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EDITORIAL
Les retallades en les convocatòries de subvencions d’administracions públiques i, en especial, els re
tards en el pagament de subvencions concedides, posen en perill la continuïtat del projecte i de les 
activitats que duem a terme. Ens vols ajudar a seguir tirant endavant? Aquesta frase és al web de 
l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) i il·lustra clarament les dificultats que moltes 
entitats del tercer sector –entitats no governamentals i no lucratives que es dediquen a cobrir 
necessitats socials i són finançades en gran part pel sector públic, el primer sector– estan patint a 
causa de la reducció de les subvencions des de les administracions estatal, autonòmiques i locals. 
L’ODG treballa en cooperació al desenvolupament, i en aquest àmbit la retallada ha estat contun-
dent: a Catalunya el pressupost s’ha aprimat en un 83% en dos anys, i a nivell estatal en un 70%. 
No és difícil d’imaginar què els deu estar passant a entitats per a les quals el finançament públic 
representa més de la meitat dels ingressos; per exemple, per a Setem Catalunya representava el 
2011 un 67% dels ingressos (www.setem.org/site/cat/catalunya/comptes-clars).

En el cas de les associacions de consumidors, les ajudes per part de la Generalitat han caigut 
en un 66% des del 2010, i les del govern estatal en un 26%. L’Agència Catalana del Consum ha 
congelat aquest any el seu programa anual de subvencions (del qual el CRIC havia rebut entre 
4.000€ i 7.000€ en diferents anys), i l’Instituto Nacional del Consumo també. Les associacions de 
consumidors estan fent feines tan importants com la d’ADICAE actualment, ajudant les perso
nes afectades pels abusos bancaris (participacions preferents, desnonaments per hipoteques 
no retornades...).

I dintre del tercer sector anomenat social, la ciutadania fa, remuneradament o no, un munt 
de feines que necessitem. Empreses d’inserció, centres especials de treball, atenció a gent gran i 
a persones immigrades, drogodependents, persones sense sostre...

La subscripció per 6 números (un any i mig) val 25 euros.
• Butlletí de subcripció a opcions.org/revista/subscripcio.
• També ens podeu donar les dades personals i les bancàries per correu electrònic, telèfon o 

al nostre local. Si voleu pagar per transferència, feu l’ingrés al compte de Caixa d’Enginyers 
3025 0001 11 1433230889, indicant el vostre nom.

• Indiqueu si voleu la revista en català o en castellà, i expliqueu-nos com l'heu conegut!

SUBSCRIPCIONS

SUBSCRIURE’S ÉS FER POSSIBLE AQUESTA EINA TRANSFORMADORA

centre de Recerca i 
informació en consum

c/ Casp 43, entl. 2a · 08010 Barcelona
tel. 93 412 75 94 · fax 93 567 05 62

cric@pangea.org  ·  www.opcions.org
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Amb les retallades socials, hi ha (i hi haurà) moltes activitats i serveis que només ofereix la so-
cietat civil organitzada que desapareixeran, o es precaritzaran. Mentrestant, el paper de l’Estat 
com a garant de la seva continuïtat es desdibuixa sota la cortina de fum que són els “mercats” i 
les seves necessitats.

Què estem fent davant d’aquesta realitat? Doncs campanyes de protesta social (com l’Acció 
Base Ciutadana Desobedient que presentem a la secció Món en Moviment), eines comunitàries 
de finançament com el micromecenatge o crowdfunding... No ens aturarem.

Al CRIC mai no hem volgut tenir massa depen-
dència de les subvencions, que han significat 
com a molt un 10% dels nostres ingressos 
(podeu veure un resum de les nostres fonts 
d’ingressos a tinyurl.com/ingressosCRIC). La 
revista Opcions la mantenen principalment 
els seus subscriptors, persones que troben 
necessàries i útils les eines i reflexions que 
aportem, més que mai en els temps que co-
rren. Per tal d’enfortir-nos com a entitat,

• estem fent campanyes de promoció, com 
la campanya Que cada subscriptor aconse-
gueixi un altre subscriptor!, en la qual us vam 

convidar a participar amb el número anterior. 
Ja hem rebut una vuitantena de noves altes:  
g-r-à-c-i-e-s! O la campanya de regals per Na-
dal que trobareu a la contraportada d’aquest 
número.

• I hem apujat el preu de la subscripció, que 
passarà a valdre 25€. Significa un augment 
del 14% després de dos anys i mig.

Tenim més ganes que mai de seguir oferint 
idees, recursos, reflexions que ens ajudin a 
trobar una altra manera de consumir, de pro-
duir, de viure, d’estar en el món. Junts i juntes 
podem.

www.opcions.org
www.cervesamontseny.cat
www.oikocredit.cat
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BUCLE INFINIT 
Tots sabem que un regal no es pot tornar a regalar. 
Però, i el seu embolcall? I si aquest embolcall viatgés 
pel món de regal en regal, i poguéssim saber per on 
passa i el que ha contingut? Aquesta és la idea que 
tarpuna Cooperativa (tarpunacoop.org) va tenir 
quan va crear l’InfinitLoop: un embolcall per a regal 
reutilizable, de roba, i per tant “re-regalable”. Du un 
codi que si l’introdueixes a infinitloop.org pots veu-
re el recorregut que ha fet el teu InfinitLoop fins a la 
data.

El projecte s’ha pogut portar a terme gràcies a 
una campanya de crowdfunding a goteo.org, que va 
reunir 8.000 euros. I el millor de tot és que la confec-
ció d’aquests embolcalls, i part del disseny (que té una 
llicència Creative Commons perquè es pugui replicar), 
la fan persones en risc d’exclusió social: l’InfinitLoop 
s’ha llançat en cooperació amb les entitats barceloni-
nes d’inclusió social Estel tàpia i fundació Pare manel. 
Algú dóna més?

Es pot comprar per internet a horturba.com/hubo-
tiga, i a Barcelona a Bateau lune (bateaulune.com) i 
a CoShop (c/ Banys Vells 9, coshop@capipotaproduc-
tions.com). También et pots fer el teu propi InfinitLoop, 
a infinitloop.org > Do-it-yourself! hi ha indicacions.

AGROTURISME DE DEBÒ
El turisme rural és una opció consolidada per a les va-
cances. Però no sempre és realment potenciadora del 
medi rural, i especialment de l’agricultura i la ramade-
ria (ho vèiem al nostre número 22). L'associació france-
sa accueil Paysan - vacances a la Granja (www.accueil-
paysan.com, en francès), amb 25 anys d'experiència a 
23 regions en la promoció d’un turisme realment po-
tenciador de l’activitat agrícola, ha creat una guia en 
línia amb ofertes a Andalusia, Astúries, Catalunya, Eus-
kadi, Galícia i Navarra. Els agricultors que regenten 
aquests allot jaments promouen la interrelació entre 
una agricultura sostenible i un turisme conscient.  
tinyurl.com/ecoturPaysan

TALLERCICLAR
Per quart any, makea-
tuvida.net, de qui ja 
ens hem fet ressò en 
aquesta secció, ha 
 organitzat l’ex po si ció 
col· lectiva Rehogar, 
aquest octubre a Va-
lència. És una exposi-
ció que cada any con-

vida dissenyadors, arquitectes, artistes, estudiants, 
aficionats, etc., a presentar propostes de mobiliari i 
accessoris per a la llar fets a partir de residus. Podem 
veure una mostra del doll d’idees que s’hi van exhibir 
a www.makeatuvida.net/?p=3657.

També anem coneixent molts projectes que ofe-
reixen tallers per desenvolupar la nostra creativitat a 
partir de les “escombraries”:

•  Si’sPel és un projecte que ofereix tallers partint del 
lema Reciclar i conscienciar creant. La idea matriu 
és que ajuntar-te per crear, manipular... posar-te 
mans a l’obra, sigui una forma efectiva i divertida 
de conscienciar sobre la problemàtica dels residus. 
A Catalunya. sispel.wordpress.com

•  trucarec: reciclatge tèxtil creatiu… donar noves 
possibilitats a velles peces de roba! També impar-
teix tallers de reciclatge tèxtil. A Bilbao. trucarec.
wordpress.com

•  d’Palé fa mobles reutilitzant palets en desús i re-
duint al màxim la compra de materials (frontisses, 
tancaments sofisticats, etc.). I amb les restes de fus-
ta escalfen casa seva! artesaniadpale.blogspot.
com.es

•  reciclando.eu, associació d’àmbit estatal amb seu 
a León.

•  deltraves.blogspot.com.es, alquímia tèxtil per re-
cuperar teixits. A Barcelona.

•  reciclantes.org , al País Basc.

RECURSOS, IDEES...

Si coneixes  
cap iniciativa 
per compartir,  

envia-la a 
alvarop@

pangea.org

Món en 
moviment

http://infinitloop.org/ca/doItYourSelf/
http://www.accueil-paysan.com/
http://www.accueil-paysan.com/
http://sispel.wordpress.com/
http://trucarec.wordpress.com/
http://trucarec.wordpress.com/
http://reciclando.eu/
http://deltraves.blogspot.com.es/
http://reciclantes.org/
www.artesaniadpale.blogspot.com.es
www.artesaniadpale.blogspot.com.es
www.tinyurl.com/ecoturPaysan
www.horturba.com/hubotiga
www.infinitloop.org
www.bateaulune.com
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CIMERES I DEUTE IL·LEGÍTIM
Una xarxa d’assemblees del 15M i diverses entitats socials, 
com l’Observatori del Deute en la Globalització, estan 
creant una plataforma que farà una auditoria social, eco-
lògica i econòmica sobre el deute espanyol. ¿Estem pagant 
un deute que no hem generat, un deute que ha estat con-
tret en contra de l’interès general del poble? Parteixen de 
la idea que bona part d’aquest deute és il·legím, i que per 
tant no pot ser utilitzat com a justificació de les retallades i 
mesures d’austeritat que afecten tota la població. Inspirats 
en mobilitzacions portades a terme a països del Sud, dema-
nen que es faci un referèndum perquè la sobirania popular 
pugui decidir sobre aquest deute. Formen part d’una cam-
panya internacional present en una quinzena de països eu-
ropeus i àrabs. www.auditoria15m.org

Com a acció ininterrompuda de suport a aquest re-
ferèndum, es va proposar que aquest estiu ciutadans es 
fessin fotos amb pancartes sobre aquesta temàtica als 
cims que visites-
sin. Una iniciativa 
original que ha tin-
gut força ressò, tal 
com podeu veure a 
tomalascumbres.
blogspot.com.es.

MÉS ACCIONS CONTRA EL DEUTE IL·LEGÍTIM  
I LA DICTADURA FINANCERA
En el marc de temps convulsos en què vivim, s'acaba de 
llençar a Catalunya la campanya Acció Base de Ciutadania 
Desobedient - ABCD, que té per lema Crida a la desobedièn-
cia Civil pels drets ciutadans i contra la dictadura financera. 
Es basarà en una estratègia no violenta de mobilització, de 
no cooperació i de desobediència civil, i exigeix l’augment 
dels ingressos públics tot combatent el frau, no pagant el 
deute il·legítim i reduint les despeses innecessàries, i la res-
tauració dels drets civils, socials i laborals, tot impulsant un 
nou model socioeconòmic que fiscalitzi els guanys especu-
latius, reguli els mercats financers i promogui la banca pú-
blica. Com a primer pas, emplaça la ciutadania i les seves 
organitzacions a donar suport a les accions de la Platafor-
ma d’afectats per la Hipoteca (afectadosporlahipoteca.
word press.com).

Per conèixer més la campanya i adherir-s’hi: www.cri-
dadesobediencia.cat.

TALLERS D’ART  
AMB RESIDUS
L’editorial que publica la revis-
ta de bioconstrucció EcoHabi-
tar (www.ecohabitar.org) ha 
tret aquest llibre, que pot aju-
dar a qui vulgui posar-se pel 
seu compte amb idees com les 
que comentem a TALLERCICLAR 
(apartat Recursos, Idees…). Més 
informació a tinyurl.com/ma-
nualReutilResidus.

COLLITA DE CONTES 
PROTESTA
Sense rentar-se les mans, sen-
se tancar la boca o cantant a 
taula són algunes de les nor-
mes d'educació d’aquest lli-
bre. Són instruccions per des-
obeir un ordre injust i pervers 
que regeix el nostre Planeta. 
D’aquesta manera presenta 
Gustavo duch un llibre de con-
tes il·lustrats, que ell anomena 
una collita de contes protesta. 
sinlavarselasmanos.com

LECTURES

PROjECTES I CAMPANyES

www.ecohabitar.org
www.sinlavarselasmanos.com
www.tinyurl.com/manualReutilResidus
www.artesaniadpale.blogspot.com.es
www.auditoria15m.org
www.tomalascumbres.blogspot.com.es
www.afectadosporlahipoteca.wordpress.com
www.cridadesobediencia.cat
www.afectadosporlahipoteca.wordpress.com
www.cridadesobediencia.cat
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Les prestacions dels ordinadors evo-
lucionen rapidíssimament, tant les del 
maquinari (velocitat, capacitat) com 
les del programari (funcionalitats, fa-
cilitat d’ús, internet...). També se n’està 
millorant molt l’eficiència energètica: 
cada cop gasten menys electricitat, 
sobretot en el cas dels portàtils, per-
què una de les comoditats estrella que 
s’ofereixen és l’autonomia: que els pu-
guem fer servir el màxim d’estona de-
sendollats.

Així, constantment ens envolta la 
temptació de comprar un ordinador 
nou, i un portàtil encara més. De tots 
els ordinadors que es van vendre el 
segon trimestre del 2011 a Espanya, 
un 26% eren portàtils;1 a Alemanya ho 
eren un 71’5%.2

En ocasions les administracions 
han promogut la substitució dels apa-
rells que gasten energia per aparells 
més eficients, com a mesura de lluita 
contra el canvi climàtic (entre altres 
motivacions); és el cas per exemple 
dels plans Renove dels cotxes. Tanma-
teix, des del sentit comú ens sorgeix la 
pregunta: i l’energia que es gasta per 
fabricar l’aparell nou? La resposta des 
del món científic en molts casos és des-
favorable a comprar aparells nous gai-
re sovint.3 Però també és desfavorable 
al creixement econòmic; i és segura-
ment per aquest motiu que les esferes 
polítiques han optat inicialment per 
“mirar cap a una altra banda”.

Recentment el govern alemany s’ha 
decidit a enfrontar la pregunta. Dintre 
del programa de lluita contra el can-
vi climàtic es va marcar l’objectiu de 
reduir el consum dels ordinadors de 

l’administració pública, i va voler estu-
diar si una renovació del parc informà-
tic cap a portàtils nous, més eficients, 

reduiria el total d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) derivades 
dels ordinadors. Les respostes de l’es-
tudi, que va encarregar a dos prestigi-
osos centres de recerca, es poden resu-
mir així:4

• Suposant que el portàtil nou es 
farà servir 7 hores cada dia durant 
5 anys, i que gasta un 10% menys 
d’electricitat que l’ordinador vell (una 
taxa de millora realista), en la fase 
de fabricació de l’aparell s’emetrien 
un 55% dels GEH i en la fase d’ús un 
37%;5 el 8% restant d’emissions es re-
partirien entre el transport i la ges-
tió com a residu. Si el portàtil nou es 
fes servir 3 anys, que segons alguns 
estudis és el temps mitjà que es fan 
servir, la fabricació s’enduria un 76% 
de les emissions.

