa-
rells hi trobarem la potència o cabal 
d’energia que gasta indicada en vats 
(W). Consumeixen més els aparells que 

fan “més feina”, per exemple una ràdio 
gasta més que un rellotge de paret. Els 
aparells digitals que tenen pics de con-
sum elevat, com ara un telèfon quan 
està enviant senyal, una càmera quan 
carrega el flaix, un ordinador portàtil 
quan transmet per wifi... es classifiquen 
com de potència alta, tot i que de mit-
jana poden no gastar gaire.

La potència que donen les piles ve 
donada per la intensitat de descàrrega (dra-
in power). Als aparells que gasten més hi 
hem de posar piles d’alta potència (high 
drain) i als que gasten menys piles low 
drain,8   però no a totes les piles hi troba-
rem aquesta denominació. A la taula hi 
tenim la potència que donen les piles de 
cada família.

2

Quina?
•	Les piles i bateries estan fetes d’elements mi-

nerals. L’extracció, processament i transport 
dels minerals té impactes ecològics i socials 
molt importants.

•	L’impacte ambiental de tot el cicle de vida de 
les piles recarregables és menor que el de les 
d’un sol ús.

•	Les piles de botó contenen mercuri, i les ba-
teries NiCd cadmi. Són dos metalls pesants 
molt contaminants.

UNA PILA DE PILES OPCIONS

•	Les piles de bastó són preferibles a les de 
botó i a les bateries, escollim aparells que 
n’admetin sempre que puguem.

•	Fem servir piles recarregables sobretot en els 
aparells que utilitzem més sovint i en els que 
gasten molt. Busquem les de més capacitat 
i les que es puguin recarregar més vegades.

•	Evitem les bateries de NiCd.

•	Participem en campanyes de denúncia dels 
impactes de la indústria minera, com www.
nodirtygold.org

8  Tècnicament, high drain o descàrrega intensa correspon a 
una resistència interna petita.
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Família Potència (intensitat 
de descàrrega)

Autodescàrrega 
anual (a 20ºC) Capacitat Altres

Un sol ús Salines (C-Zn, 
carbó-zenc)

Baixa (low drain) 10% - 13% * Són les més antigues, avui se’n troben sobretot amb forma de petaca o 
bastons grossos.
Amb l’ús i el temps suquegen, excepte la variant Heavy Duty.
Són les menys aconsellables perquè tenen poca capacitat i molta 
autodescàrrega

Alcalines Mitjana / alta 2'5% - 4% **/*** N’hi ha variants low drain i high drain.
Quan estan molt descarregades poden suquejar

OxiNíquel Alta 3% *** Són d’1’7 volts (en lloc dels habituals 1’5 V). Això vol dir que si les fem 
servir per exemple en una llanterna farà llum més intensa

Liti Molt alta 1'5% - 2% **** Dintre de les d’un sol ús són les més lleugeres.
Als vols no es poden facturar i es restringeixen a l’equipatge de 
mà, perquè en cas de fer contacte amb un element metàl·lic poden 
curtcircuitar-se i encendre’s

Recarrega-
bles

NiMH (níquel-
hidrur metàl·lic)

Mitjana / alta 20% - 30% 
mensual

**/*** Són d’1’2 volts (en lloc dels habituals 1’5 V). En aparells en què hi vagin 
poques piles això no és problema, però si n’hi van 6 o més pot passar 
que el voltatge total sigui massa baix i l’aparell no funcioni bé

NiMH amb baixa 
autodescàrrega

Mitjana / alta 20% ** També són d’1’2 volts.
Les reconeixerem perquè les venen del tot carregades, a diferència de la 
resta de piles i bateries recarregables

Quin ús farem de l’aparell on va la 
pila? Per fabricar una pila recarregable 
es gasten més recursos que per fabricar-
ne una d’un sol ús, però si mirem els 
recursos (materials i energia) que es 
gasten durant tot el cicle de vida (fabri-
cació, distribució, ús i gestió del residu) 
resulta que en gasten molts menys les 
recarregables pel fet que es faran servir 
durant més temps.

Per això és important fer servir pi-
les recarregables sobretot en els apa-
rells que usem més sovint, i sobretot 
en els que gasten molt. En un aparell 
que fem servir esporàdicament o que 
gasta molt poc pot ser més acceptable 
posar-hi una pila d’un sol ús, perquè 
l’haurem de substituir poc sovint (en 
un despertador, per exemple, pot du-
rar força anys). Pensem que podem fer 
servir una mateixa pila per a diversos 
aparells que fem servir poc sovint; hau-
ria de ser recarregable si entre tots els 
aparells ja la fem servir força.
Capacitat Com podem saber quanta ca-
pacitat té (o sigui quanta electricitat ens 
donarà) una pila? És obligatori indicar-
la a l’etiqueta tot just des de l’octubre 
passat, de manera que encara trobarem 
piles que no la hi tenen. A la taula in-

diquem amb estrelles les famílies que 
aconsegueixen més capacitat, per a una 
mida de pila donada. Per exemple, una 
pila de mida AA pot tenir 1.000 mAh 
(mil·liamperes-hora) si és salina, i 3.000 
si és de liti. La capacitat també varia en 
funció de la marca i el model; per exem-
ple, entre una mostra de 28 piles de mida 
AA de NiMH hi hem trobat capacitats 
des de 1.600 fins a 2.700 mAh. Potser 
l’experiència ens pot dir quines marques 
i models ens duren més.

En principi, com més capacitat tingui 
una pila millor, perquè obtenim més elec-
tricitat d’una sola pila o d’una sola càrrega 
(tot i que no podem saber si la major capa-
citat s’aconsegueix gràcies a algun factor 
que potser fa incrementar l’impacte am-
biental de la pila...). Però d’això no n’hem 
de concloure que la millor opció sigui 
usar sempre piles de liti (les que tenen 
més capacitat), perquè una pila només ens 
dóna tota la seva capacitat si la posem en 
aparells d’una potència adequada a la seva 
intensitat de descàrrega.

D’altra banda, la quantitat d’electricitat 
que ens acabi subministrant una pila depèn 
molt de com la fem servir: és important 
seguir les indicacions d’ús i manteni-
ment que donem al punt 4 (p. 20).

Autodescàrrega Mentre no la usem, 
una pila es va descarregant, més o menys 
de pressa segons el tipus i la temperatura 
(en general més de pressa com més ca-
lor). És important no comprar més piles 
de les que necessitem (s’anirien gastant 
soles) i buscar-ne amb poca autodes-
càrrega sobretot si han d’anar en apa-
rells que gastin poc (si no, podrien 
gastar més per l’autodescàrrega que per 
l’electricitat que hagin subministrat a 
l’aparell), o en aparells que han de res-
pondre quan es doni una emergència 
(com una llanterna) o en els de difí-
cil accés (com un aparell d’alarma). 
En aquests dos últims casos sí que són 
preferibles les piles de liti fins i tot per a 
aparells de baixa potència, perquè són les 
que duraran més anys i, com que usem 
poc l’aparell, tant és que la pila no arribi 
a donar tota la seva capacitat.
Durabilitat Com més, millor. En el cas 
de les d’un sol ús ve donada per la capa-
citat i per l’autodescàrrega; en el cas de 
les recarregables sobretot pel nombre 
de vegades que la podrem recarre-
gar. Busquem-ne que admetin 1.000 re-
càrregues (tot i que en moltes no ho in-
dica...) i, de nou, seguim les indicacions 
del punt 4 per no escurçar-ne la vida.

CARACtERÍStiQUES DE lES PilES DE bAStÓ

Fonts: Eurobat, batteryuniversity.com, Energizer, Panasonic, Wikipedia.
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CONSUM CONSCIENT DE PILES I BATERIES

PilES bOtÓ
N’hi ha de dues mides. Les de menys 
diàmetre en general són d’1’5 volts i 
n’hi ha tres famílies. Les més grans i 
planes són de liti i tenen 3 volts; n’hi 
ha dues famílies. Podem saber de quina 
família és una pila botó pel codi (vegeu 
la taula). Les piles cilíndriques que te-
nen un voltatge superior a 4 volts són 
en realitat paquets d’unes quantes piles 
botó.
Són d’un sol ús (excepte en certs 
casos en què l’aparell mateix les reca-
rrega). Per això és preferible escollir 
aparells que duguin piles bastó en lloc 
de piles botó, en cas que puguem triar 
(per exemple en calculadores, desper-
tadors...).

Per triar entre les de mida petita 
podem tenir en compte això:
•	 Antigament contenien molt mercuri, 

avui això s’ha limitat. Les que en ge-
neral en tenen menys són les d’òxid 
de plata, tot i que depèn del model. 
Hi ha una variant de zenc-aire que 
no en té gens.

•	 Les de zenc-aire són les que tenen 
més capacitat, però un cop desse-
gellades s’autodescarreguen molt de 
pressa i per tant no convé usar-les en 
aparells que gasten poc. També són 
les que pesen menys, per això són es-
pecialment apropiades, per exemple, 
per a aparells per a la sordesa. Si estem 
un temps sense fer-les servir, tapem el 
foradet per on entra l’aire amb cel·lo.

•	 Les d’òxid de plata són més cares per-
què contenen plata.
I per triar entre les de mida gran, 

podem tenir en compte que les de ti-
pus (CF)x (codi CR) són apropiades 
per a aparells amb polsos d’intensitat 
elevada, com rellotges amb alarma o 
clauers remots. A temperatures eleva-
des s’autodescarreguen molt de pressa, 
en aquest cas val més escollir les de codi 
BR (per exemple per als ordinadors). 
Cap de les dues famílies conté mercuri.

bAtERiES
N’hi ha tres famílies. En aquest cas 
l’opció la prenem en comprar l’aparell 
on la bateria va incorporada: mòbils, 
càmeres, ordinadors portàtils, MP3, 
iPods, PDAs, navegadors GPS, agendes 
electròniques, algunes joguines, eines...

Pot ser que d’alguns aparells no en 
trobem opcions amb diferents tipus de 
bateries. De fet, les bateries de la famí-
lia de níquel-cadmi (NiCd) només 
estan permeses per a alguns usos espe-
cífics (aparells que tenen molta potèn-
cia, com eines), perquè el cadmi és un 
metall pesant molt tòxic (de totes ma-
neres, en extreure zenc de les mines 
també s’extreu cadmi, i contenen zenc 
totes les piles i bateries excepte les de liti 
i d’oxiníquel...). Cada cop en trobarem 
menys al mercat, i només les hauríem 
d’escollir si l’aparell ha d’aguantar tem-
peratures elevades.

La família que s’està imposant més 
és la de liti-ió. Aquestes bateries són 
tecnològicament complexes (necessiten 
proteccions per mantenir el voltatge, 
corrent i temperatura dins d’uns límits 
estrictes, altrament perden capacitat i 
es poden encendre; s’ha recollit alguna 
partida defectuosa que ha provocat in-
cendis). Però segons diversos estudis són 
les que tenen menys impacte ambiental, 
perquè es carreguen més eficientment i 
aconsegueixen una capacitat més gran 
amb menys quantitat de materials. 

Envelleixen amb el temps per oxida-
ció, a un ritme proporcional a la tempe-
ratura, per això no convé comprar-ne 
si han estat fabricades fa més d’un any. 
Constantment en surten nous tipus amb 
més capacitat, durabilitat o estabilitat. 
Per exemple s’està incrementant l’ús de 
la variant liti-polímer, que pot anar en 
aparells molt plans, però té poca dura-
bilitat (es pot recarregar unes 500 vega-
des, les altres unes 1.000).

La tercera família són les de NiMH 
(níquel–hidrur metàl·lic). Tenen menys 
capacitat i en general es poden reca-

rregar menys vegades que les de liti-ió 
(tot i que depèn del model concret). En 
contrapartida se’n reciclen més compo-
nents.

