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EDITORIAL
Una de les informacions que hem destacat al Quadern central d’aquest número és el fet que, 
pel que fa al contingut que es permet als detergents en substàncies tòxiques per a la vida aquà-
tica, la legislació europea està molt determinada per la indústria de la detergència –i és molt 
més permissiva del que hauria de ser si vulguéssim actuar per la sostenibilitat. També, en tan-
car aquesta edició el govern espanyol està a punt d’aprovar una llei que prohibiria els setrills 
per a oli i vinagre als restaurants, a petició del sector productiu –que se suposa que posaria la 
marca a les futures ampolletes monodosi o sobrets per a cada comensal. Una iniciativa que 
va en el sentit exactament contrari al del corrent que està naixent cap a la venda a granel, que 
promovem en aquest número.

Pot ser per egoisme pur i dur, pot ser per ceguera davant de la gravetat de la crisi ambiental, 
pot ser per una barreja de tot plegat. Sigui pel que sigui, és francament desesperant.

Aquest any, l’acte de cloenda de l’Escola d’Estiu de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Pú-
bliques de la Universitat Autònoma de Barcelona), coorganitzat amb el CRIC i l’Ateneu Popular 
de Nou Barris, ha estat un debat sobre la participació dels moviments socials en l’arena política 
“formal”, via eleccions, que podeu veure íntegrament a vimeo.com/70017363. Més que arribar 
a cap conclusió, l’acte va voler ser una àgora d’exposició d’arguments i visions. El moviment 
social més mencionat –que també hi era present com a ponent– va ser la Plataforma d’Afectats 

per la Hipoteca (PAH), ja que avui és un referent notori de l’acció social, pel fet que posa mans 

a l’obra davant de la terrible realitat humana en què s’ha transfigurat la terrible “realitat vir-

tual” de l’especulació financera. Veient el que hem escrit al primer paràgraf, ens ressona una 
de les reflexions que es van llençar durant el debat: es va dir que la PAH mana. Dit així sembla 
una proclama ingènua inversemblant, però si et mires la realitat t’adones que en certa mesura 
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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!
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és cert: moltes entitats bancàries estan fent les accions que la PAH els reclama, amarada de raó 
i de suport social, malgrat que no són al “manual d’instruccions” del comportament bancari. I 
el Congrés dels Diputats ha acceptat discutir la proposta de modificació de la llei hipotecària, 
que ha presentat la PAH en forma d’Iniciativa Legislativa Popular.

La regeneració democràtica que necessitem es reclama a crits a si mateixa i està prenent 
cos en el si de la societat civil organitzada, que està demostrant que junts i organitzats podem 

sobreviure millor i construir alternatives; i això és molt important, davant de la perspectiva 
d’una potencial sortida de la crisi encara més individualista. Passa el mateix amb la regenera-

ció del model econòmic, una altra cara de la mateixa piràmide que necessitem amb no menys 
urgència: la iniciativa col·lectiva està pujant a una palestra que de fet s’esvaeix en tant que 

palestra, en ser ocupada per la comunitat. El CRIC ha conduït una sessió sobre això a l’Escola 
d’Estiu que mencionàvem (opcions.org/blog/streaming-debat-moviments-socials-i-urnes), i 
el tema ha estat un dels eixos del curs de quatre dies Formación para formadores en consumo 
responsable y sostenible, que hem impartit aquest juliol juntament amb la cooperativa madri-
lenya Altekio al CENEAM –Centro Nacional de Educación Ambiental del Ministeri de Medi 
Ambient. Els assistents han valorat el curs molt positivament. Al proper número d’Opcions 

dedicarem el Quadern central a les economies col·laboratives. 
El resssorgiment del paper central d’allò comú no és fruit ni de l’egoisme ni de la ceguera. I és 

francament esperançador.

Hi trobareu íntegres 
tots els números 
de la revista 
publicats ins fa 
un any i totes les 
opcions de consum 
transformador que 
hem anunciat des  
del primer número.

MéS RECURSOS A

OPCIONS.ORg

http://opcions.org/blog/streaming-debat-moviments-socials-i-urnes
www.jabonesbeltran.com
www.opcions.org
mailto:cric@pangea.org
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EN HABITATGE, TAMBÉ HI HA PROPOSTES DIFERENTS  
I COL·LABORATIVES?

Más que una casa És una plataforma web de processos col·lectius 
d’habitatge que ofereix eines per fomentar la participació i l’auto-
gestió en la construcció dels nostres habitatges i entorns. Inclou guies 
d’assessoria, informació sobre experiències que ja existeixen, blogs, 
i un espai per posar en contacte persones interessades i trobar gent 
que ens pugui assessorar prop d’on vivim. L’han creat La Panadería i 
les cooperatives Celobert i Sostre Cívic. masqueunacasa.org

Co-housing Un article de Borja Izaola que és una bona introducció al 
concepte d’habitatge col·laboratiu, i cita moltes experiències a Espa-
nya: tinyurl.com/articuloCoHousing.

vida + facil En aquesta mateixa línia d’habitatges col·laboratius sorgeix 
el concepte cloudhousing, amb una visió més empresarial que pot satis-
fer altres públics. Es conceben els edificis com una unitat empresarial, 
amb un gestor especialitzat per al seu bon funcionament, pagament 
per ús (a diferència dels actuals models hipotecari/compra o de llo-
guer), manteniment externalitzat, espais 
d’hàbitat privat i espais comuns (alimenta-
ció, lleure tant intel·lectual com físic, esco-
la bressol, espai per a les TIC, espais exte-
riors, hort urbà...). vidamesfacil.com

UN SMARTPHONE JUST

Al nostre estudi sobre mòbils (n. 32) vam veure que la fabricació i el reciclatge 
de mòbils tenien diverses problemàtiques. Una iniciativa des d’Holanda està 
creant el Fairphone, un smartphone amb matèries primeres minerals no rela-
cionades amb conflictes bèl·lics (obté el tàntal i l’estany de proveïdors de la 
República Democràtica del Congo l’activitat extractiva dels quals no finança 
forces armades ni senyors de la guerra, i ofereix garanties laborals formals; 
vegeu solutions-network.org), busca les millors condicions laborals a les fà-
briques manufactureres, una millor gestió del residu, substitució fàcil de la 
bateria, preu transparent... Per obtenir finançament per al projecte ha posat 
a la venda 5.000 mòbils a la bestreta. A www.fairphone.com (en anglès) es 
pot conèixer el projecte, i també comprar un mòbil –en cas de necessitar-lo.

En un món tan complex com el de les tecnologies, és realment una bona 
notícia que hi hagi iniciatives com aquesta.

RECURSOS

Si coneixes cap iniciativa per compartir,  
envia-la a alvarop@pangea.org

Món en 
moviment

En aquest Món en Moviment 
volem donar visibilitat a projectes 
en dos sectors complexos com 
són el financer i el de l’energia. És 
probablement una bona mostra de la 
maduresa que el Consum Conscient i 
Transformador està adquirint. A més 
de fer verdura ecològica, sabons, 
roba... el sector productiu que cerca 
la transformació socioecològica 
també pot oferir serveis que 
requereixen escales i inversions més 
grans, com els serveis bancaris i els 
energètics. Però és que fins i tot en 
el sector de l'habitatge i en el dels 
mòbils s'estan construint opcions 
conscients... Seguim avançant!

http://masqueunacasa.org/
http://viveroiniciativasciudadanas.net/2012/11/27/co-housing-2/
http://www.vidamesfacil.com/ca/
http://solutions-network.org/
http://www.fairphone.com/
mailto:alvarop@pangea.org
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CANVIANT TAMBÉ  
EL MODEL ENERGÈTIC

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energé-
tico és un referent aglutinador de la lluita per 
un altre model energètic a Espanya. Agrupa 
empreses de renovables, moviment ecologista, 
partits, sindicats, etc., i acaba d’estrenar el do-
cumental Oligopoly2. Plantegem alternatives 

per lluitar contra l’oligopoli i caminar cap a un 

canvi de model energètic basat en la sobirania 

ciutadana. Podeu veure’l a www.nuevomode-
loenergetico.org.

En aquest web també hi podeu veure la cam-
panya de recollida d’adhesions i la denúncia de 
la Plataforma davant la Fiscalia Anticorrupció, 
amb l’objectiu de treure a la llum els vincles en-
tre alguns polítics i les grans elèctriques.

ELECTRICITAT RENOVABLE, COOPERATIVA...  
I DESCENTRALITZADA

Ja hi ha diverses cooperatives sense afany de lucre que treballen a 
l’Estat per la sobirania energètica, apostant per produir i comercia-
litzar energia verda. El seu objectiu és mobilitzar milers de ciutadans 
per contribuir a canviar el model energètic actual per un que sigui 
100% renovable.