• Per tal que les emissions totals efec-
tivament es reduïssin, caldria usar el 
portàtil nou durant entre 81 i 89 anys. 
Fins que no hagués passat aquest 
temps, les emissions estalviades du-
rant l’ús serien menys que les emeses 
en la fabricació. Fins i tot si el por-

tàtil nou fos un 70% més eficient que 
l’ordinador vell, una taxa de millora 
impensable entre ordinadors de ge-
neracions consecutives, caldria usar-
lo durant 12 anys per tal que el canvi 
sortís ambientalment a compte.

De manera que, realísticament, com
prar un portàtil nou és desfavorable 
si el que es vol és mitigar el canvi cli
màtic... si més no mentre no puguem 
considerar realista que un ordinador 
duri més de 80 anys. Una altra cosa és 
que sigui favorable a disfrutar de les 
innovacions de l’era digital.

Però és que la contribució al canvi 
climàtic no és l’únic impacte ambiental 
dels ordinadors. Un altre dels impor-
tants és l’explotació de recursos ma
terials, en aquest cas dels minerals. La 
Comissió Europea ha fet un infome que 
estudia la disponibilitat dels recursos 
minerals.6 Parteix de l’assumpció que 
la disponibilitat geològica és indefinida, 
que també denota una certa mentalitat 
de “mirar cap a una altra banda”.7 Tan-

oRDinaDoR nou  mEnys minERals, més co2

Escletxes per 
transformar

pER conÈixER-Ho més

Podeu trobar els estudis que mencionem 
en aquest article per internet.

L'últim número de la revista Ecología Po-
lítica porta per títol Nuevas fronteras de 
extracción de recursos y sumideros de resi-
duos, i conté 12 articles extensos sobre els 
recursos miners a diferents llocs del món. 
Més informació a www.ecologiapolitica.
info/ep/43/43.htm.

Precaució:

un estudi científic 
aconsella als legisladors 
que obliguin els fabricants  
a allargar el temps de vida 
dels ordinadors

el preu dels aparells nous 
està molt comptat a la baixa

www.ecologiapolitica.info/ep/43/43.htm
www.ecologiapolitica.info/ep/43/43.htm
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mateix, l’informe sí que dóna una llista 
de 14 minerals crítics, la majoria dels 
quals es fan servir als ordinadors. Són 
crítics perquè no disposar-ne tindria 
un impacte econòmic significatiu, i al-
hora la seva disponibilitat està en risc 
per a la UE, principalment perquè els 
jaciments estan molt concentrats en 
països amb els quals poden aparèixer 
dificultats de comercialització (pels 
polsos de poder en el comerç inter-
nacional, per conflictes bèl·lics...). Per 
exemple, la Xina és el principal prove-
ïdor mundial de 9 d’aquestes matèries 
primeres, i la República Democràtica 
del Congo de dues: el cobalt, el mineral 
més abundant als portàtils i smartpho
nes (en concret a la bateria), i el tàntal, 
que permet donar més autonomia a 
aparells electrònics petits.

I per acabar-ho d’adobar tenim que 
el reciclatge està ajudant molt poc a 
la disponibilitat d’aquestes matèries 
primeres. Sobre el contingut en mi-
nerals de tots els portàtils que es van 
vendre a Alemanya el 2010, es va recu-
perar un 38% del cobalt, un 14% de l’or, 
la plata i el paladi i menys d’un 1% de la 
resta de minerals.2

Per tot això, la recomanació dels 
científics al govern alemany és que 
ampliï el focus de les polítiques nor
matives per als ordinadors, allargant 
el període obligatori de garantia i obli
gant els fabricants a estandaritzar els 

components, a muntar-los de manera 
que es puguin actualitzar i separar 
fàcilment (de cara a reciclar totes les 
matèries primeres) i a oferir sostingu-
dament peces de recanvi.

Per la part que ens toca als ciuta-
dans, per una banda podem allargar 
al màxim la vida del nostre ordinador 
(a la secció Eines del número 38 d’Op-
cions hi ha indicacions), i per una al-
tra podem tenir la durabilitat com un 
dels principals criteris de selecció en 
comprarne un de nou:

• En una torre es poden substituir tots 
els components, incloent-hi el pro-
cessador, mentre que en un portàtil 
només es poden canviar la memòria 
i el disc (el processador i la tarja grà-
fica es podrien substituir, però sen-
se garanties que funcionés igual de 
bé).

• Els models de prestacions més “an-
tigues” es quedaran curts més aviat.

• Les peces de recanvi d’algunes mar-
ques costen de trobar; per als clònics 
sempre n’hi ha bona disponibilitat.

H
i ha estudis científics 
que corroboren el "sen
tit comú dels decreixen

tistes": cal fabricar menys aparells i 
que siguin més duradors. Alhora, la 
creativitat humana té un estimulant 
camp fèrtil en les noves tecnologies, 
i les possibilitats funcionals que ens 
obre l'era digital són, en alguns casos, 
brillants i llamineres. Què podríem 
fer? Potser comprar només les inno
vacions que valguin més la pena i tin
guin certes garanties de durabilitat? 
O també, renunciar a les prestacions 
més problemàtiques pel que fa a ma
tèries primeres, sabent que algunes de 
les funcionalitats les podrem satisfer 
igualment amb eines tan o més còmo

des i de menys impacte, com ara lli
breta i llapis en algun cas? I si, a més, 
reduíssim la jornada laboral, i així no 
hauríem de fabricar tantes coses?

Després de la devastació que l’hu
racà Sandy ha causat al nordest dels 
Estats Units, l'alcalde de Nova York ha 
dit: si bé l’augment de fenòmens me-
teorològics extrems que hem viscut 
a Nova York pot o pot no ser resultat 
del canvi climàtic, el sol risc que pu-
gui estar-hi relacionat hauria de ser 
suficient per obligar tots els líders 
[polítics] escollits a actuar immedia-
tament. Tant de bo tots els que podem 
actuar no hàgim d'haver patit una 
desgràcia en la pròpia pell per deci
dirnos a ferho.

1. Ministeri d'Indústria: Registro de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos.

2. M. Buchert i altres: Recycling critical raw 
materials from waste electronic equipment, 
Öko-Institut 2012.

3. Vegeu p.e. la secció Trampes al número 35 
d'Opcions.

4. S. Prakash i altres (Öko-Institut i Fraunhofer 
IZM): Timely replacement of a notebook under 
consideration of environmental aspects, 
Ministeri de Medi Ambient d'Alemanya 2012.

5. Els percentatges són 35% i 60% respectiva-
ment si per al càlcul es parteix d'unes xifres 
base teòriques estimades per la Unió Europea, 
que són menys reals.

6. Comissió Europea: Report of the Ad-hoc Wor-
king Group on defining critical raw materials, 
juliol 2010.

7. Per exemple, argüeix que actualment estem 
explotant en general a uns 200 metres de 
profunditat de l'escorça terrestre, mentre que 
de mitjana té 35 km de gruix, i per tant és clar 
que hi ha un potencial enorme per descobrir 
jaciments minerals enterrats.
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quaDERn cEntRal

	Comprant vins de cellers independents  
o de cooperatives facilitem que els viticultors 
cobrin el raïm a més bon preu.

	Els vins naturals i els ecològics són millors per 
a la sostenibilitat, i reflecteixen més fidelment 
el fruit que ha donat la vinya cada any.

Els vins amb Denominació d'Origen estan 
catalogats com a vins "de qualitat". Però 
l'important d'un vi és que a tu t'agradi.
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V néixer normatives, vivers, serveis agra-
ris, escoles de viticultura, etc., que inves-
tigaven i formaven en la nova viticultura. 
Així, els pagesos van descobrir la inno
vació agronòmica i la dependència dels 
mitjans i sabers d’organismes (públics o 
privats) aliens al seu tros.

Les noves fórmules empresarials i 
normatives van conformar tot un sec-
tor agrícola nou de trinca, articulat 
essencialment en dos grans tipus de 
subjectes que han perdurat fins avui: 
les cooperatives agràries i les empre-
ses vinícoles . En algunes regions es va 
donar una concentració de les terres, i 
van aparèixer explotacions vitiviníco-
les mitjanes o grans.

Hem volgut explicar fil per randa 
tot això perquè és un testimoni con-
tundent per una banda del pols etern 
entre l’acció humana i el poder de la 
natura, i per una altra de la profundi-
tat de la transformació a tots nivells 
que pot provocar una patinada en 
aquest pols. El poder de la natura se’ns 
manifesta incontestable, alhora que 
no implacable. L’acció humana se’ns 
presenta no omniscient, alhora que 
també poderosa. Tenim teca per refle
xionar... el pols segueix.

Vi, del llatí vinum, que ve al seu torn 
del sànscrit vana, que volia dir amor 
(i també va donar origen a la paraula 
Venus, deessa llatina de l’amor). Es diu 
que es va associar el vi amb l’amor per 
l’antiga creença en els poders afrodisí-
acs del vi.

Vinya, paisatge nostre, casa nostra. 
Diuen que, al segle XIX, un 86% del vi 
de tot el món es feia entre França, Ità-
lia, Espanya i Portugal.1 Cultiu rústic 
i resistent per antonomàsia, com els 
seus germans mediterranis, els amet-
llers o les oliveres.

I, ves per on, alteracions humanes en 
els ecosistemes vitícoles, aparentment 
inofensives, van acabar abatent hosts 
d’aquestes valentes plantes per tota la 
geografia europea i mundial, en un dels 
grans desastres ecològics –i socials i 
econòmics– que hem tingut en aquest 
planeta: la plaga de la fil·loxera.

Durant la dècada del 1850, s’havien 
portat des de Nord-amèrica algunes 
vin yes, per fer proves amb plantes no-
ves, i amb elles va venir un fong que 
causava la malaltia oïdi a les vinyes eu-
ropees. Es va estendre tant que es van 
portar altres ceps americans, que són 
immunes a l’oïdi, per mirar de comba-
tre’l. De nou, amb aquestes noves par-
tides de ceps hi venia inadvertidament 
un paràsit: la fil·loxera, un insecte mor-
tal per a les vinyes europees (que són de 
l’espècie Vitis vinifera), però no per a les 
americanes (Vitis rotundifolia, Vitis aes
tivalis...). La fil·loxera xucla la saba de les 
arrels dels ceps (els ceps són les soques 
de les vinyes, d’on surten els sarments 
o branques) fins al punt que asseca tota 
la planta i acaba morint. Fil·loxera ve de 
phyllon (fulla) i xeros (sec).

La fil·loxera es reprodueix a una ve-
locitat extraordinària i, essent com era 
nouvinguda, no es coneixia cap mètode 
per aturar-ne l’expansió. El 1863 es va 
detectar per primer cop a França i An-

glaterra, i quaranta anys més tard ja ha-
via devastat la gran majoria de vinyes 
europees, i s’havia detectat també al 
Magrib, Austràlia, Sud-àfrica o el Perú 
(llocs on s’havia portat Vitis vinifera eu-
ropea durant els temps colonials). A Eu-
ropa només van sobreviure un grapat 
de vinyes, encara no s’explica perquè, 
i és per això que avui existeixen uns 
quants vins fets amb raïm prefil·loxèric.

Durant decennis a Europa a penes 
es va produir vi, i la debacle econòmica 
a les regions que més en depenien va 
ser de campionat. De fet a Catalunya 
la fil·loxera va arribar en plena expan-
sió de les exportacions de vi català... 
que havia arrencat uns quants anys 
abans, quan la fil·loxera ja havia arri-
bat a França! A les comarques vitícoles 
van abundar forts conflictes socials en-
tre propietaris i viticultors, i molts van 
passar a dedicar-se a altres conreus, a 
la indústria, o van emigrar.

Després de molta recerca i experi-
mentació, es va trobar la manera d’eli-
minar la plaga: a base d’empelts. Es 
van arrencar les vinyes mortes, es van 
plantar ceps americans (immunes a la 
fil·loxera) i s’hi van empeltar sarments 
d’una selecció de les varietats tradici-
onals locals (abans de la fil·loxera se’n 
cultivaven moltes més). Encara s’hauria 
d’esperar uns quants anys abans no do-
nessin fruit. El replantament va ser una 
feinada col·lossal, i per al procés van fer 
falta coneixements agronòmics que la 
pagesia tradicional no tenia: fer els em-
pelts mateixos, usar noves eines, noves 
pràctiques i nous fitosanitaris –que algú 
havia de proporcionar als viticultors, 
tota una altra novetat. Nous usos amb els 
quals també es perseguia maximitzar 
el rendiment de les vinyes, per guanyar 
temps al temps i recuperar aviat l’esforç 
invertit en el replantament: el cultiu es 
va fer més intensiu. Va ser tota una revo
lució tecnològica, dintre de la qual van 

consum conscient de vi

A la nostra salut!

 1. Juan Pan-Montojo (UAM): Las vitiviniculturas 
europeas: de la primera a la segunda globaliza-
ción. Mundo Agrario vol. 9 n. 18, 2009.

Des del 1981, a Sant Sadurní d’Anoia se 
celebra cada setembre la Festa de la 
Fil·loxera, amb una reproducció de l’in-
secte a mida humana que protagonitza 
cercaviles amb foc i música junt amb 
gegantons i altres personatges, com les 
fil·loxeretes. www.fil-loxera.com

voleu veure una fil·loxera?
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vi Diria que abans es bevia 
més vi que ara, és així?

al als països o zones productores, i a 
les regions que no ho eren se’n prenia 
més aviat com a beguda de celebració. 
A partir dels anys 70-80, però, els hà-
bits de consum van canviar: en el marc 
d’un increment en la despesa en béns 
relacionats amb el temps lliure, es va 
anant prenent més vi vinculat amb 
l’oci. Van aparèixer més grups socials 
que eren nous nínxols de mercat per 
al vi, i s’hi va accelerar el ritme de les 
modes. També, cada cop hi havia més 
llars sènior: amb parelles adultes sense 
fills o adults independents, i per tant 
més proclius a consumir un vi diferent 
del comú.

La transformació en el consum era 
paral·lela, esclar, a la transformació en 
la producció. Durant la primera part 
del segle XX, els vinicultors espanyols 
havien produït sobretot vi de taula per 
al consum domèstic, i en menor mesu-
ra vins generosos (com el xerès) desti-
nats majorment a l’exportació. La dè-
cada dels 70 van començar a elaborar 
més vins amb alguna qualitat diferen-
ciada, que al mercat van ser apreciats 
sobretot gràcies a ser registrats com a 
productes d’una Denominació d’Ori-
gen, i es van anar fent menys vins co-

Bé, tenim dades només per als últims 
25 anys i del consum de begudes a 
les llars. A la gràfica es pot veure que 
efectivament el consum de vi per cap 
a les llars ha caigut a menys de la mei-
tat que al 1987. Si ho desglossem per 
tipus de vi, però, veiem que de vi de 
taula sí que en bevem menys de la 
meitat, mentre que de vi amb un ori-
gen determinat (vi de la terra o Deno-
minació d’Origen, vegeu la p. 18) en 
prenem prop del doble (un 77% més). 
El que ha passat és que ara optem 
molt més pel vi del qual ens diuen 
l’origen: el 1987, ho era menys d’un 
10% del vi que compràvem, mentre 
que el 2011 ho era gairebé un 40%.