Un inconvenient que tenen totes les 
bateries pròpies d’un aparell és que, 
quan la bateria s’espatlla, ens podem 
trobar que no la puguem substituir per-
què ja no se’n fabrica el model (o pot 
ser més car que tot l’aparell nou). Seria 
molt convenient que la llei obligués a 
normalitzar els formats de les bateries 
per evitar això. Mentrestant, si en un 
aparell podem escollir que vagi amb ba-
teria pròpia o piles bastó recarrega-
bles, és millor aquesta segona opció per 
evitar aquesta obsolescència planificada 
i perquè així podem dur a sobre piles de 
recanvi (guanyem autonomia).

Hi ha mòbils que permeten utilitzar 
piles bastó quan la bateria s’esgota (per 
exemple el Motorola D170 i l’Alcatel 
one-touch-easy).

Mida Família Codi* Potència Autodescàrrega anual (a 20ºC) Capacitat

Petita Alcalines LR Mitjana 2'5% *

Òxid de plata 
(Ag2O)

SR Baixa 2'5% **

Zinc-aire (Zn-air) PR Mitjana-alta 5% segellada, 40% un cop 
dessegellada

***

Gran Liti - MnO2 CR Alta Menys d’un 2% ***

Liti - (CF)X BR Mitjana Menys d’un 2% ***

CARACtERÍStiQUES DE lES PilES bOtÓ

* Les que tenen la lletra W després del codi estan optimitzades per ser usades en rellotges.
Fonts: Eurobat, batteryuniversity.como, Energizer, Panasonic, Wikipedia.
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El Context: LA MINERIA AL MÓN

La mineria és una activitat antiga, que ja 
practicaven babilonis i assiris. La revolu-
ció industrial va impulsar molt l’extracció 
de minerals, i l’activitat segueix en ex-
pansió: el 1995 se’n van extreure a tot el 
món més de 10.000 milions de tones; el 
1970, 6.000.9

L’univers de la mineria és vast i divers. 
Hi ha quatre grans famílies de mine-
rals: minerals industrials i de construc-
ció (com la sorra o la grava, és la família 
més voluminosa amb diferència), ener-
gètics (petroli, carbó, urani...), metalls i 
pedres precioses. N’hi ha que es troben 
en abundància arreu del món (carbó, fe-
rro, quars...), d’altres són escassos i estan 
concentrats a poques regions. Hi ha un 
centenar de minerals que s’empren co-
mercialment, i els seus usos són innu-
merables: pràcticament tot el que tenim 
conté, o ha estat produït amb, minerals.

D’ON VÉNEN i ON VAN ElS MiNE-
RAlS
Tradicionalment només hi ha hagut un 
comerç d’abast mundial per als minerals 
que tenen més valor de mercat, com el 
coure, l’alumini o les pedres precioses. 
El comerç de minerals ha estat molt lo-
cal per als més barats (sorra, grava...) i 
d’àmbit internacional però regional per 
a d’altres de més valor, com el carbó, el 
ferro o la calç.

Els processos de globalització han fet 
que el cost del transport per tot el món si-
gui baix, a països del Nord les legislacions 
ambientals són progressivament més es-
trictes i a països del Sud la mà d’obra i 
els impostos surten més barats. Tot plegat 
ha fet que l’extracció d’alguns minerals, 
en particular dels metalls, s’hagi anat 
movent cap al Sud. A la gràfica podem 
veure que durant els últims 15 anys el pes 

de l’Amèrica del Nord en l’extracció de 
metalls ha anat minvant i s’ha incremen-
tat el de l’Amèrica Llatina (la regió on 
es fan més prospeccions des del 1994) i 
el Sud-est asiàtic i Oceania.10 També la 
Xina ha esdevingut un gran proveïdor de 
diversos minerals, com ara el carbó.

A la gràfica hi veiem també que de 
l’Àfrica se n’obté una petita part de tots 
els metalls, però no és pas perquè no 
n’hi hagi reserves sinó perquè les empre-
ses s’estimen més invertir a països amb 
menys riscos. Però és la principal pro-
veïdora d’or (Sud-àfrica amb un 10%, 
seguida de prop per Austràlia i els Estats 
Units) i de diamants (Congo-Kinshasa, 
amb un 28%).9 

Pel que fa al destí dels minerals, avui 
la regió que més en consumeix (ja si-
guin importats o d’extracció local) és 
l’Àsia, sobretot la Xina, on s’usen en la 
fabricació de moltíssimes coses que des-
prés aniran cap a tot el món. Si fem una 
mitjana entre els sis metalls que més fem 
servir (ferro, alumini, coure, zenc, plom 
i níquel), tenim que l’any 2000 gairebé 
el 40% es van consumir a l’Àsia, menys 

d’un 2% a l’Àfrica i menys d’un 4% a 
l’Amèrica Llatina, que en canvi, com 
hem vist, n’està extraient cada vegada 
més (un 20% actualment). D’Europa se’n 
treu menys d’un 5% però se n’hi consu-
meix un 30%.11

lA iNDÚStRiA MiNERA
Al món hi ha moltíssimes empreses mi-
neres; més de la meitat són del Canadà. 
N’hi ha de propietat pública. Les més 
grans són BHP-Billiton, Vale, RioTinto, 
Shenhua i Anglo American.

Durant la darrera dècada, el preu dels 
metalls i els beneficis i la cotització a 
borsa d’aquestes grans empreses van pu-
jar molt, arran sobretot de l’increment 
en la demanda asiàtica (Xina, Índia...). 
La caiguda de les borses el 2008 ha fet 

9 Inspecció Geològica del govern dels Estats Units.
10 Metals Economics Group: World exploration trends 
2009. Prospectors and Developers Association of 
Canada, 2009.
11 International Institute for Environment and De-
velopment i World Business Council on Sustainable 
Development:informe final del projecte Mining, 
Minerals and Sustainable Development, 2003.

Obtenir minerals per fer piles i una i mil aplicacions més té un preu am-
biental i social molt gran. Vol dir això que seria millor no fer servir mi-
nerals? Esclar que no, això seria pràcticament equivalent a quedar-nos 
quiets sense fer res de res. Però sí que podem replantejar prioritats. 
¿Segur que la “incomoditat” d’un telèfon més gran compensa les re-
percussions que té extreure el tàntal, mineral que permet fer-los més 
petits? Com a ciutadans podem incidir poc en la decisió directa de quins 
avenços tecnològics s’introdueixen, però sí que podem reeducar-nos en 
l’esperit d’aquesta pregunta i mirar d’impregnar-lo als nostres entorns i 
a les administracions més properes, per anar desdibuixant la cultura ac-
tual segons la qual és normal obtenir qualsevol avenç a qualsevol preu.

EuropaÀfricaAmèrica Llatina i CaribOceaniaÀsiaAmèrica del Nord

1985 1990 1995 2000 2005
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Font: Sustainable Europe Research Institute.

ORiGEN DElS MEtAllS
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El Context: LA MINERIA AL MÓN

que la cotització de totes elles caigués a 
menys de la meitat des del maig fins al 
novembre, i els preus dels metalls també 
han baixat (el ferro i l’alumini han caigut 
a menys de la meitat).12  Tot i així, BHP-
Billiton va tancar el 2008 amb 11.600 
milions d’euros de beneficis.13

També, a molts llocs es dóna la mine-
ria artesanal i de petita escala: gent 
que treballa amb eines i equips rudimen-
taris i fora del marc legal. La gran majoria 
són persones molt pobres que treuen els 
minerals de dipòsits marginals, sovint en 
condicions perilloses. Es calcula que hi 
pot haver 100 milions de persones que 
depenen de manera directa o indirecta 
d’aquesta forma de mineria per viure.

iMPACtES AMbiENtAlS
La llista d’impactes ambientals de la mi-
neria (prospeccions, extracció, processa-
ment, transport...) és inacabable.
Energia Calcular la quantitat d’energia 
que esmercem en l’activitat minera és 
impossible. Esmentem només el cas de 
l’alumini: obtenir-ne a partir del mine-
ral bauxita requereix tanta energia, que 
surt a compte traslladar la bauxita cap a 
països amb electricitat abundant i barata 
o en els quals s’atorguen tarifes especials 
a les foneries d’alumini. Així, a Europa, 
Canadà, Mèxic o Argentina hi ha fone-
ries d’alumini però no hi ha mines de 
bauxita. En molts casos es construeixen 
preses i centrals hidroelèctriques només 
per alimentar les foneries.
Terra, aigua i aire Les mines alteren el 
sòl (compactació i formació de crostes, 
salinització, pèrdua de fertilitat i de pai-
satge...) i els cursos i dinàmiques dels rius 
i les aigües subterrànies, envien a l’aire 
pols i gasos (com el grisú en el cas del 
carbó)... Avui les emissions de gasos con-
taminants es controlen més, si més no en 
alguns països. En el cas dels minerals rars 
o preciosos la destrucció de l’entorn és 
especialment luxosa: per obtenir grams 
del mineral cal extreure tones de roca.

Espais naturals  La mineria és una de les 
causes directes més importants de desfo-
restació i degradació de boscos. Ghana, 
per exemple, ha perdut el 75% dels bos-
cos que tenia el 1981 per l’extracció de 
diamants, bauxita, manganès i sobretot 
or.14 De fet les indústries minera i forestal 
comparteixen infraestructures, carrete-
res, energia...

D’altra banda, a mesura que s’esgoten 
les fonts de més fàcil accés s’intensifica 
l’exploració en reserves naturals. Avui hi 
ha mines almenys a 40 llocs declarats com 
a patrimoni de la humanitat (la majoria 
per extracció d’or i petroli), entre els quals 
hi havia el Parc de Doñana (se’n treia 
plom, plata, coure i zenc fins al 1998).15

Residus Un dels residus més proble-
màtics de la mineria, i comú a totes les 
explotacions, és l’anomenada escorrentia 
àcida de mina. La provoquen els compos-
tos àcids de sofre que s’amunteguen en 
piles com a residu i entren en contacte 
amb l’aigua i l’aire. En reaccionar amb 
l’aigua de pluja generen un àcid que dis-
sol els metalls pesants que hi ha a les ro-
ques (arsènic, cadmi, mercuri, plom...) 
i fa que s’escampin pel medi. La mina 
Iron Mountain, a Califòrnia, es va tan-
car el 1963 però la seva escorrentia àcida 
segueix contaminant el riu Sacramento, 
que desemboca a la badia de San Fran-
cisco, i es calcula que continuarà fent-ho 
durant almenys 3.000 anys.16

L’altra gran problemàtica és el man-
teniment de les instal·lacions on 
s’emmagatzemen els residus, que 
representen un risc molt important 
d’accidents. Durant el darrer quart de se-
gle cada any s’ha trencat de mitjana una 
presa de contenció de residus,11 com en el 
cas d’Aznalcóllar el 1998. Quan això pas-
sa, les empreses mineres solen declarar-se 
en fallida i abandonar el país. L’empresa 
Boliden encara no ha pagat la multa de 
45 milions d’euros pel trencament de la 
presa d’Aznalcóllar, i això que el 2008 
ha tingut 935 milions d’euros de benefi-
cis.17 A molts països aquestes empreses no 
estan obligades a fer cap restauració un 
cop es tanca una mica, i si hi destinen di-
ners són molts menys dels necessaris. Per 
exemple, per restaurar l’entorn de mines 
tancades als EUA l’Estat ha aportat fins 
al 2003 9.000 milions d’euros, a més dels 
que hi han destinat les empreses.16

Al món occidental hi ha normatives i 
pressió social (per part d’entitats ecolo-
gistes principalment) perquè les empreses 
mineres prenguin mesures de seguretat 
per evitar que els residus contaminin el 
medi, i tot i així hi ha accidents. Als paï-
sos del Sud hi ha encara menys mesures 
preventives per als accidents i menys re-
gulacions en general.
Esgotament de recursos Ens pot sem-
blar que de recursos miners “sempre n’hi 
haurà”. Però quan veiem estimacions 
com per exemple la del nombre de cotxes 
que es preveu per al 2030, el doble de 
l’actual, i pensem que cadascun podria 
necessitar 19 quilos de coure,18  la “im-
mensitat dels recursos miners” es relati-
vitza. Segons estimacions fetes a partir de 
les dades de diverses institucions mine-
res internacionals, si es manté un ritme 
d’extracció similar a l’actual, les reserves 
conegudes i d’extracció rendible de car-
bó duraran 84 anys més, les d’alumini 81, 
les de níquel uns 30, les de coure, zenc i 
plom uns 20, i les de plata uns 15. Si en 
volem més haurem d’explorar nous jaci-
ments; sembla que a tota la Terra hi ha 

12 Reuters Ecowin, Bloomberg.
13 BHP-Billiton: Informe Anual 2008.
14 Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales: 
Minería. Impactos sociales y ambientales, 2004.
15 World Conservation Monitoring Centre: World 
Heritage Sites, 2003.
16 Earthworks i Oxfam America: Dirty Metals.  Mi-
ning, communities and the environment, 2004.
17 Boliden: Informe Anual 2008.
18 Mines and Communities, citant l’estudi Copper and 
cars del European Copper Institute, 2004.