Som Energia ja té grups locals a 14 comunitats, més de 7.000 socis 
que han invertit 3’5 milions d’euros, i gairebé 6.000 contractes de llum 
operatius. Està construint una planta de biogàs, i disposa de vuit co-

bertes fotovoltaiques que durant el 2012 
van generar prop d’un 4% de l’electricitat 
que va vendre la cooperativa; la resta la va 
comprar a altres productores renovables. 
Som Energia també fa tallers a centres 
educatius. www.somenergia.coop

GoiEner centra l'aposta produc-
tiva a Euskadi, convençuda de la 
necessitat de generar economia en 
el seu entorn proper. Però, igual que 
Som Energia, comercialitza electri-
citat a tot el territori espanyol. www.goiener.com

La cooperativa de consumidors i usuaris andalusa Zencer (www.
zencer.es) ha començat a comercialitzar electricitat entre els seus 
100 socis, en una línia semblant de cooperativisme i sostenibilitat. I 
està naixent una altra iniciativa a Cantàbria i a Castella i Lleó, Ener-
plus Cooperativa (www.facebook.com/enerpluscooperativa). Està 
en fase de captació de socis de qualsevol lloc d’ Espanya.

MÉS OPCIONS PER CONTRACTAR 
ELECTRICITAT VERDA

Si no tenim prou motivació o pressupost per 
associar-nos a una de les cooperatives que 
hi ha (la quota inicial és de 100€), o no tenim 
algú proper que en sigui soci (en el cas de 
Som Energia cada soci pot fer cinc contrac-
tes, “convidant” a familiars o amics), podem 
contractar l’electricitat a l’empresa Gester-
nova, que també treballa exclusivament 
amb electricitat d’origen 100% renovable. 
www.gesternova.com

DESOBEDIÈNCIA SOLAR: 100 EUROS, 3 PASSOS

Així es diu l’última campanya d’Ecooo, una empresa que promou 
muntar instal·lacions solars participades per la societat com a for-
ma de desobediència a l’oligopoli energètic i als governs còmplices. 
La proposta consisteix a fer-te soci i invertir 100€ en una coberta 
solar a Puçol (València), que ens oferirà, a més de la satisfacció de 
contribuir a la producció d’electricitat d’origen renovable, una ren-
dibilitat del 6% anual després d’impostos. Després graves un vídeo 
explicant perquè desobeeixes, i com a tercer i últim pas ho viralitzes. 
desobedienciasolar.com

A ESPANYA, MÉS DE LA MEITAT DE L'ELECTRICITAT  
JA ÉS RENOVABLE!!

El 54% de l’electricitat produïda a l’abril a Espanya fou d’origen reno-
vable; ja al març ho va ser un 51’8%. En els quatre primers mesos de 
l’any les renovables han aportat el 48’6% de la producció elèctrica 
espanyola. Més informació: www.energias-renovables.com.

VIURE DE L'AIRE DEL CEL

El projecte Eolpop – Viure de l ‘Aire pretén 
instal·lar a Catalunya el primer aerogene-
rador de propie-
tat com partida. 
Té un pressu post 
de 3’5 milions 
d’euros, i pre-
veu estar gene-
rant 7.237 MWh 
anuals a partir del 2014. És a dir, el consum 
elèctric anual de 2.260 llars. 
www.viuredelaire.cat

http://www.nuevomodeloenergetico.org/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/
http://www.somenergia.coop/
http://www.goiener.com/
http://www.zencer.es
http://www.zencer.es
http://www.facebook.com/enerpluscooperativa
http://www.gesternova.com
http://desobedienciasolar.com/
http://www.energias-renovables.com/
http://www.viuredelaire.cat
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EL CRIC A L’ECONOMIA SOLIDÀRIA

Trobada Idearia Aquest abril vam ser a Córdoba participant en el XI 
Encuentro Idearia de Economía alternativa y Solidaria, organitzat per 
IDEAS i REAS. Aquest any el tema transversal va ser la construcció del 
Mercat Social, que té per objectiu cobrir una part significativa de les 
necessitats dels consumidors mitjançant béns i serveis oferts per em-
preses i entitats de l'economia social i solidària. Es va presentar el web 
konsumoresponsable.coop com a portal del Mercat Social i espai de 
confluència d’entitats i persones de l'àmbit del consum responsable.

Blog Idearia Aprofitem per recomanar-vos aquest blog col·lectiu, im-
pulsat per REAS i centrat en les pràctiques econòmiques alternatives. 
El CRIC hi participa amb diferents articles. www.diagonalperiodico.
net/blogs/idearia

PER UNA RENDA GARANTIDA  
DE CIUTADANIA  

A Catalunya, on hi ha una taxa de risc de po-
bresa propera al 20% de la població, i amb 
el lema Rescatem les persones!!!, s’està 
forjant una Iniciativa Legislativa Popular 
que proposa una prestació econòmica 
mensual de 664 euros per a les persones 
en situació de pobresa. A mitjans d'abril 
va arrencar la recollida de 50.000 signatu-
res vàlides. A diferència de l’actual Renda 
Minima d'Inserció, la Renda Garantida de 
Ciutadania no estaria subjecta a disponi-
bilitat pressupostària, ni tindria un període 
màxim de prestació, entre altres diferèn-
cies, i contempla un finançament públic 
que implica un canvi en el sistema tributa-
ri. Aquesta proposta lliga amb d'altres de 
més ambicioses, com la de la Renda Bàsica. 
rendagarantidaciutadana.net

POTENCIANT ELS BANCS  
DEL TEMPS

L’Associació pel Desenvolupament 
dels Bancs de Temps ofereix espai 
web, programari de gestió, informa-
ció i experiències per crear un banc 
del temps o millorar el funcionament 
dels ja existents. Al seu web hi trobem 
un interessant mapa amb 160 bancs 
del temps i monedes socials localitza-
des a Espanya. adbdt.org

OTRA VIDA ES POSIBLE

Amb el subtítol Prácticas económicas alternativas durante la crisis, 
aquest llibre (Editorial UOC, 2012) és el resultat d’una investigació 
acadèmica que s’endinsa en les xarxes de persones que construeixen 

una economia sostenible, solidària i descentralitzada. Enmig d’un sistema social i econòmic que 

s’enfonsa, aquest llibre posa el focus en altres formes de vida que creixen amb força arreu del món 

per poder respondre com a societat a les preguntes d’on, perquè i com s’origina el canvi. Diversos 
dels seus autors (Joana Conill, Manuel Castells i Álex Ruiz) van realitzar l’any 2010 el documental 
Homenatge a Catalunya II, sobre pràctiques econòmiques alternatives a Catalunya. El documen-
tal es pot veure gratuïtament a www.homenatgeacatalunyaII.org , i es pot llegir el primer capítol 
del llibre a tinyurl.com/otraVidaCapitulo.

EL BON VIURE

Una gran diversitat de moviments socials i polítics a l'Amèrica Llatina han aconseguit crear governs amb 
objectius de justícia social i ambiental. Icaria editorial publica aquest llibre d’Alberto Acosta, expresi-
dent de l’Assemblea Constituent equatoriana, on explica el principi del Sumak Kawsay, el Bon Viure, que 
Bolívia i Equador inclouen a les seves Constitucions com a objectiu de llurs societats enfront del desen-
volupament sense fi. És un principi que, partint de la cosmovisió indígena, és vàlid més enllà dels pobles 
indígenes i del mateix Equador, ja que ens ajuda a crear un altre concepte de benestar i de justícia.

http://konsumoresponsable.coop
http://rendagarantidaciutadana.net/
http://adbdt.org/quien-somos/servicios-on-line/
http://www.homenatgeacatalunyaII.org/
http://www.editorialuoc.cat/otravidaesposible-p-1069.html?cPath=1
www.diagonalperiodico.net/blogs/idearia
mailto:alvarop@pangea.org
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BANC MÉS GRAN = BANC MÉS 
RENDIBLE?

L’Aliança Global per una Banca amb Va-
lors (www.gabv.org) és una xarxa mun-
dial de bancs “diferents” que promou una 
renovació del sistema financer, en què 
participen Banca Popolare Etica i Triodos 
Bank. Un estudi d’aquesta xarxa com-
para els resultats de bancs amb valors 
amb els de les 29 entitats financeres més 
grans del món, i observa millors resultats 
en diferents aspectes clau de l’activitat 
d’un banc en els petits bancs amb valors. 
Són més o menys el que aquí coneixem 
per banca ètica, però internacionalment 
s’usa el terme banca amb valors, o també 
banca sostenible.

LA SUCURSAL ÉS DEL BARRI  

Er Banc Güeno a Málaga (erbancogueno.
blogspot.com.es) i el Banc Expropiat a Bar-
celona (bancexpropiatgracia.wordpress.
com) són projectes en què un grup de veïns 
intenta donar un ús social a una sucursal 
en desús. Una altra manera de “transfor-
mar” el paper social dels bancs.

RECURSOS

Projecte Fiare = realitat Fiare Fa vuit anys, quan vam fer 
el número d’Opcions sobre banca (n. 14), Fiare estava co-
mençant a caminar. Durant aquests anys de treball en xarxa 
ha tingut una extensió territorial forta (12 delegacions, co-
brint gairebé tot el país), i més de 3.600 persones i gairebé 
400 entitats li han aportat capital social. Fiare ha captat es-
talvi ètic per valor de 33 milions d’euros, i ha concedit més de 
31 milions en préstecs a 150 projectes. 