El vi de taula, però, és l’única begu-
da que comprem menys ara que fa un 
quart de segle. Pel que fa a la resta de 
begudes, el més ressenyable és el gran 
increment en consum d’aigua mineral 
(amb gas o sense), que ja el 2007 s’ha-
via multiplicat per 4’5 i des d’aleshores 
s’ha mantingut constant. El 1987, un 
15% de les begudes que compràvem 
eren aigua; el 2011 ja ho era un 38%. És 
un testimoni clar de la forta entrada 
de les aigües envasades al nostre mer-
cat. També s’ha donat un increment 
important, tot i que en menor mesura, 
en el cas dels sucs, un altre dels pro-
ductes que la indústria alimentària ha 
introduït en els nostres hàbits de con-
sum; els temps de fer-nos un suc de 
taronja queden endarrera. Les com-
pres de cervesa i refrescos també han 
pujat, però moderadament; ja fa més 
temps que els trobem habitualment al 
mercat.

MÉS VI DIFERENCIAT
Durant tres quartes parts del segle XX, 
el vi formava part de la dieta habitu-

2. Wine Institute.

3. OMS: Problems related to alcohol consumption. 
Report of the expert committee, 1980.

ara bevem 4'5 vegades més 
d'aigua envasada  
que fa 25 anys,  
i 2'5 vegades més de sucs

Els mEus parEs  

són dE la VElla guàrdia, 

sEmprE dinEn amb El sEu Vi 

dE taula. Jo prEnc gasosa, 

m'Encanta, Ja dEs  

dE pEtit
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Vi de taula

Evolució del consum de begudes a les llars a l'Estat (litres per cap)

Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient: El consumo alimentario en España, diversos anys.

vinyes han de ser més productives 
(s’han de cultivar sempre més inten-
sivament), cal una renovació constant 
dels mètodes d’elaboració i cal parar 
molta atenció a la comercialització; 
això obliga els cellers competidors a 
tenir una relació estreta amb els sec-
tors de la publicitat i les empreses de 
distribució. En definitiva, la vitivini-
cultura mediterrània està en plena 
era de revolució, tal com hi va estar a 
finals del segle XIX amb la crisi de la 
fil·loxera.

muns o de taula. Amb els anys això ha 
portat els vins mediterranis amb una 
qualitat acreditada a l’etiqueta fins als 
mercats europeus “d’elit”, com ara Pa-
ris, que durant el segle XX només s’ha-
vien abastit amb vins atlàntics (fran-
cesos, alemanys), que ja de sempre 
havien tingut un prestigi reconegut. 
Tanmateix, avui en aquests mercats 
d’elit també hi competeixen vins ame-
ricans o australians.

Per seguir la cursa, al mercat d’elit 
i als altres, cal no perdre el pas: les 

no et beguis l'enteniment
Actualment a Espanya bevem 29'6 litres 
anuals de vi per cap (a casa o a fora); 
mig litre per setmana, més o menys.2

L'Organització Mundial de la Salut acon-
 sella beure com a màxim 3 vasos (de 
10 cl) de vi diaris els homes i 2 les do-
nes, i no prendre vi almenys un dia 
cada setmana. També recomana no 
beure més de 4 vasos de vi en una ma-
teixa ocasió.3 

nosaltrEs només aigua. 

alguna VEgada,  

si sortim a dinar a fora...  

pErò a mi és quE  

ni m'agrada gairE, El Vi

www.arccoop.coop
www.germinando.es
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voltants, i com a adob es poden fer ser-
vir sarments triturats o compost fet a 
partir d’herba tallada de la vinya ma-
teixa, o de residus del celler on s’elabo-
ra el vi. Amb el cultiu ecològic, a més, 
els ceps són més resistents de per si a 
plagues, i el cultiu és més sostenible 
també per això (es redueix el risc d’ha-
ver de recórrer a pesticides en cap cas).

La forma de cultiu també pot inci-
dir en certa mesura en els continguts 
del raïm. Un estudi ha trobat indicis 
que el raïm cultivat ecològicament 
pot contenir força més resveratrol que 
el cultivat pel sistema convencional;4 
el resveratrol és un antioxidant al qual 
s’atribueixen part dels efectes benefi-
ciosos del vi per al sistema cardiovas-
cular –és un vasodilatador–, i és anti-
mutagènic.

Un altre dels inconvenients de l’ús 
de pesticides, comú en l’agricultura 
convencional, és la possibilitat que 
aquests pesticides arribin fins al con
sumidor. En el cas del raïm la proba-
bilitat pot pujar pel fet que, si la vere-
ma es fa mecànicament, el raïm no es 
pot netejar perquè la màquina recol-
lectora masega els grans i els estripa la 
pela.5 El 2008, l’organització Pesticides 
Action Network va analitzar 34 vins 
convencionals i 6 d’ecològics a la ven-
da a diversos països europeus; tots els 
convencionals contenien pesticides 
(en algun cas amb un contingut 5.800 
vegades superior al permès a l’aigua 
potable), i dels ecològics només un, 
segons sembla perquè la vinya havia 
estat contaminada des d’un cultiu veí.6

No, no són el mateix. Podríem dir que, 
a oïdes del consumidor, els dos termes 
disputen per transmetre la idea de “vi 
beneficiós per al medi i la salut”. Però, 
tot i que comparteixen el requisit que 
la vinya es cultivi de forma ecològica, 
parteixen de filosofies diferents.

El corrent del vi natural (també 
anomenat vi autèntic, vi viu o vi ar
tesanal) entén que el vi ha de ser una 
expressió genuïna del fruit de la vinya 
seguint el procés natural de fermen-
tació, que s’ha d’alterar el mínim pos-
sible. El vi ecològic, tal com l’ha defi-
nit la normativa europea, entén que 
només s’han d’evitar les pràctiques 
enològiques “més artificials” durant 
l’elaboració. Algunes veus del món de 
la producció ecològica alerten que el 
segell del vi ecològic pot respondre so-
bretot a una cerca de nous nínxols de 
mercat per part d’algunes empreses, i 
troben que la normativa és massa per-
missiva amb certes “artificialitats”; di-

guem que tenen una visió més propera 
a la del vi natural. En canvi, en gene-
ral a les empreses productores grans 
ja els està bé; és possible que no esti-
guin particularment interessades en 
la “puresa” del vi.

Abans de conèixer més aquestes vi-
sions, fem un cop d’ull a la vinya eco-
lògica.

VINYA SOSTENIBLE I SANA
Com és ben sabut, el cultiu ecològic no 
fa servir productes fitosanitaris sintè-
tics. Les plagues (mildiu, oïdi, cuc del 
raïm, etc.) es combaten i la fertilitat 
del sòl es manté mitjançant productes 
i tècniques que no alteren l’ecosiste-
ma del conreu sinó que el preserven, 
conservant l’equilibri microbiològic, 
l’estructura i la fertilitat del sòl i sense 
introduir cap contaminant a les ai-
gües ni al medi. Per exemple, algunes 
plagues de les vinyes es combaten po-
tenciant la presència de ratpenats pels 

He sentit a parlar de "vi natural", és el 
mateix que el "vi ecològic"?

4. D. Levite i altres: Preliminary results on con-
tents of resveratrol in wine of organic and con-
ventional vineyards, International Congress on 
Organic Agriculture 2000.

5. És per això que quan es verema a màquina es 
tira metabisulfit al raïm al tractor mateix: en 
estar la pela estripada el raïm va deixant anar 
suc, i podria començar a fermentar.

6. Pesticides Action Network-Europe: Message 
in a bottle: Results of pesticide analysis of 40 
bottles of wine bought in the EU, març 2008.

 7. L'SO2 també té l'inconvenient que en grans 
quantitats dóna un aroma sulfurós i un gust 
amarg al vi, i pot irritar el nas.
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ELABORACIÓ DEL VI

El procés és sempre el mateix, però es 
pot fer de maneres ben diferents. A la 
taula hi podeu les diferències entre 
unes quantes opcions.

Els vinicultors de vi natural són par-
tidaris de confiar l’elaboració del vi so-
bretot als llevats i composició del raïm, 
que està a mercè del terrer on creix, del 
clima i de les pràctiques del viticultor. 
No volen "millorar" el que la vinya –eco-
lògica– ha donat, només elaborar el vi 
amb cura que no s'espatlli, però interve-
nint-hi al mínim sobretot a base de quí-
mics. El corrent del vi natural és proper 
a altres corrents com el de l’agricultura 
biodinàmica o el moviment Slow Food.

A fi de tenir més punts per a la com-
paració, a la taula hi hem inclòs també 
el vi amb el segell Demeter, que iden-
tifica aliments de l’agricultura biodi
nàmica i productes que se’n deriven. 
L’agricultura biodinàmica té una visió 
holística de l’agricultura, que dóna la 

màxima prioritat a la vitalitat i gesti-
ona els ecosistemes tenint en compte 
no només els equilibris materials sinó 
també els de les energies (per exemple, 
té en compte els ritmes còsmics).

Els sulfits Un dels punts més contro-
vertits del procés de vinificació és el 
de l’anhídrid sulfurós, o diòxid de so-
fre o SO2. És una substància present ja 
de natural en el most (el suc que surt 
del raïm en premsar-lo), si bé en molt 
poca quantitat. Des de fa segles s’ha 
afegit SO2 al vi en diferents moments 
del procés d’elaboració, perquè té dues 
propietats: elimina bacteris i llevats 
indesitjables (però no els llevats que 
fan la fermentació) i evita l’oxidació 
de pigments i aromes, de manera que 
prolonga el temps durant el qual el vi 
es pot mantenir en bon estat tant qua-
litativament com microbiològicament.

La quantitat d’SO2 que es pot afegir al 
vi es limita principalment perquè una 

de les formes que pren en el vi és la dels 
sulfits, als quals hi ha persones que són 
al·lèrgiques o hipersensibles (per exem-
ple poden provocar migran yes o ca-
parra, en particular entre els asmàtics); 
d’aquí que a l’etiqueta es faci constar 
Conté sulfits (si n’hi ha més de 10 mg/l).7

En el món vinícola hi ha qui sosté que 
és impossible que un vi al qual no s’ha 
afegit SO2 es conservi més enllà d’uns 
quants mesos, i hi ha vinicultors que no 
n’hi afegeixen i fan vins que es conser-
ven durant anys; ho aconsegueixen li-
mitant al màxim l’exposició del vi a l’ai-
re, cuidant molt la higiene al celler i/o 
partint de raïm molt sa (sense massa 
microbis) gràcies al cultiu ecològic. El 
cas és que actualment, des del món eco-
lògic, i per descomptat des del corrent 
del vi natural, hi ha una certa associació 
entre “vi sense sulfits” i “vi pur”.

A la Guia Pràctica (p. 19) hi tenim 
indicacions per trobar al mercat tant 
vins ecològics com vins naturals.

vi convencionali vi ecològicii vi Demeteriii vi naturaliv

cultiu de la vinya Convencional Ecològic Biodinàmic.

Es recomana fer 
la verema a mà, 
però s'admet la 
mecanitzada

Ecològic o biodinàmic. Els 
tractaments s'han de limitar als 
més imprescindibles.

La vinya no s'hauria de regar, i 
es recomana fer la verema a mà

tècniques 
enològiques 
permeses

A més de les que 
mencionem a la casella 
de la dreta, d'altres 
com òsmosi inversa, 
electrodiàlisi, resines 
d'intercanvi iònic o 
pasteurització

No es pot concentrar el vi per 
fred, retirar-ne SO2 per mitjans 
físics ni alcohol, tractar-
lo per termodiàlisi ni amb 
intercanviadors de cations. Si 
es pasteuritza no es pot passar 
de 70ºC, i si es filtra (per treure'n 
restes de microbis) els porus 
no poden ser més petits de 0'2 
micres

No es pot 
concentrar el most, 
pasteuritzar el vi ni 
retirar-ne alcohol. 
Els tractaments 
tèrmics no poden 
sobrepassar els 
35ºC

No es pot aplicar cap tècnica 
que suposi la disgregació 
artificial de components 
del most o del vi. El vi no es 
clarifica (es deixa que els sòlids 
residuals precipitin sols amb el 
temps), ni es filtra

substàncies 
auxiliars o 
additius (anhídrid 
sulfurós o SO2, àcids 
i altres compostos 
químics, nitrogen, 
alguns polímers, etc.) 

Se'n fan servir una 
trentena, amb objectius 
com potenciar l'acció 
dels llevats, accelerar 
la clarificació, corregir 
l'acidesa del vi, eliminar 
metalls pesants o defectes 
de gust o aroma...

Es prohibeixen una dotzena 
d'additius, i d'alguns altres se'n 
limita la quantitat

En permet una 
quinzena, i han 
de ser d'origen 
biodinàmic sempre 
que sigui possible

No se'n pot fer servir cap  (però 
alguns elaboradors usen SO2, 
en quantitats petites)

màxim de sulfits 
que hi pot haver  
al vi resultant,  
en mg/l

Vi negre: 150 (o 200 si és 
dolç o semisec)

Vi blanc: 200 (o 250 si és 
dolç o semisec)

Vi negre: 100 (o 170 si és dolç  
o semisec)

Vi blanc: 150 (o 220 si és dolç  
o semisec)

Els límits poden arribar als del 
vi convencional si el clima de 
l'anyada ha donat al raïm un 
contingut que ho faci convenient

Vi negre: 110 (o 140 
si és dolç o semisec)

Vi blanc: 140 (o 180 
si és dolç o semisec)

Gens, en cap cas (més enllà 
dels que ja conté el vi de forma 
natural)

i. Reglament Europeu 606/2009.
ii. Reglament Europeu 203/2012, que defineix el vi que es pot etiquetar normativament com a vi ecològic.
iii. Demeter: Normas internacionales de elaboración, juny 2012 (entrarà en vigor el juliol del 2013). Inclou altres requisits, com ara que es minimitzi l'ús de màqui-

nes als cellers (per exemple aprofitant la força de gravetat) o que no es guardi el vi en recipients de plàstic.
iv. No hi ha una definició consensuada de vi natural, hem posat la que dóna l'Associació de Productors de Vins Naturals d'Espanya (vinosnaturales.wordpress.

com), que actualment té 4 socis. Aquesta definició és molt estricta, i inclou altres requisits, com ara que l'autor del vi treballi directament tant a la vinya com 
al celler, i que tingui el màxim de transparència i coherència amb el seu procés productiu.

com s'elabora el vi amb diferents formes de producció
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vi Com és, el sector del vi?  
Dóna per viure, cultivar una vinya?

les cooperatives (Conca de Barberà, 
Monsant, Tarragona, Terra Alta), i en la 
resta està més repartit.9

VIURE DEL RAÏM NO ÉS FÀCIL
El raïm ho és gairebé tot, en el vi –si 
bé les pràctiques enològiques més in-
dustrials poden modificar força el pro-
ducte final. Tanmateix, els viticultors 
només reben un 5%-6% del preu d’una 
ampolla de vi.10 La resta es reparteix 
entre el vinicultor i la cadena de distri-
bució.