Rodalquilar, Almeria. La mina d’or, 

coure, plom i zenc que s’hi va explotar 

fins als anys 60 ha deixat una enorme pila 

d’un milió de metres cúbics de residus rics 

en arsènic al costat del poble.

Badia de Portman, Múrcia. Al llarg de 

trenta anys es van abocar 60 milions de 

tones de residus al mar. L’antic complex 

miner ara és propietat d’una empresa que 

planeja construir-hi una marina i urbanit-

zar la zona, cosa que estabilitzaria els llots.

Almadén, Ciudad Real. Els jaciments que 

han proveït un terç del mercuri consumit 

per la humanitat (ja funcionaven fa més de 

2.000 anys) estan tancats des del 2004. 

Segons anàlisis que s’hi van fer el 2001, a 

l’estiu el mercuri que hi ha al sòl s’evapora 

i en àrees urbanes s’hi troben concentra-

cions superiors als nivells recomanats per 

l’Organització Mundial de la Salut.

MINES A ESPANYA 
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reserves de tots aquests metalls per diver-
sos centenars d’anys, al ritme de consum 
actual, però s’hauran de treure de llocs 
cada vegada més remots i amb un esforç i 
generació de residus cada cop més gran.11

iMPACtES SOCiAlS
Per a nosaltres pot ser una benedicció 
poder escoltar música on ens plagui grà-
cies a l’autonomia que ens dóna un MP3. 
Per a molta gent, que el seu país tingui els 
recursos miners que fan possible la nostra 
autonomia pot ser una maledicció.
Condicions laborals Avui, a les grans 
explotacions mineres hi ha molts menys 
accidents laborals que antigament (50 
el 1997 als Estats Units; el 1915 n’hi va 
haver 12.000).11 N’hi ha més dintre de 
la mineria de petita escala, que es dóna 
sobretot a països del Sud. Els salaris dels 
miners sol ser una petita part del preu 
que els minerals valen al mercat, sobre-
tot el dels treballadors temporals o sub-
contractats. D’altra banda, la mineria és 
un dels sectors en què s’usa mà d’obra 
infantil, cosa que es veu afavorida per la 
pobresa que hi ha en alguns països mi-
ners. Segons l’Organització Mundial de 
la Salut, hi pot haver uns 200 milions de 
nens d’entre 5 i 14 anys treballant en mi-
nes, i en poden morir uns 25.000 cada 
any per accidents laborals.
Pobresa Hi ha 30 països del Sud en què 
entre el 15% i el 50% de les exportacions 
corresponen a productes miners,11 dels 
quals 12 són classificats pel Banc Mun-
dial com a països pobres altament endeutats. 
Aquests països tenen nivells més baixos 
de benestar social, més corrupció gover-
namental i desigualtat social més elevada 
que els països del Sud que no depenen 
dels minerals.14

Guerres És sabut que l’accés a determi-
nats recursos miners, sobretot petroli, or 
i diamants, és a l’arrel de moltes guerres 
civils, dictadures i intervencions arma-
des estrangeres. Per exemple, un dels 
elements que tenen a veure amb les gue-
rres al Congo-Kinshasa i altres països de 
l’Àfrica central és l’extracció de coltan, 
una roca que conté tàntal i columbi (o 
niobi);19 l’exportació d’aquests minerals 
des d’aquests països ajuda al finançament 
de les guerres mateixes (el tàntal es ven 
car perquè n’hi ha molta demanda). Els 
països amb forta dependència de mine-
rals tenen un risc 40 vegades superior de 
patir guerra civil.16

Violació de drets humans Es donen so-
bretot a territoris indígenes, en els quals 
s’intensifiquen les prospeccions i explota-
cions a mesura que s’esgoten les fonts de 
més fàcil accés. Comunitats que han vis-
cut dels recursos del seu territori signen 
contractes plens de promeses i canvien 
radicalment la seva forma de vida. Quan 
hi ha oposició, la maquinària de dissua-
sió s’engega: argúcies legals, amenaces, 
segrestos i morts, a càrrec de serveis go-
vernamentals o d’empreses de segure-
tat. D’aquestes n’hi ha més de vint que 
ofereixen els seus serveis a les empreses 
mineres a països com Colòmbia, Angola, 
Congo, Indonèsia o Kazakhstan. Molts 
dels reclutes vénen de les antigues forces 
de seguretat de l’apartheid sud-africà i 
també d’altres exèrcits professionals.14

Tant les Nacions Unides com l’OCDE 
exhorten les empreses multinacionals a 
garantir el respecte pels drets humans i 
pel medi en les seves activitats i a totes 
les seves cadenes de subministrament 
i de clients. Però a la realitat no és pas 
així. Per exemple, Rio Tinto està invo-
lucrada en diverses violacions de drets 
humans en les seves operacions mineres 
a Indonèsia (arrestos il·legals, violacions, 
assassinats, incendi d’habitatges...).14 Això 
sí, ha donat diners per a un premi de 
Drets Humans a Indonèsia. La família 
del guanyador del premi el 2004 —un 

poeta defensor dels drets humans desapa-
regut des del 1996— el va refusar pel fet 
que els diners venien de Rio Tinto.20

Un informe del Banc Mundial va con-
cloure que més d’un terç dels projectes 
finançats pel Banc mateix amb impactes 
sobre poblacions indígenes no van apli-
car cap política de salvaguarda, i dels que 
van aplicar alguna mesura només un 14% 
disposava del Pla de Desenvolupament de 
Pobles Indígenes que se’ls exigeix.21 El 
Banc Mundial ha promogut sistemàtica-
ment la reelaboració dels codis nacionals 
de mineria per facilitar l’activitat de les 
empreses multinacionals, cosa que ha de-
bilitat els instruments legals de protecció 
amb què comptaven les poblacions indí-
genes, i fins i tot ha recolzat projectes en 
regions amb conflictes armats. Tanma-
teix, en l’informe que citàvem s’exhorta 
a si mateix a exigir el consentiment ple i 
informat de les comunitats afectades i la 
protecció dels drets humans.

19 El tàntal s’usa principalment per fabricar uns 
condensadors que permeten la miniaturització 
d’aparells electrònics, especialment valuosos en els 
aparells que tenen pics de consum elevat, com ara 
els telèfons mòbils o les càmeres amb flaix. El niobi 
s’usa principalment en aliatges d’acer de molta du-
resa i resistència.
20 World Resources Movement: butlletí n. 71, juny 
del 2003.
21 Banc Mundial: Extracting Promises: Indigenous 
Peoples, Extractive Industries and the World Bank, 2003.

Sembla que aquestes bateries són les que tenen més futur. Són les escollides per posar-les 

als cotxes elèctrics, i s’espera que substitueixin progressivament les de plom en aplicacions 

industrials. N’hi ha moltes variants que usen diferents minerals, però els més usats (concre-

tament en el càtode) són el cobalt, el níquel, el liti i el manganès. També contenen coure i alu-

mini (a les connexions i a la carcassa), i n’hi ha noves formulacions que utilitzen titani, ferro...

Cobalt Una quarta part del cobalt mundial es destina a fer piles i bateries. Fins fa poc, prop 

de la meitat del cobalt mundial es treia del Cinturó de Cobalt, al Congo-Kinshasa i Zàmbia, 

i la major part de les exportacions anaven cap a la Xina. Darrerament el govern del Congo-

Kinshasa ha prohibit exportar-ne sense processar (per tal de potenciar la indústria del 

refinament). S’estima que tres quartes parts del cobalt surten del país de manera il·legal. 

El Banc Mundial qualifica el Congo-Kinshasa com el pitjor país del món per fer-hi negocis, 

però el mateix Banc està involucrat en les activitats d’extracció de coure i cobalt del país.21 

A les mines de la província de Katanga hi treballen 50.000 menors de 18 anys18

Níquel Més del 20% del níquel mundial i el 10% del cobalt vénen de la ciutat russa de No-

rilsk, un dels llocs més contaminats del planeta.

Liti El destinat a piles i bateries prové de les sals de liti, que es troben principalment als llacs de 

sal dels Andes i el Tibet, ecosistemes de característiques úniques. El 75% de les reserves són 

al Triangle de la Sal, entre Potosí (Bolívia), Salta (Argentina) i Antofagasta (Xile). A Bolívia i Xile 

l’explotació és propietat de l’Estat. Un dels motors de la invasió xinesa del Tibet és l’accés als 

seus recursos minerals. El principal destí del liti són les piles, i cada cop més: la demanda del 

sector creix un 20% cada any. També se’n farà servir als reactors nuclears de fusió.

MINERALS A LES BATERIES DE LITI-IÓ
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Si bé a nivell econòmic el sector indus-
trial de les piles i bateries no té un pes 
gaire significatiu, es pot dir que és es-
tratègic pel paper essencial que tenen en 
el món, sobretot les bateries industrials i 
d’automòbil, que són imprescindibles per 
a les indústries automobilística, electròni-
ca, de generació elèctrica, de telecomuni-
cacions, i també la indústria militar. Per 
exemple, l’empresa francesa Saft Batte-
ries té un model de bateria recarregable 
específica per a llançadores de míssils, i 
l’alemanya BMZ fabrica bateries per a ar-
mes dirigides amb control remot. 

Les bateries són dissenyades i fabrica-
des per les grans empreses d’electrònica 
de consum (gairebé totes japoneses, xi-
neses o coreanes), principalment al Sud-
est asiàtic.22 El 85% de les bateries de 
liti-ió que es van consumir al món l’any 
2006 eren fabricades per 8 empreses: San-
yo, Sony, Mitsubishi, BYD, LG Chem, 
Samsung SDI, Lishen i Hitachi.23 N’hi ha 
que també fabriquen piles (Sanyo, Sony i 
Panasonic).

Centrant-nos en el cas de piles, que 
és aquell en què tenim més possibi-
litat d’elecció com a consumidors, hi 
trobem des d’una multinacional com 
Procter&Gamble (productes d’higiene 
i molts d’altres) fins a les grans marques 
d’electrònica. Si bé la manufactura es 
concentra progressivament al Sud-est 
asiàtic, encara podem trobar piles fabrica-
des a la Unió Europea (vegeu la taula), i 
fins fa molt poc n’hi havia de fabricades a 
l’Estat (vegeu a continuació). 

Cegasa 
És l’única marca i empresa de capital espan-

yol que hi ha al sector de les piles. Aquest 
març va aprovar un expedient de regulació 
d’ocupació temporal per acomiadar 203 
dels 360 treballadors que té a la planta de 
Vitòria i passar a fabricar les piles a la Xina 
(hi té una fàbrica pròpia).24  Subministra la 
marca blanca dels supermercats Aldi.