El passat mes de maig va ser declarada oficialment una 
àrea de la italiana Banca Popolare Etica a l’Estat, la qual 
cosa facilita el seu assentament legal i la dota de la força 

d’aliar-se amb una de les experiències de banca ètica més 
potents a nivell europeu. A principis del 2014 començarà a 
oferir operativa bancària (comptes corrents, domiciliacions, 
transferències, etc.). proyectoiare.com

Triodos Bank prospera El banc europeu, present a Holan-
da, Bèlgica, el Regne Unit, Espanya i Alemanya, duplicava 
el 2012 les seves xifres a Europa respecte a l’inici de la cri-
si el 2008, i ha anunciat que començarà a actuar a França. 
A Espanya el nombre de clients va créixer un 73%, superant 
els 100.000 a la fi del 
2012 (a Europa en té 
més de 430.000), i ja 
hi té 16 oficines, des-
prés de l’obertura de 
la sucursal de Girona 
(que podem veure a 
la foto). 
www.triodos.es

“BANC DOLENT”? I ELS BANCS BONS?

“ESCRACHE” A LA “BANCA BRUTA”

inanzaseticas.org És un web de 
Setem que, alhora que promou 
la banca ètica i l'economia soli-
dària, denuncia i pressiona les 
“finances brutes”. Enllaça amb 
les diverses campanyes de de-
núncia que Setem ha dut a terme, 
algunes amb èxits parcials, com 
que Caixa Catalunya vengués 
les seves participacions de BAE 
Systems (una important empre-
sa armamentista), o que Banco 
Popular i Bankinter es posessin 
en contacte amb la campanya 
per parlar dels seus criteris ètics 
d'inversió. Recomanem el seu documental Con tu dinero, ca-
rregat de raons per canviar-nos a les finances ètiques, que po-
deu veure i descarregar de tinyurl.com/docuConTuDinero.

desBanka Neix amb la intenció d’organitzar un front Ciutadà 
Contra el Poder financer. Aquest abril va celebrar les seves 
primeres jornades, en què hi van participar experts i activis-
tes de diferents moviments socials. desbanka.org

CAMPANyA

http://www.gabv.org/
http://erbancogueno.blogspot.com.es/
http://erbancogueno.blogspot.com.es/
http://bancexpropiatgracia.wordpress.com/
http://bancexpropiatgracia.wordpress.com/
http://www.proyectofiare.com/web/ca
http://www.triodos.es
http://finanzaseticas.org/
http://finanzaseticas.org/blog/ya-podeis-ver-el-documental-con-tu-dinero-en-internet/
http://desbanka.org/
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La incineració consisteix simplement 
a cremar els residus per “fer-los des-
a parèixer”. Però és ben sabut que la 
matèria no es crea ni es destrueix: es 
transforma, en aquest cas en escòries o 
cendres i gasos, alguns dels quals són 
greument perjudicials per a la salut. 
Implantar una incineradora reque-
reix mantenir o augmentar el volum 
de residus que es generen i no es reci-
clen, cosa que s’oposa frontalment a la 
sostenibilitat. Actualment s’aprofita la 
crema de residus per generar energia, i 
això, segons els seus defensors, mitiga 
el canvi climàtic; aquí recollim alguns 
dels arguments que ho rebaten sòlida-
ment. La incineració és un dels grans 
despropòsits del nostre món que sufra-
guem entre tots, amb diners públics; 
corrupteles incloses.

Avui es cremen residus també a 
fàbriques de ciment i en altres indús-
tries, com papereres o siderúrgiques. 
En aquests casos els residus es pre-
paren per millorar el procés de com-
bustió, formant els anomenats CDR, 
Combustibles Derivats de Residus.

DE bROSSA A SUbSTàNCIA 
CANCERÍgENA

Durant la combustió dels residus es 
produeixen un gran nombre de re-
accions químiques que donen lloc a 
substàncies inexistents fins aleshores, 
diverses de les quals estan entre les 
catalogades oficialment com a can-
cerígenes o mutagèniques: dioxines, 
PCBs, furans, alguns metalls pesants 
(cadmi, mercuri, plom) i també gasos 
àcids (diòxid de sulfur i òxids de nitro-
gen).

A finals dels anys 90 va saltar l’alar-
ma pel gran risc per a la salut pública 
que representava l’emissió d’aquests 
gasos a l’atmosfera, tant perquè es res-
piraven directament com perquè les 
substàncies tòxiques passen als rius i 

sòls, i des d’aquí poden entrar a la ca-
dena alimentària.1 Diversos estudis 
a diferents països han mostrat que el 
risc de contreure càncer és més gran 
entre persones que viuen a prop d’una 
incineradora, entre ells un estudi fet a 
Espanya entre 1997 i 2006 sobre la po-
blació de 8.098 municipis.2 

A la vista d’aquest important risc, es 
va establir l’obligació d’instal·lar filtres 
a les xemeneies de les incineradores 
per capturar les substàncies tòxiques, 
i s’ha aconseguit que en part siguin 
retingudes i dipositades de manera 
controlada. Però no totes; avui se se-
gueixen emetent a l’atmosfera nano-
partícules tòxiques (partícules ultra-
fines).1 La Unió Europea va aprovar 
l’any 2000 una directiva que obligava 
a mantenir un registre de les emis-
sions, però de manera molt insuficient 
segons molts observadors, més tenint 

en compte el potencial tan elevat de 
malalties greus: només s’han de mesu-
rar algunes de les substàncies tòxiques 
durant un 0’2% del temps en què les 
incineradores estan en funcionament, 
i no hi ha cap tipus de control sobre 
l’emissió de les nanopartícules.3

Quan la crema de residus es realitza 
en cimenteres, les escòries resultants 
de la combustió s’incorporen a la ma-
tèria primera del ciment (el clínker). 
Això genera dues problemàtiques, 
l’abast de les quals avui encara és des-
conegut: una, que com que el ciment 
conté substàncies tòxiques, aquestes 
estaran presents a qualsevol construc-
ció feta amb aquest ciment. I dues, que 
hi ha incertesa sobre la capacitat de re-
sistència del ciment que conté cendres 
d’incineració de residus; el març del 
2012 es va derrocar un edifici a Itàlia 
per la poca qualitat del seu ciment, fet 
a partir d’aquestes escòries.4

Així, en incinerar els residus, apa-
rentment desapareix un problema, la 
presència de residus. Però en realitat 
es transforma en un de més greu: la 

presència de residus de la incineració, 

que són contaminants molt perillo-

sos.  

UNA ENERgIA qUE NO MITIgA 
EL CANvI CLIMàTIC

En els últims deu anys s’ha estès la 
pràctica d’aprofitar la crema de residus 
per produir electricitat. És a dir, la inci-
neració ja no es veu només com un mè-
tode per “eliminar” residus, sinó tam-
bé com una forma de generació 
d’energia. Els que la defensen argu-
menten que així s’emeten menys gasos 

Escletxes per 
transformar

Molt, però molt  

cremats  
per la incineració

Si el teu municipi 
se serveix d'una 
incineradora, hauràs 
de pagar el seu 
funcionament a ple 
rendiment encara 
que no tinguis 
prou residus 
per alimentar-la

Agraïm a la Hannah Göppert, a la Mariel Vilella i a en Joan Marc Simon  

la seva valuosa col·laboració en l’elaboració d'aquest article.
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d’efecte hivernacle que generant elec-
tricitat a partir d’altres combustibles  
i que duent els residus a un abocador, i 
per tant aquesta energia contribueix a 
mitigar el canvi climàtic. És climate 
friendly, diuen.

Oposant-se a aquesta visió hi tro-
bem arguments bastant contundents. 
Vegem-ne uns quants.

generar menys residus i reciclar-los 
és el que més emissions estalvia Si 
prevenim residus mitjançant la re-
utilització i la reducció del consum, 
estarem d’una banda allargant la vida 
dels recursos materials –molts d’ells 
no renovables o sobreexplotats– en 
comptes de convertir-los en cendres 
i gasos, i per altra banda estalviant 
totes les activitats extractives, de ma-
nufactura i de transport de nous béns, 
juntament amb el consum energètic 
i emissions de CO2 que duen associa-
des. De fet, la incineració s’oposa for-

tament a la prevenció de residus, que 

segons la lletra de tots els acords i lleis 
internacionals ha de ser la primera pri-
oritat, perquè les incineradores neces-

siten residus per mantenir-se actives i 

amortitzar-ne la construcció.
Si el que fem amb els residus ja 

generats és reciclar-los en comptes 
d’abocar-los o cremar-los i fabricar 
nous béns, també emetrem menys 
CO2. Un parell d’exemples:

•	 Fabricar	 una	 llauna	 de	 refresc	 a	
partir d’alumini reciclat requereix 
28 vegades menys energia que fer-la 
a partir d’alumini verge.