El mercat del raïm per a vinifica-
ció és complex, hi ha molts operadors 
i variables en dansa. Cada comprador 
de raïm –cooperativa o empresa viní-
cola– paga el raïm en base a una for-
quilla de preus per a cada varietat –hi 
ha varietats més cotitzades que altres– 
segons el grau alcohòlic del raïm, tot i 
que també es poden valorar altres pa-
ràmetres de qualitat. Per exemple, a les 
DO Priorat i Montsant la forquilla està 
en funció de l’edat de la vinya –com 
més vella més cotitzada–, i es paga for-
ça més pel raïm que a la resta de DOs.

Les DO Penedès i Cava juntes com-
pren més del 74% del raïm català,9 i és 
on hi ha les empreses més grans (Frei-
xenet, Codorníu, Torres...). La Unió de 
Pagesos alerta que, des de ja fa temps, 
el preu que els grans grups paguen pel 

L’estructura empresarial actual dins 
del sector del vi té l’origen en la profun-
da reforma que es va fer per superar la 
crisi de la fil·loxera, tal com dèiem a la 
introducció d’aquest quadern. Hi ha 
dos grans tipus d’actors: les coopera-
tives agràries i les empreses privades.

Les cooperatives pertanyen als vi-
ticultors que en són socis. A més de 
garantir la venda del raïm als socis, 
les cooperatives tenen l’objectiu de 
sostenir el seu entorn pel que fa a po-
blació, activitat laboral i medi ambi-
ent. Donen serveis als viticultors com 
assessorament agrari, assegurances 
o gestió dels ajuts. A Catalunya hi ha 
72 cooperatives del ram de la vinya, i 
entre totes agrupen uns 21.000 socis. 
N’hi ha 54 que tenen celler, i poden 
vendre el vi al consumidor amb marca 
pròpia o a altres cellers; la resta venen 
raïm o envasen vi. Aglutinen la meitat 
de la producció de raïm a Catalunya, i 
elaboren un 55% del vi.8

D’empreses vinícoles n’hi ha de 
totes les mides, des d’una família 
que té vinyes i un petit celler fins a 
grans grups com García Carrión (Don 

Simón), Domecq o Torres, que poden 
tenir diversos cellers a l’Estat i a altres 
països. Les grans solen tenir vinyes 
pròpies, però compren la major part 
del raïm a altres proveïdors, que poden 
ser viticultors independents o coope-
ratives. També compren vi ja elaborat, 
per fer cupatges o transformar-lo en 
cava.

Els cellers petits es poden fer un 
lloc al mercat si fan un vi diferenciat; 
fent un vi comú haurien de competir 
en preu amb les grans empreses que 
en produeixen massivament, i tindrien 
totes les de perdre. El seu mercat serà 
més minoritari com més selecte en 
qualitat sigui el seu producte, que tam-
bé serà més car (per l’elaboració més 
artesanal). Una ajuda fonamental per a 
la viabilitat d’aquests petits productors 
és la diferenciació a ulls del consumi
dor que proporcionen les Denomina
cions d’Origen (DO), via l’etiqueta del 
vi. Com hem vist a la p. 11, avui els vins 
diferenciats es busquen força.

En algunes DO catalanes hi predo-
minen clarament les empreses (Alella, 
Costers del Segre, Priorat), en d’altres 
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Font: Parc Tecnològic del Vi: El preu del raïm de vinificació a Catalunya a la campanya 2011.

ara ho EntEnc: 

si un compra la producció 
dE molts, i posa un prEu baix, 

doncs tothom s'ha d'aguantar. 

pErò, quE li VEnguin a algú 

altrE!
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8. Entrevista amb Lluís Grogués, cap de la branca 
del vi de la Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya.

9. VITEC - Parc Tecnològic del Vi: El preu del raïm 
de vinificació a Catalunya a la campanya 2011. 
Institut Català de la Vinya i el Vi, juliol 2012.

10.  Unió de Pagesos, comunicat de premsa del 23 
d'agost del 2012.

11. Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava: Informe so-
bre el sector vitivinícola a Catalunya; març 2012.

12. Associació de Viticultors del Penedès: Vergon-
ya i indignació pels preus del raïm, comunicat 
de premsa del 7 de setembre del 2012.

13. Organización de Consumidores y Usuarios: Ca-
vas y espumosos económicos, desembre 2011.

14. M. Rovira: Decau la producció de raïm i els 
pagesos denuncien preus massa baixos, El 
Punt - Avui 27 de novembre del 2012.

raïm no cobreix les despeses de pro
ducció dels viticultors; aquests preus 
van baixant (vegeu la gràfica), mentre 
que costos com el gasoil o els fitosani-
taris van pujant. Els viticultors també 
ho veuen així: en una enquesta feta el 
2010, van valorar amb un 7’1 sobre 10 
l’acord amb la frase el preu que paga el 
celler / la cooperativa no permet cobrir 
despeses.11

Aquest any hi ha hagut poca colli
ta (un 20%-30% menys que l’any pas-
sat)10 però de molt bona qualitat, totes 
dues coses a causa de la sequera. Però, 
tot i així, les empreses grans pagaran 
pel quilo de raïm un preu molt simi-
lar al del 2011: Freixenet l’ha apujat en 
0’018€ arribant a 0’253-0’283 euros, i 
Codorníu l’ha deixat igual (0’27-0’313 
euros; Codorníu compra a tercers no-
més un 20% del raïm que fa servir); en 

canvi, alguns elaboradors de vi més 
petits l’han apujat 0’30€ i paguen en-
tre 0’27 i 0’03 euros per quilo.12 Unió 
de Pagesos reclama que es paguin 40 
cèntims per quilo de raïm blanc i 60 
cèntims per al negre.

Les cooperatives paguen encara 
menys pel raïm als seus socis. I doncs? 
Elles no estipulen el preu del raïm en el 
moment de la verema, sinó que el cal-
culen a resultes: quan hagi passat tota 
la temporada comercial faran balanç 
econòmic, i decidiran quants euros per 
quilo de raïm distribueixen entre els 
socis (és a dir que ara mateix, l’hivern 
del 2012, estan calculant el preu que els 
viticultors percebran pel raïm que van 
collir la tardor del 2011). I, resulta que 
la major part del vi que fan les coope-
ratives el venen a les grans empreses 
elaboradores. El preu que ens paguen 
pels nostres vins, que són la base del 
seu producte, estan tan ajustats que 
nosaltres no podem liquidar millor pel 
raïm.8 Les cooperatives que venen di-
rectament el seu vi tenen més op cions 
per fer ingressos, i per tant potser po-
dran pagar més pel raïm.

De manera que les grans empreses, 
que copen els mercats finalistes, te
nen collat tot el sector, tant els viticul-
tors independents a qui compren raïm 
com les cooperatives a qui compren vi. 
Val a dir que no totes les grans empre-
ses collen en la mateixa mesura.

Per acabar-ho d’adobar, hi està ha-
vent qui trenca preus en les vendes al 
consumidor final. Segons un informe 
de l’OCU, l’any passat es van vendre 33 
marques de cava a menys de 3€ l’am-
polla, de les quals 15 a menys de 2€.13 

Des del ram s’alerta que això és tirar-se 
pedres a la pròpia teulada, perquè bar-
ra el pas a pagar més dignament als 
pagesos i perquè desprestigia el pro-
ducte.12

La Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya ens explica que es-
tan treballant per trencar aquestes 
tendències, però no és senzill. Diver-
ses associacions professionals agràri-
es denuncien que l’administració no 
intervingui en aquesta dinàmica, que 
aboca a un abandonament de l’acti-
vitat agrícola: els joves no tenen futur 
a les vinyes. De fet, Unió de Pagesos 
calcula que, segons dades del Dept. 
d’Agricultura, la renda agrària cata-
lana global ha caigut un 43% entre el 
2001 i el 2011, i considera que els pres-
supostos de la Generalitat dels dos 
últims anys comporten una retalla-
da important per a l’agricultura. Però 
d’aquesta no se’n parla.14

sí, dE fEt  
Ja és El quE 

Estan intEntant... 
EspEro quE ho 
aconsEguEixin,  

Jo miraré dE trobar 
Els sEus Vins

és quE En aquEst 
país ho tindríEm 

fàcil, quasi tothom 
té VinyEs i cEllErs 

no gairE lluny!
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vi Les qualitats del vi
Quina diferència hi ha entre un criança i un garnatxa?

GUIA PRÀCTICA

què vol dir?
Els tres primers termes poden ser a 

qualsevol vi excepte els de taula, i els 
tres últims només en vins de qualitat 

(vegeu les pàgines següents).

Qualitats, així en plural, perquè hi ha molts paràmetres que qualifiquen els vins.

la cRianÇa

Just acabada la fermentació, el vi té 
un gust fort, simple, floral, “cru”: li fal-
ta madurar. La maduració o criança 
consisteix simplement en un repòs, 
durant el qual es donen infinitat de 
reaccions que generen aromes i gustos 
més complexos i els conjunten, i arro-
doneixen el color del vi. Si es fa en una 
bóta de roure, el vi també incorporarà 
els tanins (uns components aromà-
tics) de la fusta del roure, que són molt 
apreciats. I, com més temps duri el re-
pòs, més apreciat serà el vi.

nedès i el Camp de Tarragona; junt 
amb les dues anteriors s’empren 
sobretot per fer cava), moscatell, pi-
capoll (autòctona del Pla de Bages), 
garró, monestrell, verdejo, subirat 
parent, sumoll, samsó...

• Les modernes o nobles, nouvingu-
des els darrers decennis: cabernet 
sauvignon, char  donnay, merlot, 
syrah, pinot noir, riesling, gewurzs-
traminer... Vénen principalment de 
França i Alemanya.

Les varietats nouvin-
gudes són força més 
cotitzades que les tra-
dicionals. A Catalunya, 
no més a les DO Priorat, 
Empordà, Conca de 
Bar berà i Terra Alta do-

nen a varietats tradicionals un preu 
igual o superior a les forànies.

La cabernet sauvignon és la que té 
més èxit per als vins negres. Originà-
ria de la regió de Bordeus, el seu gust és 
dels més apreciats popularment de ma-
nera força universal; és el mateix que 
ha passat en el cas de les oliveres amb 
la varietat catalana arbequina. S’ha 
adoptat a moltes zones vitícoles d’arreu 
del món, i bona part dels vins negres 

que trobem al mercat contenen al-
guna proporció, petita o gran, 

de raïm cabernet sauvignon 
(també hi ha la sauvignon 
blanc, que no és pas gaire 
apreciada). Entre les va-
rietats per a vi blanc, una 
de les modernes que més 

triomfen és la chardonnay.

lEs vaRiEtats

S’estima que hi ha 15.000 varietats 
de Vitis vinifera, la vinya de la qual 
es fa vi, i cadascuna dóna al vi gus-
tos diferents. Podem observar quines 
ens agraden més. Podem veure la/es 
varietat/s de raïm amb què s’ha fet el 
vi a l’etiqueta, tot i que no és obligato-
ri. El vins que s’han fet amb una sola 
varietat (almenys en un 80%) es diuen 
varietals, o monovarietals.

Hi ha dos grans subconjunts de va-
rietats:

• Les tradicionals són les que vam se-
leccionar per replantar en la crisi de 
la fil·loxera (vegeu la p. 9). Garnatxa, 
ull de llebre (originària de La Rioja, 
en castellà es diu tempranillo), ca-
rinyena (aragonesa), macabeu, pa-
rellada, xarel·lo (autòctona del Pe-

terme color del vi temps de criança condicions de la criança

noble Almenys 18 mesos En bóta de roure de màxim 600 litres, 
o en ampolla

anyenc 
(añejo)

Almenys 24 mesos En bóta de roure de màxim 600 litres, 
o en ampolla

vell Almenys 36 mesos Ha de ser marcadament oxidativa 
(gràcies a la llum, l'oxigen i/o la 
temperatura)

criança Negre Almenys 24 mesos En bóta de roure de màxim 330 litres 
durant almenys 6 mesos

Blanc o rosat Almenys 18 mesos En bóta de roure de màxim 330 litres 
durant almenys 6 mesos

Reserva Negre Almenys 36 mesos En bóta de roure de màxim 330 
litres durant 12 mesos, i la resta en 
ampolla

Blanc o rosat Almenys 24 mesos En bóta de roure de màxim 330 litres 
durant 6 mesos, i la resta en ampolla

gran reserva Negre Almenys 60 mesos En bóta de roure de màxim 330 litres 
durant 18 mesos, i la resta en ampolla

Blanc o rosat Almenys 48 mesos En bóta de roure de màxim 330 litres 
durant 6 mesos, i la resta en ampolla
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El preu d’un vi no té perquè tenir re-
lació amb que sigui bo, o més ben dit: 
amb que jo el trobi bo.

Els professionals enològics del gust 
(tastavins i sommeliers) saben reconèi-
xer si un vi té “categoria organolèptica”, 
i si en té aleshores és bo, i serà més cotit-
zat. Tanmateix, en aquesta esfera hi ha 
corrents “enoestètics” al llarg del temps, 
igual com en l’arquitectura o la decora-
ció; el que actualment es considera bo 
potser no era o serà categoritzat així en 
altres temps. També cal dir que la moda 
enològica de cada moment pot estar molt 
influenciada per alguns crítics amb res-
sò internacional, cosa que homogeneit-
za l’apreciació de la categoria dels vins i 
resta valor, i oportunitats, a la diversitat.

un cop a casa, quE lEs qualitats Es mantinguin

• Per guardar el vi a casa, les ampolles idealment han d’estar reclinades, si te-
nen el tap de suro, per tal que el suro no s’eixugui massa (deixaria passar oxigen 
cap a l’interior), i guardades en un lloc que imiti el clàssic celler: sempre fresc 
(10ºC-15ºC), fosc i moderadament humit (per tal que el tap de suro tampoc no 
s’eixugui per fora).

• No triguem massa temps a prendre’ns segons quins vins, perquè es piquen (per-
den qualitats). Els blancs i els rosats aguanten bé durant un any (des que van ser 
embotellats), i els negres poden fins i tot millorar força en general fins a 2 anys 
després (i n'hi ha que  durant dècades).

• Deixar airejar el vi abans de servirlo en pot millorar el gust, perquè es “re-
viscola” i perquè es volatilitzen alguns aromes indesitjats. Però airejar-lo massa 
estona també pot fer desaparèixer els aromes que s’havien aconseguit amb la 
maduració.

• Si no ens acabem l’ampolla: si és de vi blanc, la tapem i la guardem a la nevera. Si 
és vi negre, el millor és tapar-la fent-ne el buit (o transvasar-la a una ampolla més 
petita, perquè hi càpiga menys oxigen entre el vi i el tap) i guardar-la al rebost.

l’anyaDa

Les temporades que el clima és propici 
per a un raïm òptim, el vi surt més bo. 
Als vins que són d’una Denominació 
d’Origen sempre hi haurà l’any de la 
collita a l'etiqueta.

Podem veure una avaluació de les 
anyades des del 1971 a cadascuna de les 
DO espanyoles a www.anadasdo.com.