Duracell 
És una de les marques de piles que se-
gur que ens sona: el conillet que no pa-
rava mai, i duren, i duren... Resulta que 
pertany a Procter&Gamble, una mul-
tinacional de productes per a la casa i 
de cura personal que l’any 2008 era 79a 
al rànquing de les empreses més grans 
del món.25 Se l’ha denunciat per moltes 
problemàtiques socials i ecològiques, 
entre les quals destaquem pressionar a 
la baixa sobre els preus oferts als petits 
productors de cafè de països perifèrics, 
i vendre patates xips fetes amb patates 
transgèniques al Japó, país que no ha 
aprovat els ingredients transgènics en 
aliments per a consum humà.26

GP 
És una de les marques xineses que anem 
trobant cada vegada més a les nostres bo-
tigues, a un preu molt barat. Pertany al 
grup empresarial Gold Peak, que ha estat 
denunciat perquè treballadors de fàbri-
ques seves van patir diverses malalties per 
una excessiva exposició al cadmi, deriva-
da de les poques mesures de protecció que 
ofereix l’empresa. Gold Peak es va negar 
a oferir-los serveis d’assistència mèdica i 
ha donat indemnitzacions a molt pocs dels 
treballadors afectats.27 Potser és per això 
que les piles són tan barates... 

Energizer 
És l’altra marca de piles que segur que ens 
sona. Inicialment era d’una empresa fa-
bricant de piles nascuda el 1905 que l’any 
2000 es va fusionar amb Shick-Wilkinson 
Sword (afaitat) i més tard amb Playtex 
(higiene i cosmètica, no és l’empresa que 
fa llenceria). Algunes organitzacions de 
defensa dels animals denuncien que hi fa 
experiments.28

Maxell, Panasonic, Sony 
Posem juntes les tres marques que 
pertanyen als gegants japonesos de 
l’electrònica: Hitachi (48a al rànquing 
mundial), Matsushita (72a) i Sony (75a) 
respectivament. Les dues últimes tenen 
plantes de producció a maquiles a la 
frontera mexicana amb els Estats Units 
(la primera va tancar la que hi tenia el 
2007),29 cosa que els estalvia molts cos-
tos laborals i en mesures ambientals a 
costa de la població i el medi locals.30 

També subministren productes a la in-
dústria nuclear i la militar.31

•	El sector de les piles i bateries és clau per 
a molts dels pesos pesants de l’economia 
(automoció, energia, militar...).

•	La majoria d’empreses són multinacionals 
amb poques preocupacions per l’equitat, 
l’ecologia, els drets humans...

•	Gran part de la producció de piles se situa al 
Sud-est asiàtic, especialment a la Xina. 

3

A qui 
comprem 

TENIM POQUES OPCIONS... OPCIONS

•	Podem buscar les empreses que mantenen 
part de la fabricació a Europa 

22 R. J. Brodd: Factors affecting U.S. production decisions: 
Why are there no volume Lithium-ion battery manufacturers 
in the United States? Broddarp of Nevada, junio 2005. 
23 Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institute 
of Information Technology del Japó.
24 Cotizalia, 27 de març del 2009.
25 Fortune Global 500.
26 Corporate Watch. Més denúncies sobre  Procter& 
Gamble a www.corporatewatch.org/?lid=250.
27 Globalization Monitor, febrer del 2007. 
28 People for Ethical Treatment of Animals.
29 El Economista, 22 de març del 2007.
30 Corporate Watch. Més informació sobre aquest 
model de producció a www.corpwatch.org/article.
php?id=1528.
31 Revista Ethical Consumer n. 100 (suplement de 
recerca), maig-juny 2006.
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Philips 
Aquesta coneguda multinacional holan-
desa subcontracta manufactura a maqui-
les de la frontera mexicana, i té diverses 
acusacions per abocaments il·legals de 
residus electrònics a països perifèrics 
com Nigèria i l’Índia.32

Varta 
Una altra de les marques emblemàti-
ques de piles. Pertany a una empresa 
originàriament alemanya que va ser ab-
sorbida per la multinacional Spectrum 
Brands l’any 2005. Aquesta multina-
cional es dedica, entre d’altres coses, a 

la fabricació d’herbicides i pesticides. 
Subministra les piles de marca blanca 
de Carrefour.

32 Greenpeace. Més informació a www.greenpeace.
org/international/news/e-waste-nigeria180209.

Marca Empresa.
Treballadors Activitats Facturació 08 

(milions d’ €) On fabrica les piles Altres marques

Cegasa Celaya, Emparanza y 
Galdos Internacional S.A 
(Grupo Cegasa), Espanya.
Uns 1.000 treballadors

Fabrica piles i bateries industrials i ven 
aparells de control de trànsit i senyalització, 
bombetes i productes de neteja. També 
ofereix serveis logístics i per implementar 
negocis via internet

Més de 210 4 plantes, de les quals 
una a Espanya en procés 
de tancament

Solac, Jupiter, Decor.
Piles de marca blanca 
d’Aldi

Duracell Procter & Gamble, 
Estats Units.
Uns 138.000 treballadors

Fabrica piles, productes de neteja, higiene 
i cosmètica, perfumeria, petits electro-
domèstics, medicaments, caramels i snacks, 
menjar per a animals...

57.967 6 plantes, una de les 
quals a la Xina

Oral B, Pringles, Eukanu-
ba, Ariel, Fairy, Ace, Don 
Limpio, Viakal, Braun, 
Pantene, Herbal Essen-
ce, Head&Shoulders, 
Max Factor, Gillette, Old 
Spice, Hugo Boss, Dolce 
& Gabanna, Lacoste, 
Gucci, Rochas, Wella...

Energizer Energizer Holdings Inc, 
Estats Units.
Uns 14.000 treballadors

Fabrica piles, llanternes, carregadors, 
màquines i productes per afaitar, productes 
d’higiene i protectors solars

2.551 19 plantes entre Estats 
Units, Suïssa, Regne 
Unit, Xina, Indonèsia, 
Sri Lanka, Singapur, 
Malàisia, Filipines, Egipte 
i Kènia

Eveready, Shick, Wil-
kinson sword, Playtex, 
Banana boat, Hawaian 
tropic, Wet ones

GP Gold Peak Industries (Hol-
dings) Ltd, Hong Kong.
Uns 14.600 treballadors

Fabrica tot tipus de piles i bateries, com-
ponents elèctrics i electrònics, altaveus i 
equips de so, làmpades

142 Singapur, Xina, Hong 
Kong, Taiwan i Malàisia

Maxell Hitachi Ltd, Japó.
Uns 40.000 treballadors

Fabrica piles, imatge i so, ordinadors 
portàtils, maquinària per a mineria, 
construcció, generació elèctrica, transport 
ferroviari, automòbil... I ofereix sistemes de 
gestió de dades (mèdics, geoespacials...) 
i d’automatització de processos, cables, 
química, metalls...

74.513 4 plantes al Regne Unit, 
Malàisia, Xina i Filipines 

Hitachi

Panasonic Matsushita Electric 
Industrial, Japó.
Uns 306.000 treballadors

Fabrica piles i bateries, imatge i so, 
videoconsoles, telèfons mòbils,  ordina-
dors portàtils, electrodomèstics, sistemes 
de seguretat (lectors d’iris, sistemes de 
control als aeroports...), sistemes energètics 
autònoms (torre híbrida de sol i vent), 
aparells industrials (motors, compressors, 
ventiladors...), sensors, semiconductors, 
maquinària pesada... 

59.007 17 plantes als Estats 
Units, Costa Rica, Brasil, 
Perú, Bèlgica, Polònia, 
Tanzània, Xina (3), Índia, 
Indonèsia, Malàisia, 
Filipines, Tailàndia i 
Japó (2)

Lumix, Viera

Philips Royal Philips Electronics, 
Països Baixos.
Uns 121.000 treballadors

Fabrica piles, bombetes, equipament mèdic, 
electrodomèstics, imatge i so, sistemes de 
monitorització... 

26.000 Xina i altres països

Sony Sony Corporation, Japó.
Uns 180.500 treballadors

Fabrica piles, imatge i so, ordinadors 
portàtils, videoconsoles, telèfons mòbils... 
Productora de música (Bruce Springsteen, 
Britney Spears....) i de cinema (Columbia 
Pictures, Tri-Star...).  Dóna serveis financers 
i d’inversió

58.881 Diverses plantes al Japó 
i Singapur

Vaio, Bravia, Cyber-
shot, Walkman, Plays-
tation

Varta Spectrum Brands Inc., 
Estats Units.
Uns 10.000 treballadors

Fabrica piles, productes per a jardine-
ria (com ara insecticides), productes 
d’il·luminació, productes d’afaitat i cura dels 
cabells, productes per a animals

1.919 Amèrica del Nord i del 
Sud i el Regne Unit

Rayovac, Remington, 
Spectracide, Schultz, 
Garden Safe, Cutter, 
Repel, HotShot, Te-
trafish, Marineland, 
Jungle, Dingo, 8in1, 
Nature’s miracle.
Piles de marca blanca 
de Carrefour

Fonts: Les empreses mateixes, Fortune Global 500, Alimarket 2008, Edgar Online. 

PERFil DElS FAbRiCANtS DE PilES
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A casa
•	El consum energètic de tot el cicle de vida 

de les piles s’incrementa molt sense un 
manteniment adequat.

UN BON ÚS HI FA MOLT OPCIONS

•	Acostumem-nos a fer el manteniment tal 
com indiquem aquí

•	Configurem els aparells de manera que no 
gastin innecessàriament.

En l’època de la hiperespecialització en 
què vivim, no és estrany que no cone-
guem els principis de funcionament del 
món tecnològic que ens envolta. En el 
cas de les piles i bateries, els fabricants 
no ens expliquen com cal fer-ne el 
manteniment, i la llei tampoc els obliga 
a fer-ho. Així, moltes piles duren menys 
del que podrien durar amb un mante-
niment adequat. És el que podríem 
anomenar obsolescència per desinformació 
de l’usuari. Tanmateix, fer un manteni-
ment adequat de les piles i bateries és 
important, no només perquè n’allarga 
la vida sinó perquè el consum energètic 
de tot el cicle de vida s’incrementa molt 
sense un manteniment adequat, sobre-
tot en el cas de les recarregables. Vegem 
com ho podem fer.

tOtA MENA DE PilES i bAtERiES
•	 No barregem en un mateix aparell 

piles de diferents famílies.
•	 Totes les piles s’autodescarreguen més 

ràpidament a altes temperatures. 
En un ambient d’uns 40ºC la seva 
vida útil pot ser la meitat que a 20ºC. 
Les bateries de liti-ió, a més de 60ºC, 
poden arribar a encendre’s o explotar. 
No les deixem al sol, o dins del cotxe 
a l’estiu, o carregant-se excessivament 
(vegeu més endavant).

•	 Massa fred tampoc no els va bé: les 
reaccions internes s’alenteixen i la 
pila pot semblar esgotada sense estar-
ho. Si som en un lloc on fa molt fred, 
tinguem les piles al lloc més calent 
que puguem, per exemple sota la 
roba. Si necessitem usar piles en llocs 
amb temperatures extremes, bus-
quem models especials per a aquestes 

condicions; les que es comporten més 
bé amb el fred són les de liti (tant bas-
tó com botó i bateries) i NiCd.

•	 Guardem-les en llocs secs i fres-
cos (uns 15ºC), i que no estiguin en 
contacte amb elements metàl·lics (es 
podrien causar curtcircuits).

PilES D’UN SOl ÚS
•	 No fem servir en un mateix apa-

rell piles de diferents capacitats ni 
piles noves amb usades, podrien su-
quejar substàncies molt càustiques o 
molt àcides i desprendre gasos.