•	 Fabricar	 una	 ampolla	 de	 plàstic	 a	
partir de plàstic reciclat gasta en-
tre 4 i 8 vegades menys energia que 
obtenir-la del petroli.6

Molts afirmen que aprofitar la in-
cineració per generar electricitat no 
compensa ni de lluny l’energia que es 
gasta en tot el procés de fabricació de 
nous béns. Segons un estudi, reciclar 
un bé estalvia (respecte a fabricar-lo 
de zero) quatre vegades més d’emis-
sions que cremar-lo obtenint-ne elec-
tricitat.6

Cremar biomassa sí que contribueix 
a l’efecte hivernacle La indústria in-
cineradora no compta entre les seves 
emissions les que corresponen a la 
part de biomassa que hi ha als resi-
dus (paper, brossa orgànica, restes de 
poda, fusta, etc.). Tampoc no ho fan les 
cimenteres i altres indústries que cre-
men CDR. Per què? Anem a pams.

Biomassa és qualsevol matèria pro-
cedent d’un ésser viu; el seu carboni 
s’anomena biogènic. El Panell Inter-

governamental d’Experts sobre Canvi 
Climàtic (l’autoritat mundial en tot el 
que té a veure amb el tema) indica que 
la part biogènica del CO2 alliberat a 
l’atmosfera quan es cremen residus no 
s’ha de sumar, quan es comptabilitzen 
les contribucions de la incineració de 
residus a l’efecte hivernacle. La raó és 
que aquest carboni era en un ésser viu 
que de fet l’havia agafat de l’atmosfera 
durant la seva vida (que es considera 
que haurà esdevingut en la majoria 
dels casos en els últims 100 anys), de 
manera que alliberar-lo no repercu-
teix en un increment net del CO2 pre-
sent a l’atmosfera durant l’últim segle. 
D’aquestes emissions se’n diu neutres 
en carboni.

Però experts ambientals expliquen 
que és important tenir en compte el 

moment en el qual aquest carboni tor-

na a l’atmosfera: un moment, l’actual i 
des de fa decennis, en què la quantitat 

de CO2 que hi ha ja és molt superior 

a la “normal”, i suficient amb escreix 
perquè s’hagi produït l’efecte hiverna-
cle, un problema ambiental greu que 
hem de mitigar amb més urgència a 
cada dia que passa. Avui, tot carboni 
que arribi a l’atmosfera contribuirà a 
l’efecte hivernacle, i això és més im-
portant que si fa 50 anys o en fa un mi-
lió que ja hi va ser.

Per tot això, avui hauríem de comp-
tabilitzar l’emissió de carboni de la 
crema de qualsevol residu, sigui bio-
massa o no. Comptar o no les emis-
sions d’origen  biogènic du a resultats 
significativament diferents. Un exem-
ple: segons dades per al Regne Unit 
de l’any 2006, les emissions per unitat 

1. Global Alliance for Incinerator Alternatives 
(GAIA): Incinerators: Myths vs. facts about 

“Waste to Energy”, 2012.

2. J. García-Pérez i altres: Cancer mortality in 

towns in the vicinity of incinerators and 

installations for the recovery and disposal of 

hazardous waste, Environment International, 
2013.

3. Directiva 2000/76/CE.

4. Il Gazzettino di Treviso, 22 de març 2012.

5. Eurostat, dades per a 2011.

6. J . Morris: Recycling and composting saves 

money, energy & pollution compared to 

disposal via waste-to-energy (WtE) conversion, 
Montreal video conference, 21 d’octubre de 
2008.

Durant l’any 2011 es van incinerar a 
Espanya un 9% dels residus urbans 
que es van generar, i en altres països 
europeus la proporció és bastant més 
elevada: vuit països superen el 30%, i 
Dinamarca arriba al 54%.5 Molts dels 
països que més proporció de les es-
combraries incineren són dels que 
més residus per habitant generen.

A Catalunya hi ha 4 incineradores en 
funcionament, a Espanya 10, i se’n pro-
jecta una més a Astúries.

qUANT INCINEREM
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d’energia generada mitjançant la in-
cineració es multiplicarien per més 

de tres si es comptessin les d’origen  

biogènic, tal com podem veure a la 
gràfica, i serien superiors a les eme-

ses cremant qualsevol combustible 

fòssil per generar electricitat –i, fins i 
tot sense comptar-les, la incineració 
contribuiria més a l’efecte hivernacle 
que la generació d’electricitat a partir 
de gas, seguint amb el cas britànic.

Comptar o no les emissions de car-
boni biogènic és més o menys equi-
valent a comprendre o no la dinàmi-

ca de l’efecte hivernacle i la gravetat 

del canvi climàtic. Si no es comprèn, 
per dissenyar les polítiques de gestió 
de residus es mirarà la penúltima co-
lumna de la gràfica, i es potenciarà la 
incineració. Si es comprèn, es mirarà 
l’última columna i es potenciarà una 
òptima recollida selectiva sobretot de 

la fracció orgànica dels residus –que 
es destinaria a compostatge, mante-
nint bona part del carboni en el cicle 
vegetal, el gran absorbidor de CO2–, 
una òptima recollida selectiva tam-
bé de la resta de fraccions –per tal de 
maximitzar-ne el reciclatge–, i per 

descomptat tota mesura dirigida a ge-
nerar menys residus. Això conduïria a 
una minimització de la fracció rebuig, 
que a més no tindria residus orgànics, 
de manera que abocar-la no emetria 
gasos d’efecte hivernacle. La genera-
ció de cendres i gasos tòxics passaria 
a ser història. Aquesta seria la línia 
a seguir segons el paradigma Residu 

Zero (veure el número 42 d’Opcions, i 
estrategiaresiduzero.cat).

UNA RUïNA PER ALS 
CIUTADANS... EXCEPTE PER  
A ALgUNES bUTXAqUES

Les incineradores són cares de cons-
truir i de mantenir, per la qual cosa 
necessiten concessions molt llargues 
per recuperar els costos: 25-30 anys, 
durant els quals hem de generar prou 
residus com per mantenir-les a plena 
explotació, que es pagarà amb diners 
públics: els municipis paguen a les in-
cineradores el “servei” de cremar els 
residus urbans (és a dir: no és que les 
incineradores paguin per comprar la 
seva matèria primera, sinó que els mu-
nicipis paguen per comprar el servei 
de la crema).

El suport que la incineració rep des 
de les polítiques públiques és determi-
nant per a la seva viabilitat econòmica, 
alhora que escandalós:

Paguem molt més per incinerar que 
per abocar El 2010 i a l’Estat, el preu 
mig per tona duta a abocador va ser 

d’uns 30 euros (entre 21’88€ i 32€), 
mentre que el preu per tona duta a in-
cinerar va ser d’uns 65 (entre 63’2€ i 
67€): el doble.7 I en algun cas és molt 
superior: 140€ a Mallorca (vegeu el 
requadre). El cost del tractament fi-
nalista dels residus generalment es re-
percuteix a la taxa d’escombraries, és 
a dir, ho paga bastant directament la 
ciutadania.

I paguem ins i tot si no hem generat 
“prou” residus La majoria d’incinera-
dores espanyoles (i europees en gene-
ral) funcionen sota el règim put or pay: 
“posa o paga”. Significa que l’ajunta-
ment o la mancomunitat es compro-
met a dur una certa quantitat de resi-
dus a la incineradora durant els anys 
de la concessió –pagant per aquest ser-
vei, com dèiem–, i si algun any no ar-
riba a aquesta quantitat, paga de totes 
maneres els diners que li corresponen. 
És a dir: els gestors de la planta tenen 

els ingressos assegurats durant tota la 

concessió, encara que hagi escassedat 
de la seva matèria primera.

A més d’un us deu estar sorgint la 
pregunta: com pot un municipi ave-
nir-se a un pacte com aquest? La res-
posta de l’abús de poder i de la corrup-
ció, amics, is blowing in the wind.

7. I. Puig i altres: La incineración de residuos en 

cifras. Greenpeace, juliol 2010. 

8. Marta Jofra (ENT Consulting): Incineration 

overcapacity and waste shipping in Europe: 

the end of the proximity principle?, gener 2013. 
Estudi fet per a GAIA.

9. www.tirme.com. 

10. Segons el grup ecologista Grup Balear 
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa.

Molts dels països  
que més proporció  
de la brossa incineren  
són dels que més residus 
per habitant generen
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Dades per al Regne Unit, a partir de les tipologies de centrals i incineradores majoritàries allà.

Font: D. Hogg: A changing Climate for Energy from Waste? Final Report for Friends of the Earth, 
Eunomia Research and Consulting, 2006.

http://estrategiaresiduzero.cat/
http://www.tirme.com/es/incineracion_02f3s.html
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E ls països que més residus  

per cap generen són els que 
més incineren. I és que “fer 

desaparèixer en pocs minuts” la pa-
tata calenta del gavadal d'es com-
braries és una solució fàcil, sobretot 
si utilitzes els ciutadans per assegu-
rar-te que cobriràs els costos. Sem-
bla mentida que avui en dia es 
 pugui defensar i promoure una pràc-
tica que obliga a mantenir o aug-
mentar la generació de residus, i que 
a sobre pot seguir provocant càncer 
als veïns.