Els vins bons no són ni Els caRs ni Els baRats

Però, al marge que un vi sigui bo o 
no, jo puc trobarlo bo o no. Per mi, un 
vi bo és aquell que quan el bec em ge-
nera sensacions agradables, sigui quin 
sigui el meu grau d’educació del sentit 
del gust. I em pot passar tant amb vins 
barats com amb vins cars.

Afegim encara que com surti un vi 
depèn molt de com hagi estat l’anyada 
a la vinya, especialment en els vins que 
s’elaboren més artesanalment. Potser 
un any els vins d’una regió determina-
da han sortit més dolents de l’habitual, 
potser fins al punt que aquest any no 
són bons ni tan sols “professionalment 
parlant”, però tot i així segurament 
mantindran un preu proper al dels 
“anys normals”. O viceversa.

si volem tastar vins variats Darrera-
ment estan apareixent els anomenats 
bar à vins (la “moda” ve de França): 
un bar o restaurant que ofereix vins a 
copes, generalment acompanyant-los 
amb tapes; vaja, de fet fan el mateix 
que els bars-bodega del barri de tota la 
vida... però amb un repertori de vins de 
qualitat reconeguda; cadascun escolli-
rà unes línies o altres. A Barcelona:

• La Viblioteca, a Gràcia. www.viblio
teca.com

• Bodega Vinito, Els Sortidors del 
Parlament (aquests dos també ve-
nen vins, i a granel) i Fàbrica Moritz, 
a Sant Antoni.

• Bar del Pla, a la Ribera. És caret.

El mEu parE  

sEmprE dEmana  

un Vi VEll,  

i quE sigui  

dE la tErra

www.viblioteca.com
www.viblioteca.com
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en el cas de cupatges) procedent de 
qualsevol DO catalana. Una part del 
sector vitivinícola català és contrària 
a aquesta DO, per una banda perquè 
és contradictòria amb la mateixa raó 
de ser de les denominacions d’origen 
(associar un vi amb les característi-
ques pròpies d’un terrer determinat), 
i per una altra perquè, al mercat, 
aquesta DO fa la competència jus-
tament a les DO “autèntiques”, i per 
tant les perjudica.

El 2009 es va crear la Indicació 
Geogràfica Viñedos de España amb 
la mateixa intenció però a nivell de 
tot l’Estat, i el 2011 es va derogar 
l'autorització.

• DO Cava: identifica els caves ela-
borats a la “regió del cava”, que és 
un conjunt de 159 municipis de tot 
l’Estat, 132 dels quals són a Cata-
lunya (32 al Penedès). Podem veu-
re la llista sencera de municipis a 
ca.wikipedia.org/wiki/Deno mi
nació_d’Origen_Cava.

Un dels eterns afanys dels consumi-
dors conscients és trobar productes de 
producció local. Aquest cop ho tenim 
facilíssim! Espanya i Catalunya han es-
tat grans productors de vi des de temps 
antics. I en aquest cas, a més, podem 
saber a quina regió concreta s’han fet 
molts vins, gràcies justament al fet que 
els vins són (o poden ser) expressió del 
terrer on ha crescut la vinya.

Es per això que van sorgir les De
nominacions d’Origen (DO), com una 
fórmula per garantir que un producte 
ve del lloc d’on diu que ve, i per tant 
que està influït pels atributs o carac-
terístiques que són pròpies d’aquest 
lloc. Per evitar el desprestigi col·lectiu 
que suposaria el fet que un productor 

de poca qualitat fes gala de les propi-
etats del lloc on produeix, la denomi-
nació d’origen també garanteix que el 
vi compleix uns certs paràmetres de 
qualitat. Per poder qualificar-se amb 
el nom de la DO, el vi ha de passar per 
controls i comprovacions per part de 
l’administració i d’experts en enologia.

A Catalunya hi ha 11 DOs, i a tot 
l’Estat 69, cadascuna amb propietats 
particulars. Podem veure quines són, i 
una decripció força completa de cadas-
cuna, a tinyurl.com/DOvinsEspanya.

Hi ha dues DO que no responen a la 
definició de Denominació d’Origen:

• DO Catalunya: identifica vins elabo-
rats a Catalunya amb raïm (o vins, 

Quin vi
Local, ecològic, natural, social... o a granel!
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GUIA PRÀCTICA

vins D’una tERRa, D’un tERRER

El terme vi de qualitat fa referència a vins 
fets amb raïm cultivat en una regió deter-
minada, i les caracte rístiques o reputació 
dels quals es deuen al seu medi geogràfic 
particular i/o al factor humà.

tipus DE vi llEgEnDa significat

vins comuns Vi de la terra Com a mínim el 85% del raïm s’ha conreat a 
la zona que s’indica. El vi conté com a màxim 
150 mg/l de sulfits si és negre, i 200 si és blanc 
o rosat (els límits seran 200 i 250 per als vins 
dolços o semisecs)

vins de qualitat Denominació d’Origen, 
DO

Comercialment se li reconeix prestigi dins 
d’aquesta denominació, i ha estat reconegut 
com a vi de la terra durant almenys 5 anys

Denominació d’Origen 
Qualificada, DOCa

Ha estat reconegut com a DO durant almenys 
10 anys, i només s’elabora i embotella a 
la regió d’origen i en cellers que només es 
dediquen a vins amb DOCa o de pagament de 
la mateixa regió

Vi de pagament La regió d’origen té un microclima i un terrer 
singulars que la diferencien de zones del seu 
entorn

què explica l’etiqueta sobre l’origen del vi

www.ca.wikipedia.org/wiki/Deno%20mi%C2%ADnaci%C3%B3_d%E2%80%99Origen_Cava
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Tal com vèiem a la p. 13, no hi ha una 
definició consensuada per a vi natural, 
i per tant tampoc una manera norma-
litzada d’identificar-los a l’etiqueta. 

• Observatorio de vino – Walking 
on the wine side és un bloc amb 
l’actualitat del moviment de vins 
artesans. Organitza vetllades amb 
barra de vins i tapes slow cada di-
mecres (almenys fins a final d’any) 
al Bar Seco (barseco.blogspot.com.
es), un restaurant del Poble Sec de 
Barcelona en l’òrbita Slow Food que 
en aquestes ocasions actua com a 
bar à vins (vegeu el punt anterior de 
la Guia). Té un mapa amb un cente

vins socials

El concepte agricul tura social  reuneix 
tot un conjunt d’expe rièn cies, tècni-
ques i projectes en els quals l’activitat 
agrícola acull persones desa fa vorides. 
El cultiu, la ramaderia i la transforma-
ció dels productes estan lligats a ser-
veis d’utilitat social per a aquestes per-
sones: formació, integració, solidaritat, 
acollida, rehabilitació, inserció labo-
ral... La filosofia de l’agri cultura social 
inclou fer productes de qualitat, parti-
cipar i afavorir la comunitat local on 
actuen i mantenir una relació harmò-
nica amb l’entorn natural.

En el cas del vi i a Catalunya hi te-
nim una empresa d’agricultura social: 
L’Olivera, una cooperativa de treball 

vi EcolÒgic

per identificar-los: els vins que com-
pleixen la normativa europea per al 
cultiu i/o l’elaboració ecològica s’iden-
tificaran a l’etiqueta amb aquestes ex-
pressions i logotips:

• Vi ecològic identifica un vi que s’ha 
fet a partir de raïm ecològic i s’ha 
elaborat segons la normativa euro-
pea que hem descrit a la p. 13.

• Vi elaborat amb raïm ecològic ens 
diu això, però no sabem res sobre la 
forma d’elaboració que s’ha usat.

En tots dos casos 
portarà el logotip de 
l’esquerra, i opcio-
nalment hi pot haver 
el logo del Consell 

de la Producció Agrària de la comuni-
tat autònoma d’on sigui el vi, com ara 
aquests:

per trobar-los:
• Trobarem vins i caves ecològics en 

general a les botigues d’alimentació 
ecològica.

• Vinum Nature és una guia de vins 
ecològics. N’hi ha una edició es-
panyola, que presenta 175 cellers i 
600 vins i caves, i una edició Cata-
lunya, amb més de 70 cellers i més 
de 300 vins i caves ecològics elabo-
rats a Catalunya. Parla de varietats 
autòctones, pràctiques enològiques 
sostenibles, vins biodinàmics i na-
turals, i d’enoturisme, entre altres 
temes. Totes dues es poden comprar 
a www.vinumnature.com.

vins natuRals, o aRtEsans, o vius...

nar d’elaboradors de vins artesans 
de tot l’Estat i del sud de França al 
seu web. observatoriodevino.com

• A vinosnaturales.wordpress.com hi 
trobarem uns quants restaurants i 
bars que tenen vins naturals i cellers 
que n’elaboren.

• Botigues on podem trobar-ne:

• L’ànima del vi, a Barcelona. La 
majoria de vins són sense sulfits. 
www.lanimadelvi.com

• Vino Artesano Magatzem, a Bar-
celona. vinoartesano.com

• Al Sur de Granada, a Granada i 
venda per internet. www.alsur
degranada.net

de Vallbona de les Mon-
ges (Urgell) en la qual 
treballen persones amb 
discapacitat psíquica o 

mental. Tenen 34 hectàrees de vinyes, i 
el celler és en un antic paller del poble. 
El seu vi és de la DO Costers del Segre.

També fan oli: tenen unes 2.000 oli-
veres i una almàssera.

Fan venda per internet. www.olive
ra.org

afavorim els viticultors Tal com hem 
vist a les pàgines 14-15, avui el preu que 
cobren els pagesos viticultors pel seu 
raïm no és suficient per cobrir bé els 
costos del cultiu, i aquest preu està 

molt determinat per les grans empre-
ses elaboradores. Per això, si no volem 
afavorir que es mantingui aquesta rea-
litat podem, per una banda, no optar 
pels vins més exageradament barats, i 
per una altra donar preferència als 
vins de cellers independents petits o 
mitjans o als de cooperatives agràries 
vitícoles. En trobarem en algunes vina-
teries, a botigues gurmet amb secció de 
vins, a les agrobotigues pròpies de les 
cooperatives, i força cellers coopera-
tius també fan venda per internet. La 
Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya està treballant en una plata-
forma que ajudarà a trobar aquests 
vins.

vi a gRanEl

Una altra de les coses que sempre bus-
quem els consumidors conscients és 
comprar a granel. En el cas del vi ho 
tenim relativament fàcil: en podem 
trobar a vinateries del barri, tant de vi 
comú com de vi amb DO.

www.olivera.org
www.viblioteca.com
www.alsurdegranada.net
www.vinoartesano.com
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www.biospace.es
www.oliflix.com
www.biocultura.org
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El requadre d'aquí sota és prou alarmant: no anem pas bé, pel que fa al consum d'energia. Si mai heu passat 
uns quants dies amb una fallada d'algun subministrament (llum, aigua, gas), potser haureu trobat estimu-
lant l'experiència d'haver-vos d'empescar com fer moltes coses d'una manera diferent de l'habitual, i us 
n'heu sortit. Us convidem a jugar sempre a un repte per l'estil: fer les coses de cada dia com si no puguéssim 
tenir energia il·limitadament i convingués racionalitzar-ne molt el consum. Que de fet és el que passa. ah, 
però sense perdre qualitat de vida! En aquest article donem algunes idees.

MONTSE PEIRON

Cada vegada consumim més energia: al ritme actual només triga-
rem 35 anys a duplicar-ne el consum mundial, i menys de 55 anys a 
triplicar-lo.1

Tenint en compte tots els nous desenvolupaments i polítiques, el 
món està fracassant a conduir el sistema energètic mundial per via-
ranys més sostenibles.

Els combustibles fòssils segueixen sent predominants en el mix 
energètic mundial, recolzats per subvencions que van arribar a 
523.000 milions de dòlars el 2011, gairebé un 30% més que al 2010 i 
una quantitat sis vegades més gran que les subvencions a les ener-
gies renovables. 

Les successives edicions d'aquest informe han demostrat que 
l'objectiu climàtic de limitar l'escalfament global a 2ºC es fa més di-
fícil i costós d'aconseguir cada any que passa.2 

1.  Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía: 
Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsa-
ble, 3a edició, actualitzada el 2011.

2. Agència Internacional de l'Energia: World Energy Outlook 
2012.

3. Vegeu la secció Perquès al n. 38 d'Opcions.

Vols dir, que tenen poder, els costums, els hà-
bits per fer les coses de cada dia? I tant.

A primeva vista no ho sembla. Semblen una 
minúcia amb una incidència insignificant da-
vant de “les coses grosses”: el model de trans-
port, d’urbanisme, de producció, etc. Certa-
ment l’impacte de les coses grosses és molt més 
gran, però, si volem un món més sostenible, 
és imprescindible fer moltes coses de cada dia 
d’una altra manera.

Mirem-ho per exemple en el cas de l’energia. 
Actualment, un dels punts clau per a un futur 
més sostenible és reduir el consum d’energia, al 
costat d’altres com l’ús d’energies renovables, etc. 
Per això, per exemple, es treballa intensament i 
en molts camps per millorar l’eficiència energè
tica: que els aparells elèctrics gastin menys, que 
les parets aïllin més de la temperatura exterior, 
etc. És un flanc de lluita necessari, però no sufi-
cient. De fet, en algun cas les millores en efici
ència poden resultar fins i tot contraproduents, 
si indueixen canvis en els costums (justament) 
que vagin en el sentit invers: malgrat que els 
cotxes gasten cada vegada menys combustible/
km, el total de combustible emprat pel conjunt 
de tots els cotxes segueix creixent, perquè cada 
cop en tenim més i hi estem fent més quilòme-
tres... potser perquè, gràcies al menor consum, 
paguem menys de gasolina.3

El poder dels
costums

Com faríem les coses si "fos" escassa?

D'energia,
la justa

pERspEctivEs DE l'EnERgia  
a nivEll munDial 

lEs llaRs EspanyolEs no ajuDEn 
a consumiR mEnys EnERgia 

21

Des de la dècada dels anys noranta i fins fa relativament poc, el 
consum energètic de les llars espanyoles ha evolucionat per sobre 
del creixement de la població, a una taxa fins i tot 5 vegades supe-
rior. Això s'ha degut, principalment, a l'increment de l'equipament 
domèstic. [...] En l'actualitat s'han produït alguns canvis, i s'ha donat 
una convergència entre el ritme de creixement de la població i el del 
consum de les llars.

L'energia que consumeixen les famílies s'acosta al 30% del consum 
energètic total a Espanya, i es reparteix entre un 18% en l'habitatge 
i un 12% en el cotxe.1

41 · Tardor 2012
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4. Ministeri d'Indústria, 
Energia i Turisme: La 
energía en España 
2011.

5. Instituto para la Diver-
sificación y el Ahorro 
de la Energía: Guía 
práctica de la energía. 
Consumo eficiente y 
responsable, 3a edició, 
actualitzada el 2011.
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Dues de les vessants del poder dels costums 
són aquestes:

• Quantitativa: que jo vagi a comprar amb el 
cabàs té una incidència infinitessimal en el 
consum de petroli i en la generació de residus 
no biodegradables i poc reciclables. Però si 
tots anem a comprar normalment amb el ca-
bàs, és a dir: si el costum és anar a comprar 
amb el cabàs, la incidència ja comença a ser 
més significativa. Quan les xifres es multipli-
quen per tots (o la gran majoria) dels indivi-
dus, o de les famílies, o de les col·lectivitats... 
prenen una dimensió insospitada.