•	 Traguem les piles dels aparells 
quan els endollem, i quan no els fem 
servir durant molt temps (evitarem 
que suquegin).

•	 Quan un aparell deixa de funcionar 
pot ser que no totes les piles estiguin 
descarregades. Mirem l’estat de 
càrrega de cadascuna (amb un vol-
tímetre, a les ferreteries en tenen). 
Les que conservin part de la càrrega 
potser les podem fer servir en aparells 
que gastin poc.

•	 Les piles s’autodescarreguen (a les 
taules de les pàgines 13 i 14 hi diu 
quant hi triga cada tipus de pila). 
Fem-les servir abans que deixin de 
ser útils.

•	 Si una pila se sobreescalfa, canvia de 
color o forma o fa pudor, llencem-la.

PilES i bAtERiES RECARREGAblES
•	 Quan comprem una pila o bateria 

recarregable de NiCd o de NiMH, 
està descarregada. Si és de liti-ió està 
carregada a un 40-50%, i si és de 
NiMH de baixa autodescàrrega està 
carregada del tot.

•	 Alguns aparells (com els PDAs) con-
sumeixen energia de la pila encara 
que estiguin apagats. A efectes pràc-
tics és com si la pila tingués una auto-
descàrrega superior a la real.

•	 Quan les posem a carregar, tant les 
piles com el carregador han d’estar 
a temperatura moderada (ideal-
ment entre 10 i 25ºC). Just després 
d’esgotar-se les piles poden estar 
calentes, deixem-les refredar abans 
de posar-les al carregador. Tam-
bé s’escalfen al final de la càrrega, 
deixem-les refredar abans de tornar-
les a usar.

•	 Hi ha la creença popular que és re-
comanable deixar descarregar com-
pletament les piles abans de tornar 
a carregar-les, però això no és així, i 
ben mirat fer-ho n’escurça la vida. En 
general s’han de posar a carregar quan 
comencin a donar signes de debilitat: 
l’aparell comença a no funcionar bé, 
o en els aparells que tenen indicadors 
d’estat de càrrega s’encén l’indicador 
groc, o en el cas dels portàtils quan 
queda un 20-30% de càrrega (solen 
avisar-nos), o en els mòbils quan hi 
queda una ratlleta. Només s’han de 
descarregar a fons (indicador vermell, 
o cap ratlleta al mòbil, o menys d’un 
5% al portàtil) algunes vegades. Les 
indiquem a la taula: quan hi diu cicle 
profund, vol dir que hem de deixar 
que l’aparell arribi en aquest estat abans 
de recarregar les piles. Però tampoc no 
convé deixar-les-hi fins que estiguin 
del tot del tot esgotades (l’aparell ja no 
fa res de res, o l’indicador està en ver-
mell o el mòbil sense cap ratlleta durant 
una estona, o el portàtil arriba al 0%).
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CARREGADORS
•	 Pel que fa als carregadors de bateries, 

de moment no podem escollir perquè 
ens els venen amb l’aparell, i seran 
apropiats per al tipus de bateria que 
dugui l’aparell. Així doncs, no posem 
una bateria en un carregador que no 
és el seu. Darrerament els fabricants 
de mòbils han arribat a un acord per 
estandarditzar els carregadors però en-
cara trigaran un temps a fer-ho.

•	 Pel que fa als carregadors per a piles, 
n’hi ha per a piles NiMH i per a piles 
NiCd (però d’aquestes, com hem vist 
al punt 2, val més no comprar-ne). 
Hi ha carregadors per a NiMH que 
admeten piles NiCd.
El carregador pot contribuir signifi-

cativament a l’impacte ambiental de la 
pila, pels materials que conté i per la 
seva mateixa fabricació, per l’eficiència 
de càrrega, i pel consum que fa. És 
important escollir-ne un de qualitat 
i usar-lo bé perquè tant el carregador 
com les piles causin el menor impacte.

Escollir-lo Hi ha carregadors que con-
trolen el final de càrrega per temps. 
Carreguen lentament, això és menys 
eficient i pot escurçar la vida de les pi-
les (que, de totes maneres, poden durar 
dotzenes d’anys). A més, si per equivo-
cació hi posem piles carregades les poden 
sobrecarregar, i això pot inutilitzar la pila 
i fer-ne desprendre gas hidrogen que pot 
causar una petita explosió (en el cas de 
piles NiCd desprendrien oxigen). També 
pot ser que no carreguin completament 
les piles de més capacitat (mides C i D).

No és estrany que ni al carregador ni 
al manual no hi digui com fa el con-
trol de final de càrrega (ni que els ve-
nedors no ho sàpiguen). Sí que hi tro-
barem segurament l’estona que triga a 
fer la càrrega: si són 6-8 hores, és que 

el carregador funciona per temps, i se-
ria l’opció a evitar. Escollim els carre-
gadors que triguin al voltant d’una 
hora a fer la càrrega. N’hi ha que hi 
triguen menys (un quart), però tampoc 
no són aconsellables perquè una veloci-
tat tan alta pot perjudicar la pila.

És una bona cosa que el carregador 
tingui control individual de piles, 
perquè allarga la vida de les piles i aug-
menta la velocitat de càrrega. Si no en 
té, cal carregar alhora piles de capacitat 
i estat de càrrega similars.

Hi ha carregadors solars, però no són 
recomanables perquè no convé deixar 
les piles al sol (s’escalfen massa).

Manteniment
•	 És molt important que desendollem 

els carregadors mentre no hi ha pi-
les o quan ja estan carregades perquè, 
si no, segueixen consumint. Segons 
estudis de fa sis anys, aquest consum 
era una part significativa del total 
d’energia consumida durant tot el cicle 
de vida de les piles. Amb els avenços 
en investigació, i parant més atenció a 
l’hora de dissenyar el carregador, es va 
reduint, però no s’elimina.33

•	 Si el carregador no funciona bé o 
veiem que els contactes per a les piles 
estan bruts, netegem-los amb goma 
d’esborrar o amb un tros de roba ben 
eixuta.

Quan la fem servir 
per primer cop Durant l'ús habitual Quan la guardem*

Liti-ió Carregar-la al 100%, 
fer un cicle profund i 
tornar a carregar de 
seguida

Deixar-la gastar només fins a un 30%, 
excepte un cop de cada 30 en què convé 
fer un cicle profund i tornar a carregar de 
seguida.
Al final de la càrrega s’escalfa, val més no 
arribar al 100% a no ser que necessitem 
molta autonomia

Treure-la de l’aparell quan estigui a meitat de càrrega.
Cal evitar que quedi totalment esgotada per l’autodescàrrega. Si el període 
d’inactivitat és molt llarg, de tant en tant carreguem-la i fem-la servir fins que 
torni a meitat de càrrega. Podem fer-ho per exemple cada 2 o 3 mesos per no 
oblidar-nos-en

NiMH Carregar-la al 100% Algunes fonts recomanen fer un cicle pro-
fund cada 3 mesos, però no és clar que sigui 
imprescindible

Treure-la de l'aparell quan comenci a donar signes de debilitat

NiCd Carregar-la al 100% 
i fer un cicle profund 
les 4 primeres 
vegades

Fer un cicle profund cada 1 o 2 mesos.
Si notem que la pila ha perdut capacitat 
(dura menys de l’habitual), fem entre 2 i 5 
cicles profunds

Treure-la de l’aparell quan comenci a donar signes de debilitat.
Si per error la guardem mig carregada, quan la tornem a fer servir fem entre 2 
i 5 cicles profunds, idealment carregant a velocitat lenta (alguns carregadors 
ho permeten). També hem de fer això si ha estat almenys dos mesos inactiva

33 Podem veure el cas de Nokia a www.wbcsd.org > 
Electricity Utilities > Case studies > 2.

*En el cas de PDAs o altres aparells que puguin perdre informació estant sense pila, fem una còpia de seguretat abans de treure-la.

COM USAR lES PilES i bAtERiES RECARREGAblES PERQUÈ DURiN El MÀxiM POSSiblE
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CONSUM CONSCIENT DE PILES I BATERIES

QUE lA bAtERiA DURi MÉS
Perquè una pila o bateria duri més esto-
na no hi ha com fer que l’aparell gas-
ti menys. Per exemple en un portàtil 
podem fer:34 
•	 Abaixar el contrast de la pantalla. 
•	 Triar un estalvi de pantalla amb pan-

talla fosca.
•	 Desactivar les aplicacions que no esti-

guem usant (wifi, webcam...) i també 
el maquinari (hardware): altaveus, si 
tenim ratolí desactivem el touchpad, 
no hi tinguem CDs posats si no els 
hem de fer servir...

•	 Habilitar les funcions de suspensió 
després d’un període d’inactivitat.

•	 Les pantalles petites gasten menys 
energia.

En un mòbil, abaixem el contrast de 
la pantalla i usem la protecció de teclat. 
Enviar missatges gasta molt menys que 
fer trucades. Plantegem-nos si l’hem de 
tenir encès constantment, potser ens 
podem acostumar (nosaltres i els nos-
tres amics) a tenir-lo encès unes hores 
determinades al dia. Fem servir telèfons 
fixos sempre que puguem, la salut tam-
bé ens ho agrairà.

Perquè la bateria no es faci malbé mi-
nimitzem l’estona que està calenta, 
sobretot si és de liti-ió, que són les que 
perden més capacitat amb temperatures 
elevades. Per exemple en un portàtil:
•	 Si el tenim endollat, traguem la ba-

teria tenint cura que no entri pols o 
humitat al seu compartiment.

•	 Quan l’apaguem convé que es refri-
geri per sota, no el deixem de ma-
nera que les obertures de refrigeració 
quedin tapades (sobre un coixí per 
exemple).

•	 Hi ha portàtils que tenen la bateria 
externa, així no s’escalfa tant.
Quan una bateria ja no pugui donar 

una potència elevada (per exemple si el 
mòbil s’apaga a mitja trucada però ens 
diu que té càrrega) pot servir encara 
per a aplicacions menys exigents. Per 
exemple, en un mòbil, pot no servir 
per parlar però encara tenir corda per 
enviar molts missatges.

lA R A EVitAR: RESiDU
Recuperar i reciclar les piles és im-
portant perquè redueix la necessitat 
d’extreure minerals verges, estalvia 
molta energia i evita la dispersió de 
tòxics pel medi, que és més probable 
com menys infraestructures de ges-
tió de residus tingui un país. Ara per 
ara reciclar minerals és més car que 
extreure’n de les mines, en part perquè 
molts dels costos de l’extracció simple-
ment no es paguen i en part perquè els 
productes es dissenyen sense tenir com 
a objectiu que els materials es puguin 
recuperar fàcilment quan s’acabi la seva 
vida útil. Tanmateix, un 22% del cobalt 
que es va fer servir als Estats Units el 
2007 era reciclat.35 

El pas del procés en el qual podem in-
tervenir directament tots els ciutadans 

és la recollida selectiva de piles: llençar-
les als contenidors que hi ha a molts es-
tabliments. La llei espanyola diu que el 
2012 haurem de recollir selectivament 
un 25% de les piles (un 95% de les de 
plom o cadmi), i el 2016 un 45%.36 El 
2007, dels 400 milions de piles i bateries 
que es van consumir a Espanya se’n van 
recollir separadament el 18% (676 tones 
el 2008 a Catalunya),37 i d’aquestes se’n 
va reciclar el 60%.38  En canvi, gairebé 
totes les bateries industrials i de cotxe 
es recullen per separat. Cal dir que en 
alguns casos recollir separadament les 
piles es fa difícil pel fet que no es poden 
treure de l’aparell on són (alguns MP3, 
bolígrafs i encenedors amb llanterna...). 
La llei espanyola ho prohibeix des del 
2008.