Et fas creus de fins a quin punt 
poden ser estretes de mires i egoïs-
tes algunes ments. I el pols de poder 
amb la ciutadania conscienciada és 
tremendament desigual... Recarre-
guem-nos d’ànims.

Ajudes per generar electricitat “re-
novable”	Fins	al	2012	van	existir	a	Es-
panya les Primes de Règim Especial, 
un sistema d’incentius a la producció 
elèctrica renovable que subvenciona-
va una certa quantitat per kWh pro-
duït a partir d’una font d’energia reno-
vable. Els residus es consideraven una 
font renovable, i per tant la incineració 
es beneficiava d’aquestes primes. Per 
exemple, el 2009 les incineradores van 
rebre de mitjana 18’9 euros per tona 
cremada: un terç del seu cost mig es-

PER SAbER-NE MéS

GAIA (Global Alliance for Incinerator 
Alternatives) ha elaborat un compen-
di breu i clar dels arguments i contra-
arguments entorn de la incineració, 
amb moltes referències a estudis amb 
dades: Incinerators: Myths vs. Facts 

about “Waste to Energy”. Es pot baixar 
de www.no-burn.org > Resources > 
GAIA Publications. En aquest web hi 
ha informació abundant sobre incine-
ració.

Un estudi amb un discurs molt elabo-
rat que analitza molts dels factors re-
lacionats amb residus+energia+canvi 
climàtic, i que posa sobre la taula els 
“racons de les argumentacions” en 
els quals les veus pro-incineració no 
entren o no volen entrar: A changing 

climate for energy from waste?, 2006. 
És de la consultora ambiental britàni-
ca Eunomia per a Friends of the Earth. 
Disponible a www.foe.co.uk/resource/
reports/changing_climate.pdf.

Un altre informe revelador: La puerta 

de atrás de la incineración, de la consul-
tora ambiental ENT per a Greenpeace, 
2012. Disponible a tinyurl.com/puer-
taAtrasIncineracion.

Campanya d’oposició a la incinera-
dora d’Astúries: noalaincineracion.
blogspot.com.es.

Campanya perquè es revisi l’acord del 
Consell de Mallorca  amb la incinera-
dora de Son Reus: novolemserelfemer-
deuropa.wordpress.com.

LA INCINERADORA DE MALLORCA: MOLT MéS qUE ESCOMbRARIES

La planta incineradora de Son Reus, a 
Mallorca, va ser construïda per l’em pre-
sa TIRME i va entrar en servei el 1997, 
amb una capacitat de tractament de 
300.000 tones de residus l’any. El 2010 
es van posar en marxa dos forns més, 
que van ampliar la capacitat fins a les 
700.000 tones,9 i així es va convertir 
en la incineradora més gran del sud 
d’Europa. L’ampliació es va fer amb el 
suport i el compromís del Consell de 
Mallorca, que va signar un contracte 
concedint la gestió de residus de l’illa a 
TIRME fins a l’any 2041.

L’illa de Mallorca genera 400.000 to-
nes de residus l’any. És a dir: abans de 
l’ampliació ja tenia capacitat per inci-
nerar un 75% de les seves escombra-
ries; en altres paraules, aspirava a reci-
clar-ne com a màxim un 25% (el 2011 va 
arribar a un 16%).10 La mitjana a la UE-27 
és d’al voltant del 40% de reciclatge.8

Tot i així es va decidir ampliar la in-
cineradora, cosa que va conferir als 
mallorquins el compromís de pagar 
durant 31 anys el cost d’incinerar gai-
rebé el doble dels residus que generen. 
Poca broma. I aquest cost ha passat a 

ser, després de l’ampliació, el doble que 
el cost mig de la incineració a Espanya: 
140€ per tona, davant de 65€. Poca bro-
ma.

Per alimentar la incineradora, TIR-
ME ha decidit portar residus d’altres 
llocs: Catalunya, i diversos països eu-
ropeus. S’espera que els ingressos per 
la crema d’aquests residus permeti 
no incrementar encara més la taxa 
d’escombraries.

Corren aires d’abús majúscul per la 
bonica illa.

timat de funcionament i amortització 
de la inversió (els 65 euros que esmen-
tàvem).7 Amb la retirada de les primes 
s’ha paralitzat la implantació d’algu-
nes incineradoras en projecte, com la 
Sogama II a Galícia.

Estant el negoci tan assegurat, les 
empreses explotadores d’incinera-
dores de molts països europeus no 
s’han tallat en sobredimensionar 
les seves infraestructures; de fet és 
possible que com més gran sigui la 
dimensió de la incineradora, major 

sigui el benefici econòmic que se 
n’ob té. Així, hi ha incineradores que 
tenen capacitat per cremar més resi-
dus que els que es generen en l’entorn 
al qual donen servei, i això ha dut al 
comerç internacional de residus, 
que a nivell europeu es va liberalit-
zar el 2008. Alemanya, Suècia, Bèlgi-
ca i Holanda són els països que més 
quilos de residus per habitant impor-
ten.8 Aquí tenim l’esgarrifós cas de la 
incineradora de Mallorca (ve geu el 
requadre).

www.foe.co.uk/resource/reports/changing_climate.pdf
www.foe.co.uk/resource/reports/changing_climate.pdf
noalaincineracion.blogspot.com.es
noalaincineracion.blogspot.com.es
novolemserelfemerdeuropa.wordpress.com
novolemserelfemerdeuropa.wordpress.com
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	L’ingredient més perjudicial per als rius i llacs són 
els fosfats, encara omnipresents als detergents 
convencionals per a rentavaixelles. Per això en aquest 
cas és particularment important fer servir detergents 
ecològics.

	Com a resultat de les pressions de la indústria de 
la detergència, no s’han prohibit ni limitat diversos 
ingredients no biodegradables, molt usats als 
detergents convencionals.

	No és que els detergents ecològics rentin menys que 
els convencionals; és que aquests renten “massa”.

	Fem servir detergents concentrats. Podem comprar 
detergents a granel. No rentem la roba a més de 40º.

E

de més verdes en maduren...). Però sí 
que podem replantejar la convenció de 
portar la roba “fresca”. Segons un estu-
di de la multinacional Unilever entre 
els britànics, moltes vegades es renta la 
roba només per “refrescar-la”, tot i sent 
conscients que no està bruta ni fa pu-
dor, perquè es busca aquesta sensació 
de frescor que tant ressona als anuncis 
de detergents.1 Altres opcions poden 
ser raspallar-la, o airejar-la... o donar 
menys importància a aquesta frescor.

I reduir el consum de detergents, 
esclar, també passa per reduir la ne-
cessitat de rentar la roba: és a dir, per 
prevenir que s’embruti.

En el cas dels plats també donarem 
indicacions per reduir el consum de 
detergent. Una pregunta que ens hem 
formulat, i que encara no hem contes-
tat, és la de si és més sostenible, pel que 
fa al consum d’aigua, d’energia, de re-
cursos i de detergent, rentar els plats a 
mà o a màquina. La deixem per a una 
ocasió futura.
 

Els detergents per rentar la roba i els 
plats són un bé bàsic a qualsevol casa. 
Són productes químics amb fórmu-
les prou complexes. Ens ha tornat a la 
memòria –centrant-nos en el cas de la 
roba– aquella imatge ja històrica del 
safareig al barri o al poble, quan la 
roba es rentava simplement amb sabó 
de pastilla –aquest que podem fer ca-
solanament a partir d’un oli vegetal o 
de sèu d’animal. I la roba quedava ben 
neta! De fet també podem fer servir 
aquest sabó ara a les rentadores, ho ex-
pliquem a la Guia Pràctica. Ens podem 
preguntar: com és, doncs, que ara “ens 
compliquem la vida” usant detergents?

Va ser durant la Primera Guerra 
Mundial, ara ja fa un segle, quan les 
circumstàncies de l’economia alema-
nya van fer destinar el sèu animal a 
altres usos, i van aparèixer els primers 
detergents sintètics. Amb els avenços 
en la química i amb l’aparició de les 
màquines de rentar els detergents es 
van anar fent més complexos: rentar 
la roba sense fregar-la requereix in-
gredients per contrarestar la duresa de 
l’aigua, per tal que la rentadora també 
eliminés certes taques es van afegir 
enzims als detergents... fins i tot s’hi 
van afegir blanquejants òptics, que 
aconsegueixen que la roba sembli més 
neta del que realment està. Avui hi ha 
detergents que incorporen una mica 
de sabó a la fórmula, com un valor afe-
git –perquè el sabó deixa la roba molt 
suau–, però n’hi ha pocs en què sigui 
l’ingredient principal, perquè el procés 
d’elaborar sabó a escala industrial és 

tècnicament més delicat que el d’obte-
nir detergents sintètics.