• Cultural: si a casa, des de petit, sempre has vist 
que la brossa es llença en galledes diferents, 
per tipus, no només adquireixes el costum de 
fer-ho així: la teva “noció” de “les coses ma-
terials” serà molt diferent que si sempre ha-
guessis vist que es llença tota junta. La cultura 
d’una societat és el conjunt de “nocions” que té 
de “les coses”, i tenir-ne unes o altres determi-
na els comportaments a tots els nivells.

L’ENERGIA DELS COSTUMS
Dèiem que cal reduir el consum d’energia. En 
la vida quotidiana fem un munt d’accions que, 
amb els hàbits actuals, requereixen fer servir 
energia. Aquí proposem canviar alguns cos-
tums per anar cap a una cultura que en podrí
em dir D’energia, la justa: en lloc de fer servir 
habitualment energia “externa” (electricitat, 
gas), buscar sempre quines coses podem fer 
amb la nostra pròpia energia: la corporal. A la 
taula hi hem posat uns quants exemples, en els 

quals en tenim prou amb l’ajut d’uns pocs arti-
lugis que no gasten energia (una alfombra, un 
lladre...) per fer la mateixa acció, i sense perdre 
qualitat de vida.

Les xifres de consum d’energia que donem 
per a tot Catalunya són mostres de les dimen
sions insospitades que dèiem, que surten de 
l’efecte multiplicatiu. En definir les accions i 
hàbits hem mirat d’escollir casos habituals o 
mitjanes, per tal que les xifres per a tot Catalu-
nya tinguin un cert sentit.

costa gaire, prendre els hàbits que propo-
sem? En el cas de com dormir sense passar 
fred, més que un hàbit és una decisió que prens 
un dia. En el cas de com anar del pis al carrer 
i viceversa, segurament apareixerà la mandra 
de pujar per les escales; però provem-ho, per-
què l’exercici físic ens pot donar unes satisfac-
cions que un cop conegudes potser ja no vol-
drem deixar. En els altres dos casos, adquirir 
el nou hàbit és tan difícil com acostumar-nos a 
posar el mòbil a carregar; no ens ha pas costat 
gaire.

Si l’efecte multiplicatiu és poderós, el de la 
suma també ho és; està expressat a l’última fila 
de la taula. Si adoptéssim culturalment tots 
els nous hàbits que proposem, podríem posar 
2’2 neveres addicionals a cada llar catalana 
sense incrementar el consum global d’energia 
respecte a l’actual. Més bona idea seria no ge
nerar els 1.749 GWh d’energia que gasten cada 
any aquests 6 milions de neveres. Ves per on, la 
quantitat s’assembla molt a l’electricitat que es 
va generar a Espanya el 2011 mitjançant la com-
bustió de productes petrolífers (1.714 GWh).4 

Els consums d’energia els donem en “neveres”. Ens 
hem inventat aquesta unitat de mesura per dues 
raons:

• Donar-los en la unitat convencional (kWh) és 
poc comunicatiu, perquè no hi estem familia-
ritzats, i per tant no ens expressa gaire sobre 
la magnitud dels consums. En canvi, una ne-
vera és dels electrodomèstics més comuns a 
qualsevol casa, i tenim una noció ben clara 
del servei que ens fa. Així, dir “aquesta acció 
gasta tanta energia com <tantes> neveres” 
ens permet fer-nos una idea millor del “pes” 

o importància que té el consum energètic de 
l’acció.

• A més, la nevera s’endu la major part del con-
sum elèctric domèstic, junt amb la il·luminació: 
un 18% cadascun.5 És a dir, les neveres ja tenen 
un “pes” de per si en els consums energètics.

Per definir la unitat “nevera” hem pres com a refe-
rència un tipus usual avui: combi i amb eficiència 
energètica de classe A+. En concret hem agafat el 
model Fagor FFK-6835X, que té un consum d’ener-
gia mitjà anual de 288 kWh. Així, 1 nevera = 288 kWh.

unitat DE mEsuRa DE l’EnERgia: la “nEvERa”
acció

DORMIR  
SENSE  
pASSAR FRED

pLEGAR DE 
FER SERVIR 
L'ORDINADOR  
I/O LA  
IMpRESSORA

pLEGAR DE VEURE 
LA TELE, D'USAR  
EL DVD O 
D'ESCOLTAR 
MúSICA

pUjAR I BAIxAR  
DEL pIS AL CARRER, 
EN EDIFICIS DE 2 A 7 
pLANTES (a més de 
planta baixa)7

TOTES LES  
ACCIONS ALhORA

DUES MANERES DE FER ALGUNES COSES QUOTIDIANES,  
A 6 MILIONS DE NEVERES DE DISTÀNCIA
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1. Segons el Cens de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (IDESCAT), a Catalunya hi 
havia 2.782.300 llars el 2007 (és la dada 
més recent que hi ha).

2. És el consell que se sol donar actual-
ment. Hem pres un cas de dormitori 
usual: té 15 m2 i 2’5 m d’alçada, 2 parets 
exteriors amb aïllament de 3 cm i sense 
cambra d'aire i 2 parets interiors que són 
envans. Té una finestra de 1'5 m x 1'2 m 
amb marc d'alumini i vidre simple. Hem 
suposat que l'edifici és al litoral central, 
un zona climàtica en què la mitjana de 
temperatures és propera a una mitjana 
del conjunt de Catalunya.

3. La calefacció va amb una caldera de gas 
amb un rendiment del 60%, que haurà 
d’estar funcionant 17 hores diàries 
(les 7 hores restants la temperatura es 
mantindrà per inèrcia). De mitjana en 
tot l'hivern es gastaran 2’19 kWh cada 
dia. Dades calculades per una empresa 
instal·ladora de sistemes de calefacció.

4. A la zona climàtica que hem escollit, 
l'habitació no baixaria de 13ºC-15ºC ni 
que no tinguéssim calefacció a tot el 
pis, obrint les finestres l'estona neces-

sària per ventilar. En climes més freds, 
si l'hàbit que prenem és mantenir el dor-
mitori a 15ºC (en lloc de 18º), l'energia 
que estalviaríem podria equivaldre a 
unes 0'2 neveres.

5. Hem suposat que entre tots els de casa 
fan servir 2 hores cada dia l'ordinador (i 
la pantalla i l'enrutador), i la impresso-
ra una hora cada setmana. La resta de 
l'estona tots aquests aparells estan apa
gats però endollats, i per tant consu
meixen. Hem usat els consums de l'estat 
"apagat/inactiu i endollat" d'un ordina-
dor clònic, una pantalla plana NEC Mul-
tiSync EX201W de 20", una impressora 
HP Deskjet 1050A i un enrutador Zyxel 
NBG-417N.

6. Hem suposat que entre tots els de casa 
es miren 2 hores de tele cada dia, i que 
un 60% de les vegades s'usa el DVD (per 
gravar o per reproduir). I que s'escolten 
2 hores de música un dia de cada tres. La 
resta de l'estona tots tres aparells estan 
en espera, i per tant consumeixen.

El càlcul deriva del consum d'aquests 
aparells en mode d'espera: TV LED Pana-
sonic Smart Viera de 37" (classe A+), DVD 

Panasonic DMR-EX83 i equip de música 
compacte Marantz M-CR502 DAB.

7. Suposem que entre planta i planta hi ha 
2'5 m, que hi ha 4 pisos/planta, i que hi 
viuen 2 adults/pis.

8. Assumim que cada adult de l'edifici va i 
torna un cop cada dia del carrer (no hem 
comptat les pujades i baixades de les 
plantes dels edificis on treballem, estu-
diem, comprem...). 

L' ascensor té un càrrega mitjana en 
funcionament de 630 kg i consumeix 
6'83 mWh d'energia per cada quilo que 
carrega i metre que el mou. Són dades 
considerades habituals pel fabricant 
d'ascensors Kone.

La xifra és una mitjana ponderada 
entre edificis amb diferent nombre de 
plantes, usant el % d'edificis d'habitatges 
que tenen 2, 3, 4, 5, 6 i 7 o més plantes a 
Catalunya, segons dades de l'IDESCAT 
per al 2001 (les més recents). Ho hem 
comptat com si tots els edificis amb 7 o 
més plantes en tinguessin 7.

9. Calculat a partir del nombre d'edificis 
amb cada nombre de plantes que hi ha-
via a Catalunya el 2001 (IDESCAT).

EN LA CULTURA ACTUAL
AMB LA CULTURA  
d'energia, la justa

SI ADOPTÉSSIM AQUESTA CULTURA,  
QUÈ CANVIARIA QUANT A...

Hàbit

Quanta energia cal  
durant un any

Hàbit

Quanta energia 
cal durant 
un any a tot 
Catalunya Qualitat de vida

Estalvi 
d'energia  
a tot 
Catalunya

A cada llar 
(o edifici, en 
l'últim cas)

A tot  
Catalunya1 

Mantenir el 
dormitori a 
18ºC tot el dia 
mitjançant la 
calefacció2 

1'60 neveres3  4.464.142 
neveres

Al dormitori tenir els 
radiadors tancats i 
una alfombra a terra, 
usar una bona manta 
o edredó i un pijama 
abrigador, i tenir sempre 
la porta tancada 
(perquè l’escalfor de la 
resta del pis no es perdi 
cap a l'habitació)4

La de l'escalfor 
del cos

Dormim suficientment 
calents, no tenim 
fred als peus, i sentim 
fresca quan entrem al 
dormitori (típicament 
un cop al vespre, i 
eventualment durant el 
dia) i mentre ens vestim 
o despullem (entre 5 i 10 
minuts cada dia)

4.464.142 
neveres

Apagar-los pel 
botó

0'30 neveres5 833.538 
neveres

Apagar també 
l'interruptor del lladre 
on estan endollats 
l'ordinador, la pantalla, 
la impressora i 
l'enrutador

La d'apretar 
l'interruptor 
(no cal ni anar 
fins als aparells 
perquè ja hi 
som)

La mateixa 833.538  
neveres

Apagar 
l'aparell pel 
comandament

0'21 neveres6 592.163 
neveres

Apagar també 
l'interrruptor del lladre 
on estan endollats tots 
aquests aparells

La de caminar 
fins on tenim 
els aparells i el 
lladre i apretar 
l'interruptor

La mateixa 592.163  
neveres

Tothom agafa 
l'ascensor 
excepte els del 
1r, i els del 2n 
només per pujar

1'36 neveres 
i la de les 
cames d'uns 
quants 
veïns8

382.834 
neveres9

Tothom agafa 
l'ascensor excepte els 
del 1r i el 2n, i els del 3r 
al 5è només per pujar

198.642 neveres 
i la de les cames 
de més veïns

Fem més exercici. 
Triguem 0'5-3 minuts 
més a baixar o pujar

184.192 
neveres

 6.272.678 
neveres

 198.642 neveres 
i energia 
corporal

La satisfacció d'usar 
els recursos naturals i 
humans amb saviesa

6.074.036 
neveres
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El poder de la
comunitat

l'economia social i solidària té com a finalitat proveir de manera sostenible les bases materials per al desenvo-
lupament personal, social i ambiental, i com a valor central el treball humà i les persones, i per extensió tota la 
societat concebuda com a col·lectiu. així és com ho explica la Xarxa d'Economia Solidària. Quan les empreses 
d'aquesta economia social s'agrupen, intercooperen i posen eines de mercat social al servei dels ciutadans, es-
tan bastint una columna d'acció social transformadora.

RUBEN SURIñACH PADILLA

Potenciant l’economia solidària

La unió fa la força:
la construcció

del mercat social

Arribo als baixos del número 43 del carrer Casp, 
a Barcelona, i em trobo amb una gran porta de 
vidre amb uns quants noms sobre-impresos. 
El que més destaca: ECOS Grup Cooperatiu. A 
dalt a la dreta també s’hi llegeix CRIC – Opci-
ons. Trec la clau i entro a les oficines que acu-
llen una de les majors concentracions d’entitats 
d’Economia Social i Solidària a nivell estatal; 15 
per ser exactes. 

Només d’entrar trobo la branca catalana de 
FIARE (Fundación para lnversión y el Ahorro 
Responsable), una empresa de finances ètiques 
filla de la cooperativa de crèdit italiana Banca 
Popolare Etica.1 Segueixo caminant pel pas-
sadís, deixo dues sales de reunions i una sala 
d’actes a la dreta i s’obre davant meu la prime-
ra gran sala de l’espai d’oficines: hi compto uns 
35 llocs de treball, agrupats més o menys per 
empreses o entitats. Començant per l’esquerra 
hi ha Hobbest, una empresa dedicada a l’asses-
sorament en millora de models organitzatius, 
que comparteix taula amb Complementum, 
una consultora social en polítiques públiques i 
economia solidària. Segueixo fent la volta amb 
la mirada i trobo les noies de la cooperativa 
Nusos, una entitat que es dedica a la divulgació 
científica i a l’educació per a la sostenibilitat. 
Al seu costat, al fons de la sala, hi ha la coope-
rativa ETCS, que assessora i dinamitza proces-
sos organitzatius i participatius a escala local. 
Acabant de donar la volta arribo a SostreCívic, 
cooperativa que ajuda a posar en pràctica mo-

dels d’accés a l’habitatge social i ambiental-
ment sostenibles; i al seu costat, GestCívic, co-
operativa germana que ofereix serveis tècnics 
integrals entorn a l’arquitectura, l’energia i el 
territori. Tanca el cercle l’Observatori DESC, 
entitat especialitzada en la incidència políti-
ca, la recerca i la formació per a la defensa dels 
drets civils, polítics, econòmics, socials, cultu-
rals i ambientals. I al mig del cercle, ocupant el 
centre de la sala, hi ha dues taules buides sota 
el cartell de LabCoop (un laboratori d’idees co-
operatiu).
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Entrada al local del c/ Casp 43

1. En concret és una so-
cietat limitada: FIARE, 
S.L. Vegeu projecte-
fiare.files.wordpress.
com/2009/09/fiare-
memoria-2010-catala.pdf.
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les empreses 
d'economia 

social hem de 
procurar que  

la nostra 
oferta sigui 

visible  
i compresa 

per les 
persones més 

predisposades 
al consum 

crític, i que 
per tant han 

de tendir 
a adquirir 

els nostres 
productes  

i serveis

Pujo les escales que porten al primer pis i a 
mà esquerra em trobo la segona gran sala, que 
comunica amb la de baix per un cel obert abal-
conat. També aquí hi ha un grapat d’entitats: 
Barnaciber, dedicada a la creació de pàgines 
web i serveis d’internet; Ex-Libris, cooperativa 
de serveis d’edició i creació gràfica; l’Apòstrof, 
també especialitzada en l’edició i el disseny a 
més de la comunicació; i les taules dedicades a 
la gestió d’ECOS Grup Cooperatiu. Dono l’es-
quena al diàfan espai i entro cap a una oficina 
més petita, allargada: és l’espai d’Arç Serveis 
Integrals d’Assegurances, que ofereix serveis 
d’assegurança sota criteris ètics. D’aquesta ofi-
cina en surt un passadís que arriba al despatx 
d’Arç Intercooperació Econòmica, una coope-
rativa que ofereix serveis i recursos de consum 
responsable. Aquesta sala dóna, finalment, a 
un despatx annex on hi som, entre capses de 
revistes, la gent del CRIC. Nosaltres completem 
els 75 llocs de treball que hi ha al local. 