Les piles que es recullen es porten 
a una planta de tractament, on se se-
paren per tipus, es trituren i se’n se-
paren tots els materials que es pot. De 
les piles botó se’n recupera el mercuri 
i altres metalls de la carcassa. D’alguns 
dels materials de les piles bastó se’n fan 
productes com sulfat de zenc, de man-
ganès i potàssic, que es podran fer servir 
en l’agricultura o en les indústries quí-
mica i farmacèutica. Només els metalls 
pesants (cadmi, mercuri, plom) es fan 
servir per fer novament piles o bateries.

Els materials que no s’aconsegueixen 
reciclar s’incineren o es guarden en di-
pòsits controlats.

Algunes de les fonts d’informació que hem consultat:
Empreses i organitzacions del sector: Association of European Storage Battery 
Manufacturers (Eurobat), Battery Association of Japan, BMZ, Cadex Electronics 
(Battery University), Chloride-Cener, European Portable Battery Association, In-
ternational Association for the Promotion and Management of Portable Rechar-
geable Batteries, Saft Batteries, Varta; administracions: Agència de Residus de 
Catalunya, Environmental Agency of Canada, National Institute of Standards and 
Technology dels Estats Units; organitzacions: Corporate Watch, Movimiento Mun-
dial por los Bosques Tropicales.

34 Més idees per exemple a www.popularmechanics.
com/technology/how_to/4300632.html.
35 Inspecció Geològica del govern dels Estats Units.
36 Reial Decret 106/2008, 1 de febrer del 2008.
37Agència de Residus de Catalunya.
38 Ecopilas. Les dades són estimacions perquè fins fa 
molt poc els fabricants no havien de declarar quan-
tes piles posaven al mercat.
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Queda’t amb aixòGUIA PRÀCTICA

•	La millor pila és la que no es fa servir. Optem per aparells mecànics o amb cable sempre 
que sigui possible.

•	Usem piles recarregables sobretot en els aparells que fem servir sovint i els que gasten més.

•	Fem un bon ús i manteniment de les piles i bateries.

DE LES PILES I BATERIES

tRAGUEM-NOS lES PilES
•	 Pensem si la prestació que ens facilita la 

pila ens és prou útil per compensar el cost 

ecològic i social de la pila.

•	 Optem per aparells mecànics o amb cable 

sempre que sigui possible.

  
QUiNA  PilA ESCOlliM?
Desgraciadament, els botiguers sovint tenen 

menys informació que la que donem aquí...

•	 No comprem més piles de les que neces-

sitem.

•	 Les piles de bastó són preferibles a les de 

botó i a les bateries.

•	 Usem piles recarregables (avui pràctica-

ment totes són de NiMH) en els aparells 

que usem més, sobretot si gasten força. 

Busquem les que es puguin recarregar més 

vegades (1.000) i les que tinguin més capa-

citat. Poden durar dotzenes d’anys!

•	 Piles de bastó: Les menys aconsellables 

són les salines (C-Zn). A la taula hi tenim el 

tipus més adequat per a cada ús. Als avions 

les de liti no es poden facturar.

•	 Piles de botó petites: Les més usuals són 

les alcalines, tot i que són les de menys ca-

pacitat. De zenc-aire n’hi ha models sense 

mercuri, però només són recomanables en 

aparells que es facin servir molt (com sono-

tones) perquè s’autodescarreguen molt de 

pressa.

•	 Piles de botó grans: per a aparells amb 

polsos d’intensitat elevada (rellotges amb 

alarma, clauers remots), millor les de codi 

CR. Per a aparells que s’escalfen (com ordi-

nadors), millor les de codi BR.

Bateries:
•	 Per a aparells de potència molt alta han de 

ser de liti-ió o de NiCd. Aquestes últimes són 

les menys aconsellables per la toxicitat del 

cadmi (de fet només estan permeses per a 

molt poques aplicacions).

•	 Les de NiMH no donaran bon resultat en 

aparells de molt alta potència o si han de 

treballar a temperatures extremes. Són les 

que es poden recarregar menys vegades i 

les que tenen més autodescàrrega. 

•	 Les de liti-ió són les que estan guanyant 

més mercat i evolucionen molt tècnica-

ment. No convé comprar les que s’hagin 

fabricat fa més d’un any.

•	 No comprem aparells dels quals no es pu-

gui treure la bateria (de fet estan prohibits 

des del 2008).

l’ÚS i El MANtENiMENt SÓN FO-
NAMENtAlS
•	 Mantinguem les piles i carregadors a tem-

peratura moderada (10–25ºC).

•	 Seguim les indicacions de la taula de la pàgi-

na 21 per a les piles recarregables i bateries.

•	 Mirem amb un voltímetre si a les piles “gas-

tades” encara hi queda càrrega, per poder 

fer-les servir en aparells que gastin poc. Una 

bateria de mòbil pot no tenir prou càrrega 

per parlar però sí per enviar missatges.

•	 Desendollem els carregadors mentre no 

els fem servir. Els preferibles són els de cà-

rrega ràpida (1 hora) i amb control individual 

per a cada pila.

•	 Usem els aparells de manera que la vida de 

la bateria s’allargui, a la pàgina anterior hi 

ha algunes idees.

•	 Llencem les piles i bateries a contenidors de 

recollida selectiva.

Baixa: rellotges de paret, 
comandaments a distància, 
detectors de fum... 

Mitjana: CDs, MP3, ràdios, jogui-
nes, videoconsoles...

Alta: aparells digitals amb pics de consum elevat (cà-
meres, mòbils, GPS...)

Freqüent Un sol ús alcalines, o recarrega-
bles NiMH amb baixa autodes-
càrrega

Recarregables NiMH amb baixa 
autodescàrrega

Recarregables NiMH

Esporàdic Un sol ús alcalines Un sol ús alcalines Un sol ús alcalines high drain, oxiniquel o liti, aquesta da-
rrera sobretot si ha de pesar poc (o amb temperatures 
baixes)

Emergència i difícil 
accés

Un sol ús liti Un sol ús liti Un sol ús liti

PilES bAStÓ MÉS ADEQUADES PER A CADA ÚS

ÚS

POTÈNCIA
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Llars Verdes és un programa que es diri-
geix a persones que volen gestionar casa 
seva de manera més responsable tenint en 
compte el consum d’aigua, d’energia, els 
criteris de compra, els residus, la salut... 

La iniciativa neix del Centre Nacional 
d’Educació Ambiental (CENEAM), 
a Valsaín (Segòvia) i hi ha 12 auto-
nomies que l’apliquen. Es gestiona i 
dinamitza des de centres d’educació 
ambiental, ajuntaments i associacions 
sense ànim de lucre. Unes 2.350 llars 
participen en els grups locals i hi inter-
canvien experiències, reflexionen so-
bre impactes ambientals i decideixen 
pràctiques domèstiques per reduir-los i 
arribar a uns objectius que es proposen 
col·lectivament. 

PAS A PAS
Normalment, les famílies comencen per 
un mòdul d’un any de durada enfocat 
al consum d’aigua, energia i transport, 
en el qual es plantegen col·lectivament 
estalviar entre un 6 i un 10% d’aigua i 
reduir les emissions de CO2 en un 5’2% 
—objectiu del Protocol de Kyoto.

Les llars que, al cap d’un any, volen 
continuar el programa passen a un se-

gon mòdul en què es plantegen canvis 
en altres consums domèstics. També es 
proposen objectius mesurables: subs-
tituir cinc aliments convencionals per 
altres d’ecològics o de comerç just, eli-
minar dos productes nocius i dos de su-
perflus... i es reforcen criteris de com-
pra: prioritzar productes locals, evitar 
sobreempaquetatges...

Hi ha un tercer mòdul que es treballa 
per primera vegada aquest any. En prin-
cipi és sobre salut però és menys homo-
geni entre els diferents grups perquè els 
participants ja tenen un recorregut en 
el programa i hi intervenen més. Per 
exemple, a Segòvia s’estan fent tallers 
sobre temes treballats en anys ante-
riors (elaboració artesanal de productes 
d’higiene i neteja ecològics, conducció 
eficient, agricultura ecològica, com-

Ei
nes Llars verdes

Participa des de casa 
en un repte col·lectiu

A pesar d’estar preocupats 

pels impactes dels nostres 

hàbits i consum, no sem-

pre és fàcil tenir conductes 

coherents amb aquesta 

preocupació. Aquest pro-

grama pretén, a través de 

la participació ciutadana, 

donar eines per a un canvi 

d’hàbits en la gestió de la 

llar que duguin cap a un 

model més sostenible, res-

ponsable i saludable. 

ANA PEREA

PER A MÉS INFORMACIÓ
Al web del Centre Nacional d’Educació Ambien-
tal (CENEAM): www.mma.es/ceneam > Hogares 
Verdes (a baix a la dreta) i al seu bloc: hogares-
verdes.blogspot.com.
Blocs de centres que hi participen: a Barce-
lona, energianeta.blogspot.com. A Madrid, polo-
voranca.blogspot.com, hogaresverdesbosquesur.
blogspot.es. A Andalusia, www.hogaresverdes-
deandalucia.org.

Al mòdul de l’any passat vam for-
mar un grup de consum de produc-
tes biològics que s’ha consolidat 
aquest any. 
Aquest any hem col·laborat en 
l’elaboració de les sessions i tallers, 
que varien des d’una iniciació al 
massatge com a element de salut 
fins a l’elaboració de sabó artesà a 
partir de l’oli reciclat de casa, o fins 
a rebre visites de productors regio-
nals de productes biològics.

Sandra Rentero
participant del programa a Madrid
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postatge domèstic...) i una avaluació dels 
consums de la llar per veure si les famí-
lies mantenen l’estalvi del primer any.

COM FUNCiONA?
El programa té, sobretot en la fase ini-
cial, una part teòrica comuna per a tot 
l’Estat proposada des del CENEAM; 
tot i això, el funcionament del projec-
te a cada centre depèn dels participants 
i dels dinamitzadors, que aporten les 
eines de treball en grup, organitzen el 
calendari d’activitats i faciliten la in-
formació que requereixi cada persona 
o grup. Les experiències dels diferents 
municipis es comparteixen en espais 
virtuals i, presencialment, en una tro-
bada anual dels dinamitzadors del pro-
grama. Es fan servir aquestes eines:
•	 Reunions trimestrals amb el grup del 

municipi. S’analitzen problemes am-
bientals i es donen propostes pràcti-
ques per reduir-los des de casa.

•	 S’emplena una enquesta al principi 
de l’any i una altra al final per ava-
luar-ne els resultats (per exemple, en 
la primera fase es demanen les dades 
dels comptadors i de la factura d’aigua, 
llum, gas i gasoil).

•	 Es regala un kit per donar a conèixer 
alguns productes i promoure’n l’ús, 
per exemple: en el primer mòdul, 
una bombeta de baix consum, un ae-
rador (per estalviar aigua a les aixe-

tes)... En el segon, aliments ecològics 
i de comerç just. En el tercer, un lli-
bre o DVD sobre plantes medicinals 
o massatge, una esponja natural... 
Però cada grup hi pot posar elements 
diferents.

•	 Perquè no s’oblidin els objectius al 
llarg de l’any, es fan servir recursos 
com ara imants de nevera o fitxes de 
“tasques del mes”.

•	 A més, els participants reben atenció 
personalitzada a les seves consultes, 
presencial o per telèfon o correu elec-
trònic.

RESUltAtS
El primer mòdul és el que fa més temps 
que es fa, aquell pel qual han passat més 
llars i el que té resultats més fàcilment 
mesurables. Llars que partien d’un con-
sum elèctric mitjà de 3.723 kWh van 
assolir una reducció mitjana de 139 
kWh (prop d’un 4% menys), i un es-
talvi d’aigua mitjà del 14’5%. A la taula 
veiem quines pràctiques s’han dut a ter-
me a més llars per aconseguir aquests 
resultats.1 

En la segona fase trobem resultats 
com la reducció en un 22’6% de la 
compra de productes envasats i en un 

30% de les emissions de CO2 lligades 
a la compra en grans superfícies.2 De 
la tercera fase encara no en tenim gai-
res resultats, però la Paloma, del Cen-
tre d’Educació Ambiental Polvoranca 
(Madrid), ens explica que la valoració 
del taller de massatge i correcció pos-
tural ha estat realment bona, tot i que 
es considera difícil incorporar aquestes 
pràctiques en el dia a dia. Un nou repte 
per al mòdul dedicat a la salut: prevenir 
dolors musculars per evitar analgèsics i 
antiinflamatoris.