Les màquines de rentar i els deter-
gents produïts industrialment no ens 
compliquen pas la vida, sinó que ens 
la faciliten. El que sí que complica les 
coses són els ingredients que perjudi-
quen la salut dels rius i llacs, per això 
en aquest quadern donarem raons i 

indicacions per fer servir detergents 

ecològics. Això ens farà qüestionar la 
convenció social del “blanc nu clear” 
en la roba blanca –els detergents eco-
lògics no contenen blanquejants òp-
tics.

Hi ha altres convencions que tam-

bé podem sacsejar, si pensem en el 
principi de reduir el consum –de de-
tergents en aquest cas. No sacsejarem 
pas la de portar la roba neta; si bé en 
la història hi ha hagut períodes en què 
la higiene personal (rentar-se el cos) 
estava mal vist, avui se’ns fa inimagi-
nable que dur la roba suada o tacada 
pugui ser ben vist (tot i que diuen que 

Consum conscient de detergents

Rentem roba i plats 
sense embrutar rius

1. E. Shove, Comfort, cleanliness and convenien-
ce: the social organization of normality, Berg 
Publishers 2003.



14
  43 · Estiu 2013

Com és, d’important, fer servir  
detergents ecològics?

biodegradació als llots Els llots de les 
depuradores d’aigües residuals són un 
medi anaerobi: no hi ha oxigen, com 
tampoc als fons dels rius i llacs. A les 
depuradores, bona part dels surfac-
tants es precipita cap al llot del fons, i 
bona part d’aquests llots (un 60% a Ca-
talunya el 2012)5 es fa servir (previ trac-
tament) com a adob per a l’agricultura 

s’hagi biodegradat, deixarà de produ-
ir-se aquest efecte.

No va ser fins al 2004 que la Unió 
Europea va legislar prohibint els sur-
factants que no es biodegradin ràpida-
ment en condicions aeròbies, que vol 
dir en presència d’oxigen, que és el cas 
de l’aigua (rius, llacs, etc.).2 Per a la res-
ta d’ingredients no hi ha cap exigència 
de biodegradació, malgrat que d’al-
guns n’hi ha indicis de toxicitat pre-
ocupant, i per tant no és convenient 
que romanguin a les aigües sense bio-
degradar-se; i hi són durant anys.3 Per 
exemple, un fosfonat és crònicament 
tòxic per a la Daphnia, un crustaci del 
plàncton que, per les seves caracterís-
tiques, es considera un bon organis-
me mesurador de l’ecotoxicitat. Que 
sigui sensible als fosfonats vol dir que 
aquests són potencialment tòxics per 
a altres organismes en quantitats re-
lativament petites. O, el blanquejant 
òptic més usat està catalogat com a Pot 
causar efectes nocius duradors als orga-
nismes aquàtics.4 La Comissió Europea 
considera que “cal seguir estudiant” 
tots aquests ingredients dels quals “se 
sospita” que són especialment perillo-
sos per a la salut dels rius.

Doncs... nosaltres diríem que força. 
Sobretot perquè els ecosistemes aquà-
tics assimilen millor l’alteració que 
reben dels detergents ecològics que la 
que reben dels convencionals. Durant 
el segle XX hem malmès força la vida als 
rius i llacs, i és important preservar-la; 
al requadre expliquem perquè. Aquí 
veurem les principals diferències entre 
els detergents ecològics i els convenci-
onals, i valoreu vosaltres mateixos. Dir 
que, en el cas dels suavitzants, les dife-
rències són similars.

A la taula hi podem veure les pro-
blemàtiques relacionades amb in-
gredients habituals en els detergents 
convencionals: la no biodegradació a 
l’aigua i als llots (o fangs), i l’eutrofit-
zació. Què són, i quina importància 
tenen?

biodegradació a l’aigua Que una subs-
tància es biodegradi vol dir que les se-
ves molècules es “desmunten” en els 
elements químics que les formen, que 
ja no tindran cap efecte sobre els ani-
mals i plantes que viuen a les aigües. 
L’ingredient dels detergents que és 
més important que es biodegradi són 
els surfactants –que són els que fan 
l’acció netejadora pròpiament dita–,1 
per una banda perquè són dels més 
abundants a les fórmules dels deter-
gents, i per una altra perquè canvien 

la solubilitat dels greixos i proteïnes, i 
per tant el funcionament de les mem-
branes cel·lulars dels éssers vius; és a 
dir, són tòxics en alguna mesura per 
a la vida aquàtica. Quan el surfactant 
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Mantenir la salut  
dels rius i llacs  
és primordial  
per poder tenir  
aigua potable  
a les aixetes  
sense haver de recórrer  
a un excés  
de química

1. Els surfactants, o tensioactius, redueixen la 
tensió superficial de l’aigua, de manera que 
aquesta penetra més en la superficie a netejar, i 
es combinen químicament tant amb l’aigua com 
amb els greixos, i per tant amb les partícules 
olioses que adhereixen la brutícia als teixits o 
altres superfícies. Les molècules surfactants 
envolten la brutícia i se l’enduen amb l’aigua, en 
esbandir.

2. Reglament (CE) 648/2004. En concret els 
 surfactants dels detergents per a ús domèstic 
s’han de biodegradar en un 60% en 28 dies.

3. De fet no és que no es biodegradin mai, sinó 
que ho fan extremadament a poc a poc (es diu 
que són persistents). És el cas dels surfactants 
APE, que es van deixar d’usar els anys 80, i en 
anàlisis de medis aquàtics fetes el 2003 encara 
se n’hi trobaven rastres, segons un estudi fet 
per a la Comissió Europea.

4. Agència Química Europea, echa.europe.eu.

5. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

6. Informe de la Comissió Europea COM 230 final, 
maig 2009.

7. tinyurl.com/entrevistaPrat.

http://echa.europe.eu/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2012/Entrevistes/NarcisPrat.html
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nera que la proliferació fa incrementar 
molt l’oxigen a l’aigua, cosa que provo-
ca al seu torn un gran augment d’altres 
espècies... que en pocs dies moren per-
què elles mateixes esgoten tant l’oxi-
gen com els nutrients que necessiten. 
Els anys 60, un dels Grans Llacs dels 

i la jardineria. Els ingredients que no 
es biodegraden sense oxigen, entre els 
quals hi ha uns dels surfactants més 
usats, els de la família LAS, arriben 
intactes al sòl agrícola. Les autoritats 
europees consideren que, si no se su-
peren certs llindars de quantitat de llot 
aplicat com a adob per hectàrea, els 
LAS es biodegradaran de mitjana en 
uns 30 dies al sòl, on sí que hi ha oxi-
gen.6 Però no hi ha cap normativa que 
obligui a no superar aquest llindar de 
llot/hectàrea, i el criteri de les autori-
tats és... si més no esbiaixat (vegeu la 
pàgina 18).

Eutroització És una afectació impor-
tant dels ecosistemes aquàtics, deguda 
a una arribada exagerada de nutrients 
–principalment fosfats i nitrats– que 
causa una explosió vegetativa d’algues 
(fitoplàncton). Les algues són fotosin-
tètiques, és a dir, transformen el CO2 
en oxigen (de fet és gràcies a aquesta 
acció del fitoplàncton que es va poder 
desenvolupar la vida a la Terra), de ma-

EUA (l’Erie) es va considerar mort, a 
causa de l’eutrofització.

Cal dir que les depuradores retenen 
part dels fosfats de les aigües residuals, 
més les que disposen d’equipament 
exprés per eliminar-lo. Per exemple, el 
2012 les plantes catalanes amb aquest 

Com és, d'important, preservar la salut dels rius?

En Narcís Prat, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i un dels prin-
cipals experts en l’ecologia de l’aigua al nostre país, deia això en una entrevista:7

De vegades sentim dir: “Voleu protegir els rius? Què us importa més, els rius o les 

persones?” No sabem entendre la importància de preservar els valors mediam-

bientals dels rius, dels llacs, dels aiguamolls, del mar. L’aigua té unes funcions 

ambientals i ens dóna al mateix temps uns serveis que altres recursos no ens 

poden donar. [..] Sense uns rius de bona qualitat, no hi haurà aigua de bona qua-

litat a les aixetes de casa.

I és que, sí, els rius ens donen, entre altres coses, un servei ambiental tan bàsic 
com proveir-nos d’aigua per al nostre consum. El mateix Narcís Prat ens explica 
que si s’altera l’equilibri en la població d’algues i plantes als rius i llacs, cosa a la 
qual contribueixen els detergents tal com expliquem al text, cal usar productes 
químics molt cars per potabilitzar l’aigua –una feina de la qual s’ocupen i paguen 
els municipis. En un cas extrem podria arribar a haver-hi una proliferació de cia-
nobacteris neurotòxics, que podria fer la potabilització encara més cara i com-
prometre el mateix servei d’aigua potable.

Ingredient Problemàtica* Ús Regulació

Surfactants  
de la família LAS

No es biodegraden als llots (fangs) de 
les depuradores ni al fons dels rius i 
llacs

Els surfactants són ingredients principals en 
els detergents, i aquesta família és de les més 
usades als detergents per a roba.