EL GRUp ECOS...
Ajuntar esforços, ajuntar idees, ajuntar capaci
tat de reflexió i d’acció vam considerar que era 
l’aposta més immediata per a aquest grup de co
operatives. Ho comenta l’Alfonso Bolado, d’Arç 
Serveis Integrals d’Assegurances, al vídeo de 
presentació del Grup Cooperatiu ECOS,2 que 
agrupa 8 de les 15 entitats que hi ha en aquestes 
oficines i dues més que tenen locals propis: la 
cooperativa Trèvol, dedicada a serveis de mis-

satgeria i neteja, i COS, cooperativa de serveis 
de salut. En total generen 102 llocs de treball. 
ECOS es va constituir com a cooperativa de se-
gon grau el setembre del 2011.

unir-se sota el paraigües del grup cooperatiu 
els serveix per accedir a serveis i avantatges 
que en solitari serien més difícils d’aconseguir: 
la capacitat de negociar com a grup davant les 
entitats financeres i tenir accés a fons d’inver-
sió; la força d’una imatge comercial unificada 
amb la seva web i la unificació dels canals de 
difusió de cada una de les entitat sòcies; l’esta-
bliment d’estratègies conjuntes per accedir a 
nous clients i generar llocs de treball en el marc 
del grup; les economies d’escala en la gestió de 
webs i altres eines d’internet... Tot plegat amb 
les contrapartides d’haver de dedicar temps a 
la gestió de la dinàmica col·lectiva: la reunió 
mensual de gestió del local, la reunió quinze-
nal del comitè de direcció, les comissions de 
treball... I també d’haver de tenir una despesa 
econòmica: per ser soci s’ha de desemborsar 
un capital inicial i pagar una quota mensual.3

... I CASp 43
Hobbest, SostreCívic, GestCívic, l’Observatori 
DESC, FIARE i el CRIC mateix no formen part 
d’ECOS però estan sota el mateix sostre. Més 
enllà dels avantatges propis del grup ECOS, 
el sol fet de compartir local amb entitats de 
l’economia social i solidària ja genera unes di-

Festa d'inauguració del local del c/Casp 43

2.  Es pot veure a vimeo.
com/44861363.

3. Guernica Facundo, de 
Complementum (grup 
Ecos).
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nàmiques que estant en locals separats no es 
donarien. La facilitat amb què comparteixes 
aquesta o aquella informació entre passadis-
sos, les visites improvisades al despatx per fer 
una proposta, els esmorzars cooperatius que 
es convoquen una vegada al mes per què cada 
entitat presenti projectes i propostes als altres 
membres de l’espai... Tot plegat és un caldo de 
cultiu propici per a l’intercanvi d’experiències, 
l’aprenentatge mutu, el recolzament entre en-
titats, la creació de noves idees i l’emergència i 
consolidació d’intercanvis econòmics entre les 
diferents organitzacions, és a dir, per interco
operar. 

UNA pANORÀMICA DE L’ECONOMIA 
SOLIDÀRIA A L’ESTAT

A l’Estat hi ha vora 260 empreses i entitats 
d’economia social que estan articulades a tra-
vés de 12 xarxes territorials i 2 de sectorials que 
conflueixen a REAS Red de Redes com a xarxa 
de xarxes a nivell estatal.4 La Carta de l’Eco-
nomia Solidària5 les defineix i uneix ideològi-
cament, i a més a través de la xarxa estatal es 
treballa conjuntament en quatre direccions: la 
producció solidària, el consum responsable, les 
finances ètiques i la cultura lliure. Per fer-ho es 
reparteix la feina i la responsabilitat entre les 
comissions, els grups de treball, les reunions de 
junta directiva i l'assemblea anual. Actualment 
hi ha quatre comissions (Mercat social –vegeu 
més endavant–, Auditoria social, Sostenibilitat 
ambiental i Cultura lliure) i tres grups de tre-
ball (portal web, grup de recolzament i inter-
nacional). Al 2011 les 260 entitats que confor-
men la xarxa de xarxes facturaven 218 milions 
d’euros i donaven feina a 5.902 treballadors, a 
més d’implicar de forma voluntària unes 11.000 
persones més.6

A nivell de Catalunya hi tenim la Xarxa 
d’Economia Solidària (XES). Les dues grans po
tes quan parlem de la XES són, per una banda, el 
fer visible realitats que desenvolupem economies 
amb voluntat transformadora i, per l’altra, de
senvolupar dinàmiques d’intercooperació entre 
les diferents iniciatives, ens comenta en Jordi 
Via, membre actiu de la XES i coordinador del 
grup ECOS. La XES està formada per 72 entitats 
sòcies entre cooperatives de treball, cooperati-
ves de consum, fundacions, associacions i em-
preses d’inserció, i també algunes cooperatives 
de segon grau.

La Xarxa s’organitza en vàries comissions 
de treball: Llibres (encarregada d’editar llibres 
de la col·lecció de la XES); Comunicació-exten-
sió (per donar a conèixer l’economia solidària 
i incorporar nous membres a la Xarxa); Inter-
nacional (que representa la XES a nivell in-
ternacional); Balanç Social (elabora el balanç 

Estem impulsant la creació del Mercat Social Madrileny (MES). Hem 
creat tres comissions de treball: Difusió, Avaluació/acollida i Moneda 
Social. Volem destacar la labor central de la comissió d’Avaluació/
acollida en l’elaboració d’un sistema participatiu de certificació 
per a les entitats que vulguin entrar al MES, que esperem que sigui 
utilitzat per la resta de territoris que estan desenvolupant mercats 
socials. Per la seva dimensió econòmica i mediàtica, la creació de la 
moneda social, el Boniato, ha estat una de les apostes més impor-
tants del territori madrileny, i utilitzar-la, juntament amb el sistema 
de certificació participatiu, són els compromisos que han d’assumir 
els proveïdors que vulguin participar en el mercat social. Periòdica-
ment organitzem fires que miren de provar l’ús de la moneda social 
in situ i que proveïdors i consumidors es coneguin més entre ells.

mERcat social maDRilEny
per fernando Sabín

Des de l’Aragó ja portem diversos anys impulsant la creació d’un 
mercat social mitjançant processos participatius. Som més de 30 
entitats i volem seguir sumant organitzacions i augmentar la diver-
sitat de productors/es i proveïdors/es de serveis. Estem estudiant 
diferents opcions i eines de comercialització alternativa, com el 
repartiment a domicili i la consolidació de la Fira del Mercat Social 
a Aragó, que celebrem des de fa tres anys. A més, juntament amb 
altres territoris estem creant un marc d’àmbit extraterritorial per 
experimentar, gestionar i implementar altres eines de mercat so-
cial (vegeu el requadre següent).

mERcat social aRagonÈs
per Susana ortega

El mercat social d’àmbit estatal s’articula al voltant del portal 
Konsumoresponsable.coop, una web desenvolupada amb pro-
gramari lliure que pretén incrementar la demanda de consum 
responsable sota criteris d’economia solidària. És un espai de 
referència que aglutina informació, formació, denúncia i alter-
natives des d’una òptica d’economia solidària, i, sobretot, és una 
eina de visualització dels mercats socials. Al desembre podrem 
gaudir d’una base de dades amb les ofertes de productes i serveis 
d’economia solidària que hi ha per tot l’Estat, per poder exercir un 
consum responsable cadascú al seu territori.

Actualment estem treballant en la constitució d’una cooperativa 
que gestionarà el portal i articularà els diferents mercats socials 
territorials, i serà un espai de treball col·laboratiu de propietat 
col·lectiva, fet que facilitarà desenvolupar aliances amb altres mo-
viments socials, xarxes, entitats i consumidors/es. Algunes de les 
entitats que participen en el procés són REAS Red de Redes, Arç 
Serveis Integrals d’Assegurances, Coop57, Banca Ètica Fiare, Ideas 
Comercio Justo, Ecologistas en Acción, Diagonal Periódico, Som 
Energia i el CRIC.

mERcat social Estatal
per Susana ortega
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social anual com a mecanisme de certificació 
de les entitats sòcies); i, finalment, la comissió 
d’Intercooperació: la que s’ocupa de connec-
tar i generar intercanvis entre les entitats de 
l’economia solidària: El grup de treball d’Inter
cooperació, que és d’on ha nascut la proposta 
de creació del grup cooperatiu ECOS, pretén 
dinamitzar i facilitar pràctiques concretes d’in
tercooperació dins del món de l’economia soli
dària, i dins d’aquest àmbit d’intercooperació 
és on es parla d’estratègies de desenvolupament 
del mercat social. Torna a ser en Jordi Via, i ens 
introdueix un concepte nou: el mercat social. 

CAMINANT CAp AL MERCAT SOCIAL
Des de REAS Red de Redes, el mercat social es 
defineix com una xarxa de producció, distri
bució i consum de béns i serveis i aprenentatge 
comú que funciona amb criteris ètics, democrà
tics, ecològics i solidaris, en un territori determi
nat, constituïda tant per empreses i entitats de 
l’economia solidària i social com per consumi

• ECOS Grup Cooperatiu:  
www.grupecos.coop.

• Xarxa d’Economia Solidària:  
www.xes.cat.

• REAS Red de Redes (àmbit estatal):  
www.economiasolidaria.org.

• Mercat Social estatal:  
www.konsumoresponsable.coop.

REcuRsos

dors individuals i col·lectius.7 Així doncs, la idea 
de mercat social es defineix per unes dinàmi-
ques (les de producció-distribució-consum) 
emmarcades i condicionades per uns princi-
pis clars (els de l’economia solidària). Per dir-
ho ras i curt, les empreses i entitats d’economia 
social i solidària hem de comprar i vendre entre 
nosaltres, i també hem de procurar que l’oferta 
de producte i servei que fem sigui visible i com
presa per part d’aquelles persones de la societat 
més predisposades al consum crític, i que per 
tant han de tendir a adquirir els nostres produc
tes i serveis.8

Aconseguir que cada vegada més necessi-
tats puguin ser satisfetes a través de l’economia 
solidària es pot promoure, i de fet ja s’està pro-
movent, per diferents vies. Una manera seria la 
creació de noves empreses, productes o bran-
ques d’activitat que omplen un buit que existia 
dins del mercat social. Per exemple, l’entrada al 
món de l’economia solidària de Som Energia,9 
una cooperativa dedicada a oferir electricitat 
provinent d’energies renovables, ha permès 
que es pugui pagar la factura de la llum dins del 
circuit econòmic del mercat social.

En aquests moments a l’Estat hi ha diversos 
processos en marxa a nivell autonòmic que 
conflueixen en la creació d’un mercat social 
virtual a nivell estatal; en presentem alguns als 
requadres.

Veiem doncs que des de la creació de co-
operatives de segon grau com el grup ECOS, 
passant per compartir l’espai de treball i arri-
bant a la idea i la pràctica del mercat social, tot 
plegat ens mostra una manera de construir les 
relacions econòmiques i socials a través d’uns 
valors i unes pràctiques basades en la interco-
operació, la col·laboració, el treball conjunt, el 
bé comú... desterrant la llei de la competència 
i la recerca del màxim benefici individual que 
tant mal ens fa com a persones, com a societat i 
com a espècie. 

4. www.economiasolidaria.
org/entidades/redes.

5. Es pot descarregar de 
www.economiasolidaria.
org/files/CARTA_ 
ECONOMIA_SOLIDARIA 
_REAS.pdf.

6. REAS Red de Redes.

7. www.economiasolidaria.
org/mercado_social.

8. Jordi Via.

9. www.somenergia.coop

• Mercat Social Català: 
 www.mercatsocial.cat (s’estava acabant de posar 

en marxa en tancar aquesta edició). S’hi poden 
comprar productes d’economia solidària amb la 
moneda social Ecosol.

podem fins i 
tot pagar la 

factura de 
la llum dins 

del circuit 
econòmic del 
mercat social

III Fira del Mercat Social d'Aragó, el 9 de juny passat, a Zaragoza. Foto: REAS Aragón
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Florent Marcellesi és activista i investigador ecolo-
gista. És el coordinador d’Ecopolítica (ecopolitica.
org), un centre de recursos, estudis i formació que té 
per objectiu donar a conèixer el concepte d’ecologia 
política, entès com un sistema de pensament global 
i eines per a l’acció. Podeu conèixer més la persona i 
el seu treball a florentmarcellesi.eu.

21 horas: una semana laboral más corta para pros-
perar en el siglo XXi és un llibre de The New Eco-
nomics Foundation i Ecopolítica, publicat el 2012 
per Icaria editorial en la col·lecció A Saco. Podeu 
llegir-ne el pròleg a tinyurl.com/21horasProleg, 
i es pot comprar a www.icariaeditorial.com/li-
bros.php?id=1281.

ÁLVARO PORRO

El poder de
les regles  
del joc

El 2007, Nicolas Sarkozy proclamava que era 
prioritari treballar més per guanyar més. Maria-
no Rajoy, el març del 2011, va anar fins i tot més 
enllà: treballar més i guanyar menys. I no era 
una broma: un cop al poder ha augmentat, per 
exemple, la jornada laboral del funcionariat i 
n’ha reduït o congelat el salari. Davant d’aques-
ta forta tendència, un interessant informe (ve-
geu el requadre), que ja havíem presentat breu-
ment a Opcions, proposa una jornada laboral de 
21 hores com una peça clau en la transició cap a 
una economia més justa i realment sostenible.

Plantejar ara mateix una setmana laboral de 
21 hores no deixa de ser un canvi de paradigma 
enfront de les propostes de reformes laborals i 
de jubilació, o de les polítiques i discursos de 
foment del consum que ens empenyen a treba-
llar i consumir cada vegada més, com si l’atur, 
la desigualtat o l’esgotament dels recursos na-
turals no estiguessin relacionats amb això.

La idea, tal com els autors de l’informe ad-
verteixen, no és un canvi sobtat i imposat des 

de dalt mitjançant un “policia del temps” que 
recorrerà els centres de treball: us estem con
vidant a prendre part en un experiment men
tal. Volem començar un debat seriós sobre què 
passaria si, al llarg de la propera dècada, el nú
mero d’hores que s’espera que la gent passi en el 
treball remunerat es mou en aquesta direcció. 
Tenint sempre clar que el nostre objectiu són les 
21 hores, volem considerar com podríem arribar 
d’aquí fins allà, i quins possibles efectes podria 
tenir –si en tingués cap.

Ja d’entrada els autors exposen que aques-
ta reducció seria una nova via per abordar les 
múltiples crisis (ecològica, social, econòmica, 
cultural...) a les quals ens enfrontem. Una set-
mana laboral “normal” de 21 hores podria aju-
dar a afrontar una sèrie de problemes urgents 
i interrelacionats: excés de feina (per als que 
tenen ocupació), atur, consum excessiu, altes 
emissions de carboni, baix benestar, desigual-
tats consolidades, individualisme i atomitza-
ció social...