QUÈ, t’Hi APUNtES?
Hi pot participar qualsevol persona in-
teressada i també associacions o entitats 
que vulguin engegar la iniciativa al seu 
municipi. A través de la web del CE-
NEAM podeu veure si ja s’està aplicant 
al vostre municipi i trobar-hi més in-
formació sobre com inscriure-us-hi.

PRÀCTICA LLARS

Instal·lar bombeta de baix 
consum * 80%

Col·locar aerador * 72%

Apagar els stand by** 48’8%

Reduir la temperatura 
de la llar  40%

Instal·lar un sistema 
d’estalvi d’aigua a la 
cisterna del vàter

26'5%

Comprar electrodomès-
tics més eficients*** 20%

Millorar els sistemes de 
reg del jardí 6’6%

1  Dades del Centre Nacional d’Educació Ambiental a 
Valsaín (Segovia) del curs 2007-2008.
2 Dades del Centre d’Educació Ambiental Polvo-
ranca (Madrid) dels cursos 2007-08 i 2008-09.

A la trobada estatal de dinamitzadors s’avaluen i 
comparteixen experiències i materials. Imatge del 
febrer passat, a Segovia.

* Aquests dos objectes es donaven gratuïta-
ment amb el kit d’estalvi.
** Vegeu l’article Alerta que gasta i no ho 
sembla! al núm. 25 d’Opcions.
*** És difícil determinar quan l’estalvi 
d’energia que permet un aparell nou com-
pensa la que es consumeix per fabricar-lo i 
transportar-lo...

Proposem anar augmentant la 
participació: en Aigua i Energia 
els educadors dinamitzem el tema 
i la metodologia, en Consum es 
deixa una sessió oberta (els par-
ticipants proposen tema: un any 
transgènics, aquest un taller de 
pa...) i el mòdul de salut es dissen-
ya col·lectivament: els temes, la 
metodologa i fins el responsable 
d’organitzar cada reunió.

Paloma Barriguete
Educadora ambiental del progra-
ma a Madrid
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Vaques, càmera i acció

Som a la comarca de Sayago, a Zamo-
ra, al límit amb Portugal. Diversos hos-
talers de turisme rural necessiten altre 
cop carn per servir i avisen en Julio, el 
ramader. Ell avisa la carnisseria Ana i 
acorden una data i un exemplar a sacri-
ficar. En Julio el du a l’escorxador i la 
carnissera el recull. Els hostalers fan les 
comandes. L’Ana els les porta amb el seu 
furgó frigorífic; la resta de carn la ven a 
la carnisseria que té al barri i a la que té 
al mercat.

Tots formen part d’una iniciativa de  
certificació participativa,1 un compromís 
pel qual l’associació de ramaders només 
cria vaques de la raça autòctona zamo-
rana pura, la saiaguesa, i els hostalers 
s’assorteixen d’aquesta carn. És una de 
les iniciatives en les quals m’he embar-
cat juntament amb els ramaders de la 
meva comarca, aportant-hi, com a con-

servacionista, eines i ponts que ajudin a 
comunicar-se tots els sectors i col·lectius 
sensibles a l’existència i la importància 
de la raça autòctona zamorana. 

L’aventura va començar ja fa quatre 
anys, quan buscava pel camp saiaguès 
plans interessants que parlessin de la 
bellesa d’un ecosistema tan fascinant i 
generós com aquest que he explorat des 
de la infantesa. Tenia l’experiència, al 
costat de naturalistes i de caçadors dels 
voltants, d’estremir-nos sobrevolats per 
bandes d’ànecs, d’observar famílies de 
conills, avitardes, peixos, tortugues, de 

PABLO RUIZ RAMOS
és llicenciat en Ciències Ambientals. Ha acom-
panyat les vaques saiagueses i els seus criadors 
els últims quatre anys com a documentalista, 
doctorand, tècnic de l’associació de ramaders i 
militant de la defensa d’aquesta raça autòctona 
en perill d’extinció.

PABLO RUIZ RAMOS 

Per què deixar extingir la raça 
saiaguesa si en podem gaudir? 

Imatge del campament de vigilància instal·lat a prop del ramader Antonio Velasco (a la foto, d’esquena) quan 
l’entrada de les autoritats per enviar el ramat a l’escorxador era imminent. Foto: Pablo Ruiz Ramos.

1 La certificació participativa és una eina de generació 
de credibilitat creada per productors, intermediaris i 
consumidors. Garanteix unes condicions estables de 
producció i consum, i transparència en la forma de pro-
ducció i/o distribució acordada per a un producte, que 
es pot definir sobre la base de criteris socials, ecològics 
i de qualitat i s’adapta a la realitat concreta del producte 
i el seu entorn.
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moure’ns amb sigil entre els enormes 
ramats de “vaques braves” de les deve-
ses del costat o d’observar com dotzenes 
de voltors tot just poden aixecar el vol 
davant nostre després d’haver devorat el 
cadàver d’una vaca.

Intentant infructuosament aconseguir 
plans de prou qualitat, un dia qualse-
vol, davant de la càmera va aparèixer en 
Bernardino amb la seva preciosa parella 
de burros zamoranolleonesos que li per-
meten moure’s al seu aire a pesar de la 
minusvalidesa que pateix. El vam en-
trevistar espontàniament i ens va fer re-
flexions interessants sobre la importància 
que havien tingut les races autòctones i 
la seva situació crítica, avui, a causa de 
l’oblit. En Bernardino anava amb els 
dos burros perquè no li vinguessin ga-
nes d’anar-se’n a un sol i tirar-lo a terra. 
Algun cop m’ha trobat pel camp i m’ha 
dut en l’altre ruc. Ell viu sol, és gran i els 
rucs són els seus companys de casa, de 
passejos i de tot plegat.

Ens va fer anar a una de les seves al-
zines centenàries que precisament dos 
veïns criadors de vaques saiagueses, 
pare i fill, estaven podant per assortir-
se mig hivern d’escalfor. Aquell mateix 
vespre estàvem filmant una manada de 
200 vaques, la meitat de les que queden 
a Sayago.

La saiaguesa és la raça bovina més gran 
del planeta després de la cianina italiana. 
Pèl negre, musell blanc, ratlla daurada 
al llom, banyes llargues en angle recte 
cap amunt. Serè, però alterat davant la 
presència desconeguda, el ramat conti-
nuava a prop d’en Julio pare però recelós 
del nostre acostament. Mentre l’home 
ens anomenava cada femella i cada mas-
cle del ramat i ens n’explicava coses, en 
Julio fill, des de dalt de l’arbre, ens do-
nava una lliçó d’humilitat amb els seus 
coneixements de patrimoni genètic, 
plans de conservació, aprofitament sos-
tenible dels recursos, producció de carn 
de qualitat i extinció de l’ur, l’ancestre 
salvatge de la saiaguesa i de totes les va-
ques actuals, amb el qual la saiaguesa 
s’assembla sorprenentment segons con-
servacionistes europeus que la utilitzen 
en ecosistemes protegits.

DiFERENtS MODElS, QUiN VOlEM 
POtENCiAR?
Aquesta aventura ens ha dut, amb el 
temps, a estrenar el documental La raza 
sayaguesa,2 en el qual els ramaders ens 

expliquen les qualitats d’aquesta raça 
autòctona. Dòcil, forta i soferta, jo la qua-
lifico així. [..] Se sap que eren molt bones 
per a [..] la sembra, per llaurar, i a l’estiu per 
traginar llenya o pedres, per construir les cor-
tines...3  [..] Ja els podies omplir el carro fins 
a dalt que tant anaven costa avall com costa 
amunt. [..] No agafen tantes malalties, [..] 
quan estan a punt de parir se’n van a un racó, 
aquí o allà, [i] quan vas a la granja la vaca 
ha parit sola, sense cap problema, encara que 
sigui primípara. [..] Aprofiten més la fulla, 
roseguen alzines, carrasques... A l’estrena 
hi va assistir gent de tots els pobles de 
la comarca, la ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació4 i el conseller 
d’Agricultura de la Junta de Castella i 
Lleó. S’han celebrat quatre fòrums amb 
gent, hostalers i carnissers de la provín-
cia, dues fires de bestiar autòcton, i s’ha 
muntat una campanya de lluita i suport 
a un dels ramaders de la vella escola, 
Antonio Velasco.

Als responsables de la política rama-
dera vam poder lliurar-los el Pla de me-
sures elaborat juntament amb els rama-
ders per salvar les races autòctones, Pla 
que posteriorment va influir en l’actual 
Llei de Desenvolupament Rural, a la 

qual es va afegir una ajuda per als joves 
ramaders de races autòctones.

A Antonio Velasco vam poder oferir-
li el nostre suport, i la nostra lluita i co-
bertura mediàtica fent pública, a escala 
regional, estatal i pel canal internacional 
de TVE, la situació que va dur al sa-
crifici dels gairebé 100 caps que criava 
al parc natural dels Arribes del Duero. 
Criat sense pinsos adulterats, sense in-
sums externs, sense ni tan sols conrear 
la terra, ha demostrat experimental-
ment les enormes qualitats d’adaptació 
i reproducció d’aquesta raça, la capaci-
tat d’aprofitament de tots els recursos, 
la resistència al fred i a les malalties, als 
períodes d’escassesa hivernals i estivals 
i el ràpid engreixament en els períodes 
favorables de primavera i tardor. Ha 
estat, d’altra banda, l’exemple viu del 
projecte de conservacionistes de mitja 
Europa que malden per obrir parcs na-
turals completament autoregulats, sense 
la intervenció de la mà de l’home, dels 
quals hi ha experiències a Alemanya i 
Holanda que ja utilitzen la saiaguesa 
com a raça mare del projecte.

Després d’una vida sense conèixer el 
descans ni les vacances, anys després de 
renunciar a la jubilació per mantenir viu 
i al seu costat el ramat, aquest ramader 
ha viscut durant força anys assetjament 
psicològic, boicot diari a la seva explo-

2  www.vacasayaguesa.blogspot.com.
3 Parets quilomètriques de grans lloses planes de gra-
nit i pedres més rodones que caracteritzen el paisatge 
saiaguès.
4 Avui Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural 
i Marí.

Vedella saiaguesa virant la coloració de marró camuflatge a negre adult. Foto: Gustavo Gutiérrez.

Els nous temps ens han 
portat impunitat per als 
grans productors de pin-
sos contaminats i hipervi-
gilància per als ramaders-
pastors
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tació, multitud de denúncies i fins i tot 
agressions físiques, tot per alçar la veu 
a favor dels seus animals i per resistir-
se a uns canvis que no comprèn ni 
comparteix –controls per eradicar sis 
malalties, més les mesures derivades de 
l’encefalopatia espongiforme (mal de les 
vaques boges), que comporten trans-
portar els caps de bestiar morts i fer trà-
mits burocràtics a una distància imprac-
ticable per al ramader. Després d’una 
llarga batalla, compartida en bona part 
amb ramaders i conservacionistes, la ga-
rrotada de l’autoritat sanitària va enviar 
a l’escorxador tots els seus exemplars per 
prevenir un possible focus infecciós fora 
de control. 