L’hem trobat a 15 de 16 productes

Estan permesos. La Comissió 
Europea (CE) considera 
que la seva manca de 
biodegradació és admissible 
(vegeu el text)

Fosfats Causen eutrofització Molt usats als detergents per a rentavaixelles; 
n’hem trobat a 6 de 6 productes.

Als detergents per a roba s’han pràcticament 
abandonat voluntàriament, a la vista dels 
problemes que causaven.

Als detergents per rentar a mà no s’usen (el seu 
paper és innecessari quan rentem fregant)

El 30 de juny d’aquest any 
ha entrat en vigor un límit 
al contingut en fòsfor dels 
detergents per a roba, i per 
al cas dels rentavaixelles hi 
entrarà el 2017

Fosfonats No es biodegraden a l’aigua ni als llots.

Com que contenen fòsfor 
contribueixen a l'eutrofització, però en 
menor mesura que els fosfats (perquè 
el fitoplàncton ingereix els fosfonats 
amb més dificultat que els fosfats)

Molt usats per a roba, menys per a plats.

N’hem trobat a 12 de 16 productes per a roba i a 
1 de 6 per a plats.

Als detergents per rentar a mà tampoc no calen

Estan permesos. La CE 
considera però que cal 
seguir-los estudiant, perquè 
hi ha incertesa sobre el seu 
grau de toxicitat per a la vida 
aquàtica

Policarboxilats No es biodegraden a l’aigua ni als llots Força usats. N’hem trobat a 13 de 22 productes.

Als detergents per rentar a mà tampoc no calen

El mateix que a la cel·la 
d’aquí sobre

blanquejants 
òptics

Els de la família FWA5 no es 
biodegraden a l’aigua ni als llots, 
d’altres tampoc

Se’n posen a pràcticament tots els detergents 
per a roba.

N’hi ha a tots els que hem mirat, i almenys en 8 
de 12 són FWA5

Estan permesos, i cal seguir 
estudiant la família FW5 (de 
les més usades) per la seva 
toxicitat incerta

Hem analitzat les etiquetes i la composició d’un total de 22 detergents de marques convencionals.

S’ha dit que l’SLS, un surfactant molt poc usat als detergents, és problemàtic (ho vam dir als nostres números 2 i 15). El problema és que és força irri-
tant. Ambientalment no té cap inconvenient (es biodegrada ràpidament tant a l’aigua com als llots).

 * Base de Dades d’Ingredients de Detergents compilada pel segell EcoLabel, i programa REACH de la Unió Europea.

Ingredients problemàtics als detergents convencionals



16
  43 · Estiu 2013

8. ACA: Estat de les masses d’aigua a Catalunya 
2007-2009.

9. Es calcula que sobre un 75% dels fosfats provin-
dria de l’orina, però no hi ha dades concloents.

10. Plant Research International: Sustainable use 
of phosphorus, octubre 2010.

11.  Ho explicàvem a la secció Trampes  
del número 13.

12. Agència Química Europea, echa.europe.eu.

equipament (prop d’una quarta part) 
van retenir un 76% dels fosfats;5 les que 
no en disposen en retenen menys (no 
se sap en quina mesura perquè no se’n 
guarda registre, a Catalunya).

Tanmateix, segueixen arribant fos-
fats als medis aquàtics (des de les ai-
gües residuals, i també des de l’agri-
cultura, pels fertilitzants). El 2009 hi 
havia un excés de nutrients a un 29% 
dels rius catalans i a quatre embassa-
ments,8 i de fet als pantans en gene-
ral hi apareixen i desapareixen casos 
d’eutrofització en funció dels ritmes 
d’alliberament d’aigua.
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volem renovable, i volem sostenible

Un dels principis en què es fonamenten els fabricants de detergents ecològics és 
que les matèries primeres siguin renovables en la mesura del possible, i explotades 
de forma sostenible. Per això els surfactants s’obtenen d’olis vegetals (principal-
ment de palma), que són renovables, però en general no s’exploten sosteniblement.

L’oli de palma, per exemple, s’obté majoritàriament de plantacions a països tropi-
cals, que sovint s’instal·len en àrees deforestades per a tal fi, i entren en conflicte 
amb els anteriors usuaris locals de l’àrea i dels seus serveis.11 La Round Table on Sus-
tainable Palm Oil (RSPO) és una iniciativa internacional que suposadament vetlla 
per la sostenibilitat de les plantacions, però en realitat s’està convertint en un ins-
trument de rentat verd d’imatge. El World Wildlife Fund, que n’és membre fundador, 
va declarar aquest abril que els criteris de sostenibilitat són poc clars i insuficients; 
per exemple, no prohibeixen posar plantacions en parcs naturals, ni es limita l’ús 
de certs pesticides tòxics. Greenpeace considera que si els criteris no són més es-
trictes és perquè els explotadors de plantacions senzillament no volen deixar de 
deforestar.

Els arbres tropicals també es poden explotar sosteniblement. A la regió brasilera 
de Maranhão, una cooperativa de petits agricultors que involucra un miler de famí-
lies explota les palmeres de coco pròpies de la zona, que a més d'oli proporcionen 
béns com materials de construcció o carbó vegetal. Les organitzacions camperoles 
fa anys que mantenen la lluita per conservar un accés lliure als palmerars, evitar la 
tal·la de palmeres i l'ús de pesticides. A l'Estat es ven un detergent elaborat a partir 
d'oli d'aquestes palmeres (vegeu la p. 25).

O sigui, que  
de raOns  

per usar detergents 
ecOlògics n’hi ha. 

però segOns cOm 
sembla que  
hO fem  pel  

bernat pescaire

la llei hauria de ser 

cOntundent, però 

mentrestant, si canViem a 

ecOlògic permetem que es 

creï un sectOr prOductiu 

que fa les cOses d’una 

altra manera

nO és pel bernat 
pescaire nOi, que 
nOsaltres bebem 
l’aigua i reguem  

els camps!

No fer servir gens de fosfats als de-
tergents no estalviaria del tot aquesta 
depuració, perquè hi ha un altre origen 
de fosfats a les aigües residuals: l’orina, 
que de fet n’aporta més que els deter-
gents.9 Però, com més fosfats hi hagi 
a l’aigua, més coagulants s’hauran de 
fer servir per depurar-los, i més diners 
costarà. Tota reducció de fòsfor serà 
positiva... més encara tenint en compte 
que el fòsfor també és un element que 

s’està esgotant: l’obtenim de roques 
minerals, i diversos estudis calculen 
que en tenim per 80 o 90 anys més, si 
mantenim el ritme actual d’extracció.10

EN QUÈ ES DISTINGEIXEN  
ELS DETERGENTS ECOLÒGICS

No hi ha una regulació legislativa que 
defineixi un detergent com a ecològic. 
Diversos segells garanteixen cadascun 
un cert conjunt de propietats, algun 
de no gaire “ecològic” precisament, tal 
com veurem a la pàgina 22. Uns quants 
fabricants es dediquen específicament 
a fer detergents realment ecològics, per-
què per a ells buscar el mínim impacte 
ambiental és la màxima prioritat. Com-
parteixen aquestes característiques:

•	 No	 fan	 servir	 cap	 dels	 ingredients	
que hi ha a la taula de la pàgina an-
terior.

•	 No	 fan	 servir	 ingredients	 per	 als	
quals els indicis de toxicitat aquàti-
ca són força evidents.

•	 Limiten	molt	els	que	no	es	biodegra-
den en llots (però hi ha marques que 
en fan servir algun, com el TAED, 
habitual també als detergents con-
vencionals).

•	 Primen	 les	màteries	primeres	d’ori
gen renovable (vegetals), per això fan 
servir cap o molt pocs ingredients 
derivats del petroli (com ara els sur-
factants LAS). Es busca que les plan-
tes es cultivin de manera ecològica i 
sostenible (vegeu el requadre).

Aquests detergents no causaran 

cap perjudici als sistemes naturals 

de depuració d’aigua pel mètode del 
llacunatge, en què les aigües residuals 
són depurades per microorganismes 
i plantes aquàtiques –només s’acu-
mularà un pòsit al fons de les basses 
en cas que el detergent contingui ze-
olites. És tota una garantia de la seva 
baixa toxicitat per a la vida aquàtica.

La pregunta del milió salta a la vis-
ta: si és possible fer detergents que no 
perjudiquen la vida aquàtica, per què 
se’n fan que sí que la perjudiquen? Per 
què no es prohibeixen les substàncies 
més nocives? Donem una resposta a la 
pàgina 18.

http://echa.europe.eu/
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Quins problemes per a la salut 
tenen els detergents?
Per a la salut en general, cap, per des-
comptat. Sí que poden ser problemà-
tics per a persones amb la pell molt 
sensible o amb al·lèrgies.

IRRITANTS
Alguns detergents duen el símbol de 
la creu gruixuda negra, que vol dir Ir-

ritant, a l’etiqueta. És perquè contenen 
ingredients irritants per als ulls o la 
pell, cosa que no afectarà la majoria 
de la població, però sí persones amb la 
pell sensible.