Sostenibilitat, igualtat i jornada laboral

Treballar menys
per viure millor

21 hores?

reduir significativament la jornada laboral. Per què val la pena pensar-hi? Què faria que això fos possi-
ble? Quins serien els efectes? aquestes són algunes de les qüestions que comença a enfrontar the New 
Economics foundation (fundació Nova Economia) en una refrescant proposta que ens convida a imagi-
nar un canvi radical en la distribució del temps del treball remunerat i tot el que se’n pugui derivar. En 
aquest article entrevistem un dels autors del llibre que està divulgant la proposta a Espanya, florent 
marcellesi.
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El potencial de la idea es pot agrupar entorn 
a tres branques:

• protegir els recursos naturals Els autors par-
teixen del supòsit que si tenim més temps 
“lliure” però menys ingressos i un marc legal, 
fiscal, productiu... que afavoreixi la sosteni-
bilitat, aquest “nou temps lliure” redundarà 
en formes de vida més sostenibles. No tinc 
pressa, puc anar en autobús.

 • justícia social i benestar per a tothom La 
idea és senzilla: si tots treballem menys, 
és més fàcil que tots treballem. Per tant, 
l’ocupació estaria distribuïda de manera més 
homogènia i igualitària, amb tot el que im-
plica en la nostra societat reduir l’atur per a 
uns i l’excés de feina per a uns altres. A més, 
permetria desenvolupar de veritat un procés 
que mai ha acabat de desenvolupar-se: el fet 
que el treball no remunerat vinculat a la 
llar, la família, la comunitat... estigui enca
ra repartit molt desigualment en perjudici 
de les dones.1 I no només això: també tenir 
més temps per dedicarse al que un vol, a 
participar en ocuparse de la comunitat, en 
activitats solidàries, participació ciutada
na, associacionisme... Ara tinc les tardes lliu
res, m’ apuntaré de voluntari a l’associació de 
veïns.

• una economia forta i pròspera L’economia 
es beneficiaria d’una incorporació de la dona 
al mercat laboral més equilibrada; d’uns tre
balladors potsers més satisfets, sans... amb 
el que això implica en termes d’eficiència, 
haventhi un millor equilibri en el reparti
ment dels seus temps vitals; una economia 
amb usos sostenibles dels recursos; etc.

Per descomptat aquesta proposta només es 
pot analitzar en el marc d’una transició àmplia 
i gradual, el desenvolupament de la qual està 
ple de dificultats i incerteses en el curt i llarg 
termini. Per exemple: el risc que la pobresa aug-
menti en disminuir el poder adquisitiu dels que 
tenen salaris baixos; pocs llocs de treball nous 
perquè els que tenen feina accepten fer hores 
extres; la resistència de les empreses deguda a 
un augment de costos i a una falta de qualifica-
cions; la resistència dels treballadors i sindicats 
deguda a l’impacte sobre els ingressos a tots els 
nivells; i una oposició política més general que 
podria sorgir, per exemple, del pas cap a una 
entrada en vigor d’un menor nombre d’hores.

La proposta no deixa de ser una llavor de 
provocació encara immadura. Sens dubte hi ha 
molta feina per fer, i ara com ara els autors vo-
len que serveixi sobretot per estimular el debat 
i la reflexió, més que per oferir solucions defi-
nitives.

De fet la proposta no és rígida. Per exemple, 
les 21 hores no es tradueixen necessàriament 
en tres dies de 7 hores, ni en cinc dies de 4 i es-
caig. Es pot mirar com 1.092 hores al llarg de 
l’any, que poden repartir-se de moltes maneres 
diferents, adaptant-ho a diversos factors. La 
clau rau a imaginar un canvi radical en la distri
bució del temps del treball remunerat, i tot el que 
se’n pugui derivar.

la nostRa convERsa  
amb floREnt maRcEllEsi 

21 hores és una provocació, més que una recep-
ta. Però, per què no provocar amb 30 hores, per 
exemple, en comptes d’amb 21? No és massa poc?

21 hores és una xifra simbòlica que s’aproxima 
a la mitjana que, el 2011, totes les persones en 
edat de treballar a Espanya dedicaven setma-
nalment al treball remunerat. Per ser exactes, 
dedicaven unes 19 hores al treball remunerat 
i unes 23 hores al treball no remunerat. Per 
descomptat, darrere d’aquestes mitjanes s’hi 
amaguen grans diferències en el repartiment 
dels treballs remunerats i no remunerats en-
tre homes i dones, entre ingressos baixos i alts, 
entre joves i altres franges d’edat, o entre per-
sones aturades, precàries i treballant a temps 
complet.

Ara com ara, quina resposta trobeu? Esteu acon-
seguint provocar?
Sens dubte, l’acollida fins al moment ha es-
tat molt bona. Hem presentat l’informe a col-
lectius socials, sindicats, ONGs, fins i tot petits 
empresaris, i la proposta ha sortit a nombroses 
publicacions i diaris de tirada local i estatal. En 
els moments de carreró sense sortida per a les 
economies del creixement que oscil·len entre 
recessió social i col·lapse ecològic, la provoca-
ció ha encertat de ple. És una resposta alhora 
a l’atur i a la crisi ecològica; és una nova via per 
iniciar la transició cap a societats més justes i 
sostenibles.

Quin és per tu el punt fort o clau que et sedueix 
de la proposta de reducció dràstica de la jornada 
laboral?
La proposta de 21 hores aconsegueix bastir un 
pont entre les primeres reivindicacions dels sin-
dicats –superar el treball assalariat alienant– i 
la crítica ecologista de la societat de consum i 
de creixement. És un punt de trobada entre dos 
mons que massa vegades s’han ignorat o, fins i 
tot, combatut. És una síntesi perfecta, política
ment potentíssima, per ajuntar forces i cons
truir noves respostes a la crisi de civilització 

la lògica 
intrínseca 

d'una jornada 
de 21 hores  

és que  
no vivim per 

treballar 
sinó que 

treballem per 
viure, i que 
l'important 

no és el poder 
adquisitiu 

sinó el “poder 
del bon viure”
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1.  Per exemple, si el temps 
mig dedicat a la feina 
domèstica no remu-
nerada i a la cura de la 
infància al Regne Unit 
el 2005 es valorés en 
termes de salari mínim, 
valdría l'equivalent 
al 21% del Producte 
Interior Brut del país.
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adquisitiu sinó el “poder del bon viure”. Treba
llar remuneradament, sí, però just el neces
sari per viure bé dintre dels límits ecològics 
del planeta i de forma democràtica i solidària. 
D’altra banda, la reducció de la jornada labo-
ral obre la possibilitat de dedicar més temps a 
activitats sostenibles, com poden ser cultivar 
el teu hort o cuinar el teu menjar, en comptes 
d’invertir la teva renda del treball a comprar en 
supermercats alimentació precuinada, empa-
quetada, fora de temporada, etc., molt intensiva 
en energia i en capital. En definitiva, en consu-
mir menys i diferent i en viure de manera més 
sostenible, la jornada de 21 hores permet viure 
d’una forma menys perjudicial per al medi am-
bient i utilitzar menys recursos naturals, i per 
això és una eina per disminuir la petjada ecolò-
gica personal i col·lectiva.

Per tant, si treballem menys i cobrem menys 
aprendrem a viure amb menys diners. Com lliga 
la vostra proposta amb el debat social sobre qui-
nes necessitats són rellevants, com satisfer-les, 
quins graus de llibertat ens podem prendre...?
Tal com defensem en l’informe, cal un debat so-
cial, plural i ampli sobre com usem, valorem i 
distribuïm el treball i el temps. Dit d’altra ma-
nera, fa falta una reconstrucció col·lectiva del 
que anomenem “necessitats” i “riquesa”. Ne-
cessitem definir democràticament entre tots i 
totes per què, per a què, fins on i com produïm, 
treballem i consumim. Necessitem establir què 
és rellevant, quines són les nostres prioritats, els 
nostres marges d’actuació, és a dir els límits de 
mínim i de màxim que ens fixem com a comu-
nitats i com a individus. En aquest marc delibe-
ratiu, el treball serà una variable més a analit-
zar. Per exemple, el repartiment del treball, que 
a la pràctica comporta una reducció de la jorna-
da laboral, del salari relatiu, però que és alhora 
la solució més senzilla per mantenir l’ocupació 
sense augmentar la producció, hauria de ser 
una conseqüència d’aquest procés col·lectiu.

Fem un exercici de ficció. Imaginem que estem en 
una societat “postconsumista i sostenible”. D’una 
banda és previsible que es reduïria tota l’activitat 
vinculada a abastir el consum insostenible (prés-
secs a l’hivern, fred a l’estiu en espais tancats, 
caps de setmana a Estocolm...), així com la deri-
vada de determinades estructures socials (publi-
citat, vigilància/seguretat, financeres especulati-
ves, etc.). Però d’altra banda s’hauria de procedir a 
repartir el treball “invisible” (sobretot el que han 
fet les dones a la llar); s’haurien de substituir les 
tecnologies més intensives en energia, cosa que 
presumiblement requereix més treball humà; i 
caldria atendre necessitats col·lectives noves o 
insuficientment dotades (p. e. transport públic 

que sofreixen les nostres societats enriquides. 
La crisi econòmica i social té una component 
ecològica central, i per lluitar contra la crisi eco-
lògica cal donar-li respostes socials i econòmi-
ques. És el que fa la jornada de 21 hores.

Aposteu per 21 hores. Tu quantes en treballes? 
Coneixes algú que ho faci? Com li va?
Per cuidar les meves filles, treballava fins fa 
poc 20 hores a la setmana per compte d’altri. 
Ara sóc autònom i reparteixo el meu temps de 
forma equilibrada entre treball remunerat (al 
voltant de 20 hores), treball d’atenció a la fa-
mília i treball militant. Em va estupendament, 
gràcies!

Si la gent va tan justa a final de mes, com podria 
viure guanyant significativament menys? Quines 
altres coses han de canviar?
Hem de canviar en general les prioritats dels 
pressupostos individuals i familiars. Fins avui 
hem viscut a crèdit, és a dir, per sobre de les 
nostres capacitats econòmiques i ecològiques, 
per poder tenir accés de forma individual o 
familiar a tot tipus de necessitats construïdes 
per la publicitat, les multinacionals o el propi 
Estat. En comptes de treballar més del comp-
te per tenir una renda prou alta com per com-
prar i pagar tots els costos associats a un, o dos 
(o més!), cotxes per persona o unitat familiar, 
val més treballar el just i compartir la propie-
tat i les despeses d’un cotxe entre moltes per-
sones (carsharing). Fins i tot per a les persones 
que no volen hipoteques per a tota la vida hi 
ha solucions alternatives i comunitàries, com 
les co operatives d’habitatge que permeten en 
definitiva invertir menys hores de la teva vida 
a generar una renda laboral que alimenti al 
seu torn un crèdit hipotecari. La jornada de 21 
hores forma part d’aquesta mateixa lògica de 
transformació econòmica i cultural.

Podries explicar com una jornada de 21 hores 
ajudaria a transformar la lògica/cultura del con-
sum en les seves tres branques: consumir menys 
i diferent; donar més temps per viure de manera 
sostenible; i disminuir la petjada ecològica per 
persona?
La lògica intrínseca d’una jornada de 21 hores 
és que no vivim per treballar sinó que treba-
llem per viure, i que l’important no és el poder 

necessitem definir 
democràticament entre tots  
i totes per què, per a què,  
fins on i com produïm,  
treballem i consumim

l’ocupació 
estaria 
distribuïda 
de manera 
més 
homogènia 
i igualitària, 
amb tot el 
que implica 
reduir l’atur 
per a uns i 
l'excés de 
feina per a 
uns altres
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massiu en una societat amb poc vehicle privat). 
Podria funcionar, aquesta societat, amb una jor-
nada de 21 hores?

No és que podria funcionar, és que la jornada 
de 21 hores seria una condició necessària per 
arribar a aquest objectiu postconsumista. Si 
volem repartir el treball no remunerat (com 
el domèstic o el d’atencions a persones) entre 
homes i dones, és indispensable que els homes 
vagin dedicant cada cop menys hores al tre-
ball anomenat productiu per poder invertir-lo 
en l’esfera reproductiva. Si volem que homes i 
dones dediquin més temps a la gestió demo
cràtica de les nostres comunitats i societats 
(més enllà de votar una cop cada quatre anys 

i confiar el nostre futur en una classe política 
professional remunerada), és imprescindible 
que alliberin temps per ser ciutadans actius.

Ara bé, és cert que viure bé en un món soste-
nible i solidari implicarà sens dubte un major 
desenvolupament de sectors rics en ocupació 
verda i poc intensius en energia (agricultura 
ecològica, atencions a les persones, artesania, 
economia social, energies renovables, etc.) i, al 
revés, una contracció per als sectors que exigei-
xen molta energia fòssil i/o especulació finan-
cera (indústria manufacturera, sector auto-
mobilístic, agricultura i ramaderia industrial, 
bancs i assegurances, etc.). Tanmateix, dintre 
d’aquest llarg procés complexíssim de transició 
és difícil calcular si un model viable socialment 
i ecològicament implicaria més o menys hores 
treballades de mitjana per persona que una 
jornada de 21 hores. En aquest punt clau, sens 
dubte, necessitem investigar molt més.

És compatible l’estat de benestar i el nivell d’in-
gressos fiscals necessari amb una reducció dràs-
tica de la jornada laboral?
La jornada de 21 hores és compatible amb una 
altra manera d’entendre l’Estat, el benestar i la 
redistribució de la riquesa. S’ha d’implantar en 
paral·lel i de forma paulatina amb una evolució 
profunda de tots aquests conceptes cap al bon 
viure, una relocalització de l’economia i de la 
gestió d’allò comú. Per descomptat, i seria una 
impossibilitat pràctica, no es tracta de passar 
d’un dia per l’altre a 21 hores com a norma. Més 
aviat les 21 hores són la llum del far que ens 
guia en un mar de “desenvolupisme”; són alho-
ra un camí i un objectiu d’una transició social i 
ecològica reeixida.

La jornada de 21 hores, és “la solució”? Amb qui-
nes altres mesures caldria combinar-la?
En un món tan complex com l’actual (si és que 
mai ha existit un món no complex...), no hi ha 
cap solució única i màgica. La reducció de la 
jornada laboral pot ser un lema potent, una 
prioritat, per agrupar lluites i reivindicacions, 
però només donarà fruits si alhora engeguem 
multitud d’altres reformes: una reforma pro-
funda del sistema fiscal cap a més justícia i 
sostenibilitat, la instauració d’una renda bàsica 
de ciutadania i d’una renda màxima, una re-
forma integral de l’urbanisme desenvolupista 
(per exemple, per tal que les persones treba-
lladores no passin hores “invisibles” de trans-
port domicili-feina)... D’aquesta manera, estem 
convençuts que la jornada de 21 hores pot ser 
un element que millori les relacions de gènere, 
però només ho farà si en paral·lel hi ha un canvi 
cultural, i polítiques actives que afavoreixin la 
igualtat entre dones i homes. 
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