La lliçó ha estat important per a tot-
hom, i no podem deixar de banda els 
nous temps que, en l’àrea de la sanitat 
animal, ens han portat impunitat per als 
grans productors de pinsos contaminats 
i hipervigilància per als criadors. Una 
nova generació de ramaders s’ha adaptat 
a exercir també d’empresaris i oficinistes 
que s’endeuten religiosament per adqui-
rir tots els avenços tècnics necessaris en 
la producció convencional i poder com-
plir, així, la legislació. Tot això sotmesos 
a l’enorme incertesa que porten nous i 
estranys focus infecciosos que els po-
den bloquejar sobtadament l’explotació 
i als ràpids però efímers beneficis. Part 
d’aquesta gran incertesa es deu a l’ús 
d’unes races de recent i ràpida creació, 
encreuades en condicions de laboratori o 
estabulació ideal, que donen rendiments 
molt superiors de carn quan tenen totes 
les seves necessitats plenament cobertes, 

però que depenen d’assistència per ob-
tenir escalfor, aliments o cures, com ara 
el part assistit, i són delicades a l’hora 
d’afrontar malalties. En canvi, les races 
rústiques pures han estat seleccionades 
al camp per l’èxit en totes les facetes al 
llarg de tota la vida de l’animal i de cen-
tenars de generacions. Això explica que 
siguin fàcils de curar, o la seva adaptació 
i l’aprofitament idonis del medi, la ver-
satilitat, l’autonomia i la gran resistència 
a les malalties que tenen.

VA DONAR RiQUESA, i POt tOR-
NAR-NE A DONAR
La comunitat de defensors de la vaca 
zamorana també ens resistim junts a se-
guir el corrent de la producció ràpida i 
abaratida, tancant els ulls a la producció 
sostenible amb salut per al productor i 
el consumidor, al benestar animal, a la 
conservació de l’agrodiversitat, la sobi-
rania alimentària i la reforma agrària, 
elements que han estat molt més presents 
en altres períodes de la història de la co-
marca. Durant els anys en què Europa es 
destruïa en la I Guerra Mundial, els po-
bles saiaguesos, centrats en la producció 
de cereal i la recria del bestiar, que van 
pujar molt de valor durant la guerra, van 
poder augmentar la població i afrontar la 
compra de vuit latifundis per als terrenys 
comunals i de veïns dels municipis.

Les grans qualitats per al treball que 
van fer escampar aquesta raça fora de la 
seva comarca d’origen i van donar be-
nefici i riquesa als pobles que en criaven, 
van perdre importància amb la sobtada 
aparició de  l’energia barata d’origen 

fòssil. Mentre s’esgoten com a tal aques-
tes fonts en unes poques dècades, ha 
sorgit una via alternativa per a la revalo-
ració de la raça: l’aprofitament de la seva 
carn de qualitat.

Hi ha un parell de projectes que 
persegueixen produir carn de primera 
qualitat a nivell nutricional i organo-
lèptic. La carn de bou saiaguès de mo-
ment ha guanyat un concurs de tast en-
front d’altres carns de la península i de 
l’Argentina per les seves bondats per al 
paladar, i les analítiques situen els seus 
greixos pròxims als del peix blau i els 
vegetals, molt per davant dels del bou 
més car i reconegut del mercat, el bou 
de Kobe.5

En el projecte de certificació partici-
pativa que explicàvem al principi, enca-
ra en fase experimental, s’hi han embar-
cat joves ramaders saiaguesos juntament 
amb carnissers, hostalers i grups de 
consum propers. S’han articulat fòrums 
i visites a les explotacions que han do-
nat espai per interessar-se i conèixer 
les condicions de cria dels animals i la 
realitat dels criadors, i també els rama-
ders han pogut aprendre de carnissers, 
hostalers i consumidors quins gustos i 
preferències tenen. Junts han aconseguit 
posar al mercat carn –uns 15 animals en 
un any– de qualitat reconeguda i dife-
renciada de la convencional, a un bon 
preu i amb garanties de producció.

5 La relació d’àcids grassos Omega 6/Omega3 ha donat 
2’70 punts en el bou saiaguès Sandokán, segons publica 
l’empresa d’un dels criadors de saiagueses. Per sota de 2 
punts hi ha els greixos vegetals. La carn convencional 
arriba a valors de 10 i de fins a 15 i tot. 

Julio Pordomingo ha criat un ramat de 230 vaques zamoranes, la meitat de les que queden a la comarca, a partir de les 30 que tenia quan es va declarar oficialment 
l’existència d’aquesta raça.  Foto: Andoni Cortázar.
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M
ón en moviment

Coneixes cap iniciativa interes-
sant per compartir? Envia-la a 
montsep@pangea.org.

DE SEMINARI EN SEMINARI
L’organització de consumidors i usua-
ris ACRAC ha organitzat un semi-
nari multidisciplinari sobre consum a 
la Universitat de Barcelona, en el qual 
el CRIC ha participat. Resums i opi-
nions al bloc acrac.net/blog. La Xar-
xa d’Economia Solidària, de la qual 
formem part, també ha organitzat 
un seminari a Barcelona per tractar 
alternatives a la crisi: alternativesala-
crisi.wordpress.com.

OBRIM L’AIxETA!
El desembre passat llegíem a la 
premsa que dos regidors de Nova 
York proposaven vetar la compra 
pública d’aigua embotellada. I no 
és una iniciativa nova: des de fa 
uns quants anys ciutats com Seatt-
le, San Francisco, Chicago, Roma, 
París... han potenciat l’ús de l’aigua 
de l’aixeta. L’Ajuntament de Sant 
Sebastià ha distribuït els últims tres 
anys 1.577 gerros de vidre entre els 
restauradors perquè ofereixin aigua 
de l’aixeta en els menús del dia. El 
projecte es diu L’aigua? Amb gerro, 
naturalment!  www.donostia.org (te-
clegeu jarra al cercador).

PRIMERA ESCOLA DE PAGESOS I 
PASTORS DE CATALUNYA
En la línia de l’Escola de Pastors de Picos de Europa 
que donàvem a conèixer el número passat,  presen-
tem ara aquesta iniciativa que sorgeix a l’Alt Piri-
neu Pallars per garantir el relleu generacional de 
les explotacions agràries i ramaderes de muntanya. 
Entre les línies de treball hi tenen la sensibilització i 
formació de joves, la venda de llana i carn, un banc 
de terres, un servei de suport a les explotacions... 
Forma part del projecte Grípia, www.projectegri-
pia.cat. 

recuperant sabers

AL TEU COTxE O AL MEU?
Al número 27 us presentàvem opcions per compartir cotxe. Una de 
nova:  www.compartocoche.com.

NO VULL TRANSGÈNICS
La setmana del 13 al 19 d’abril ha estat una setmana d’accions contra 
els transgènics i a favor de la sobirania alimentària a Espanya que 
va culminar amb una manifestació estatal a Saragossa el 18 d’abril. 
Unes 5.000 persones hi van demanar al govern que prohibeixi l’ús de 
llavors transgèniques al país, i que s’uneixi així a altres països euro-
peus que ja ho han fet (Alemanya, França, Àustria, Hongria, Grècia 
i Luxemburg). 
Ha promogut els actes la Plataforma Rural (Amics de la Terra, CAS, 
CECU, CERAI, CIC BATA, CIFAES-URPF, COAG, C.Terra 
de Campos, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Espai Comerç 
Just, Joves Rurals Cristians, Xarxa Àfrica Europa, Sodepaz, Veteri-
naris Sense Fronteres, Moviment Rural Cristià, Mundubat, SEAE, 
SOC, Universidad Rural Paulo Freire, Xarxa de Consum Solidari) 
i Greenpeace. I hi han participat molts col·lectius de tot l’Estat. 
noquierotransgenicos.wordpress.com.

aprofitar els recursos

denuncia
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AGROCOMBUSTIBLES: UN ALTRE NEGOCI 
ÉS POSSIBLE?
Les persones que escriuen aquest llibre integren el 
Grup de Bionegocis, un espai multidisciplinari impul-
sat per la campanya No et Mengis el Món, que inves-
tiga sobre agrocombustibles a Catalunya des del 2007. 
En aquest llibre ofereixen eines per a la reflexió i 
l’acció que responen preguntes 
com: Què són els agrocombusti-
bles? Tenen un rendiment ener-
gètic positiu? Quina petjada hí-
drica tenen? D’on ve la matèria 
primera? Quins interessos cor-
poratius hi ha al darrere? Ge-
neraran més deute ecològic? 
La segona generació, és una 
resposta adequada? Quines 
perspectives tenim respecte 
a la sobirania alimentària i 
la sobirania energètica?

llibre
LA PACA
Un grup de consumidors i un pagès es poden unir 
mitjançant un contracte pel qual cada consumidor 
compra, al principi de l’estació, una proporció deter-
minada de la futura producció, que el pagès li anirà 
lliurant periòdicament a un preu fix. D’aquesta mane-
ra, el preu del menjar no depèn de les fluctuacions del 
mercat, i els riscos de la collita (climàtics o sanitaris) es 
reparteixen entre el pagès i el consumidor.
Així funciona La Paca, una experiència que va co-
mençar el gener del 2008 a la província de Barcelona 
i que ja té dos pagesos fixos (i d’altres d’associats) i un 
centenar de famílies inscrites. calapaca.blogspot.com.
Les prop de 500 AMAP (Acords per al Manteniment 
de l’Agricultura Pagesa) a França, els projectes CSA 
(Agricultura Sostinguda per la Comunitat) dels EUA, 
l’experiència dels Teïkei al Japó... són exemples que 
l’experiència funciona.

junts pode
m

PRIMER MERCAT ECOLòGIC I SOLIDARI A BILBAO
Koopera Merkatua és un nou mercat que va obrir les portes a Bil-
bao aquest febrer. La Xarxa Social Koopera (www.koopera.org) 
ha promogut la iniciativa, que aglutina els diversos camps en què 
treballa en un sol espai: el comerç just, els productes recuperats, 
l’alimentació ecològica i local, la formació i sensibilització (hi ha una 
sala d’exposicions i conferències, i rep visites d’escoles) i la integració 
sociolaboral (part del personal procedeix de col·lectius que estan en 
situació o risc d’exclusió social).

CONSUMEIxES O DEVORES?
Consomesoudevoras.info és un espai de 
reflexió i difusió del consum responsable a 
Galícia. A més d’informació sobre alimen-
tació, transport, tèxtil, energia, finances... 
hi trobareu un fòrum, un observatori de la 
publicitat, i una llista de cooperatives, fires 
d’intercanvi i punts de venda de productes 
ecològics i de comerç just. La iniciativa és 
de l’associació ecopacifista Verdegaia, www.
verdegaia.org.

SOM 
ANTINUCLEARS
El permís d’explotació 
de la central nuclear 
de Garoña (Santa 
María de Garoña, 
Burgos) s’acaba el 5 
de juliol, però Nu-
clenor (Endesa 50%, 

Iberdrola 50%), propietària de la cen-
tral, pretén fer una nova recàrrega 
de combustible d’urani de dos anys 
de durada. Així, Nuclenor intenta-
ria forçar el govern a concedir-li una 
nova pròrroga de funcionament per 
aquests dos anys, cosa que evitaria el 
tancament el 2009, data en què el go-
vern s’havia compromès a fer-ho. 
Greenpeace proposa escriure a Zapa-
tero demanant-li abandonar l’energia 
nuclear a Espanya: www.ciberac-
tuacongreenpeace.es/?cyberid=35. 
Més informació: www.tanquemles-
nuclears.org.

denuncia
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Tema Número

Comparteix opcions,
regala una subscripció

1 any i mig, 6 números, 20 euros.

Dels llibres a les piles...

Números anteriors 
disponibles a

passant pel turisme, els protectors solars, els 
matalassos, el peix, les bombetes, idees, mira-
des, experiències, viatges, sessions de divan...
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Els punts calents del consum de:

21 desembre 2006
febrer 2007

Informació per a un consum conscient i transforma-
dor        PVP 3’5 €    
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