Els detergents ecològics en general 
fan servir menys ingredients irritants 
que els convencionals. Per exemple, 
n’hi ha que eviten els enzims. Un fabri-
cant de detergents ecològics ens ha ex-
plicat que un client seu ha pogut deixar 
d’usar guants per rentar els plats quan 
s’ha passat al detergent ecològic.

AL·LÈRGENS
D’altra banda, molts detergents (tant 
convencionals com ecològics) contenen 
substàncies al·lèrgenes, principalment 
entre els perfums i els conservants.

•	 Un	 dels	 conservants més usats als 
detergents convencionals líquids i 
gel (els detergents en pols no neces-
siten conservants), i també als sua-
vitzants, són les isothiazolinones, 
que són biocides; n’hi ha a 14 dels 
26 productes que hem estudiat, in-
cloent-hi tres detergents per rentar 
a mà. Una de les isothiazolinones 
que hem trobat a diversos deter-
gents està catalogada com a tòxica 
per inhalació, per ingestió i per con-
tacte amb la pell, que causa crema-
des cutànies severes i dany als ulls, 
que pot causar reaccions cutànies 

al·lèrgiques, i molt tòxica per a la 
vida aquàtica amb efectes molt du-
radors.12 I les altres tenen cataloga-
cions similars. Els segells ecològics 
Ecocert i EcoLabel (vegeu la p. 22) les 
admeten, però els fabricants real-
ment ecològics no en fan servir. N’hi 
ha que només usen conservants d’ús 
alimentari, i això garanteix que no 
posen cap problema a la salut.

•	 Perfums: n’hi ha molts que són 
al·lèrgens. Se’n posen tant als deter-
gents convencionals com als eco-
lògics. Molts fabricants ecològics, i 
algun de convencional, tenen una lí-
nia de productes sense perfums per a 
persones amb al·lèrgia o sensibilitat.

A la Guia Pràctica (p. 24) veurem 
com detectar aquests ingredients als 
detergents.

17

www.biospace.es
www.oikocredit.cat


18
  43 · Estiu 2013

Per què se segueixen fabricant  
detergents menys ecològics del que es pot?

amb aquestes substàncies que ens es-
tan afectant des de fa dècades la Co-
missió no pren una actitud tan protec-
tora cap a les persones i el medi?

Donem una pista. La Comissió ha 
encarregat durant l’última dècada di-
versos estudis per tal de disposar d’una 
base científica sobre la qual formular 
les seves polítiques en aquest tema. En 
l’Informe en què recapitulava a partir 
de diversos estudis, del 2007, pondera-
va els costos que tindria una hipotètica 
transició cap a detergents sense fos-
fats.14 Mencionava els tres principals, 
en aquest ordre:

•	 Disrupció de la cadena d’apro vi sio-
nament. Sis fabricants de fosfats de la 
UE es veurien significativament afec-
tats.

•	 Necessitat de reformular els deter-
gents (més complex i difícil per als 
formuladors més petits) amb un cost 
mitjà de 20.000€ per formulació.

•	 Un increment potencial de riscos per 
als humans i/o el medi ambient. Cos-
tos de les proves addicionals neces-
sàries per avaluar aquests riscos.

L’últim estudi en el qual es basava 
l’opinió de la Comissió va ser finan-

çat per la indústria europea dels fos-

Dubtem que les autoritats europees 
no ho sàpiguen, però el cas és que al 
text d’aquest Reglament hi han escrit 
això: Pel que fa als detergents per a ren-
tavaixelles automàtics [...], és procedent 
introduir una restricció [... que] s’ha 
d’aplicar a partir d’una data futura en 
la qual s’espera que estiguin disponi-
bles, de manera generalitzada, alter-
natives als fosfats. I també això altre: 
Les alternatives eficients als detergents 
[...] a base de fosfats requereixen petites 
quantitats d’altres compostos de fòsfor, 
concretament fosfonats [...]. Cosa que 
no és certa, tal com demostren els de-
tergents ecològics, al mercat des de fa 
més de 30 anys. Potser és que realment 
els legisladors encara no s’han adonat 
de la seva existència?

El text segueix així: [...] que, si s’uti-
litzen en quantitats creixents, podrien 
ser un problema per al medi ambient. 
Si bé és important estimular l’ús de 
substàncies alternatives de perfil medi-
ambiental més favorable [...], aquestes 
substàncies haurien de presentar [...] un 
risc nul o baix, per a les persones i/o el 
medi ambient. Cert, així hauria de ser. 
Com a mínim, un risc més baix que 
el que presenten els actuals fosfats i 
fosfonats –cosa que ja compleixen els 
actuals detergents ecològics. Per què 

Per interessos particulars i poderosos. 
Gosem afirmar-ho, a la vista de tot el 
que expliquem aquí.

EL CAS DELS FOSFATS
Ja hem vist a la pàgina 15 la proble-
màtica ambiental relacionada amb 
els fosfats, i hem vist que la indústria 
convencional ha deixat pràcticament 
d’usar-ne en els detergents per a roba. 
Molts fabricants ho han fet voluntàri-
ament: només cinc països van legislar 
ja fa més de deu anys limitant o prohi-
bint els fosfats. Així de greu és la pro-
blemàtica.

Tanmateix, no va ser fins al 2012 que 
la Comissió Europea va introduir un 
Reglament que limita la quantitat de 
fòsfor als detergents; acaba d’entrar en 
vigor (el 30 de juny del 2013) per al cas 
dels detergents per a roba, i hi entrarà 
el 2017 per als detergents per a renta-
vaixelles (a màquina).13 

En la recerca per a aquest quadern 
hem demanat a un veterà fabricant de 
detergents ecològics la seva explicació 
al fet que la legislació europea hagi 
trigat tant a ocupar-se d’un cas tan 

preocupant, i encara hagi donat una 
pròrroga per al cas dels detergents per 
a rentavaixelles. La resposta ha estat: 
No ho podem explicar. L’única cosa que 
sabem és que la tecnologia per fer pro-
ductes per a rentavaixelles sense fosfats 
ja està disponible des de fa molts molts 
anys.
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Seria legítim  
que fos la indústria  
qui pagués el cost  
de l’eliminació de fosfats 
a les depuradores,  
ja que és ella qui 
els posa als detergents

tu li demanaries  
a rOnald mc dOnald que et 

fes un infOrme  
sObre si el menjar ràpid  

és sa i legislar  
en cOnseqüència?

és Veritat, i és que  

nO hi haurà 

sOstenibilitat sense 

justícia i demOcràcia, 

són cares de  

la mateixa piràmide
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licarboxilats–, i la Comissió va dir que 
els tindria en compte en posteriors de-
liberacions. Més tard l’AISE va aportar 

dades sobre l’increment en l’ús de po-
licarboxilats... que és degut a l’abandó 
dels fosfats (els primers s’introdueixen 
per suplir la funció dels segons).15

Se’n pot dir marejar la perdiu, i se’n 
pot dir manca de democràcia. La pos-
tura del fabricant ecològic que men-
cionàvem abans és aquesta: De fet no 
coneixem gaire sobre com totes aquestes 
substàncies es comporten a la natura. 
Per tant, pensem que seria savi usar 
matèries primeres que sabem que són 
innòcues quan arriben al medi.

Més fàcil impossible. Més utòpic 
també.

sidera apropiat perquè n’hi ha que no 
són tòxics, i obligar que siguin biode-
gradables en prohibiria diversos quan 
és conegut que no posen cap risc. Per 
tant, seria més proporcionat, i també 
més robust científicament [que prohibir 
tots els ingredients no biodegradables], 
completar les avaluacions de risc per a 
les poques substàncies sobre les quals 
encara hi ha dubtes.15 Ves, no se li ha 
acudit que cada ingredient es pot pro-
hibir per separat.

Abans de publicar aquesta conclu-
sió, la Comissió s’havia reunit amb 
agents implicats en el tema per discu-
tir sobre els resultats dels estudis cien-
tífics que havia encarregat. Els agents 
que va convidar es van limitar a repre-
sentants dels Estats membres, l’AISE 
(el lobby europeu de la indústria de 
detergents)	 i	 la	CEFIC	 (el	de	 la	 indús-
tria química europea). No hi havia cap 
representant d’entitats relacionades 
amb la salut dels rius, ni de consumi-
dors... i és clar, els convidats presents 
van estar força d’acord amb la visió de 
la	Comissió.	És	més:	BASF	i	l’AISE	van	
aportar sengles estudis encara més 
“tranquil·litzadors” pel que fa als ris-
cos d’un d’aquests ingredients sobre 
els quals encara hi ha dubtes –els po-

fats (Centre Européen d’Études des 
Polyphosphates).14

Però bé, finalment el 2012 –amb 
el Reglament que dèiem– va prendre 
aquesta decisió: s’ha conclòs que s’ha 
de limitar l’ús de fosfats als detergents 
[...] a fi de reduir la seva contribució als 
riscos d’eutrofització, i de disminuir els 
costos de l’eliminació dels fosfats a les 
plantes de tractament d’aigües residu-
als. Aquest estalvi supera el cost de re-
formular els detergents per a roba.

Caram, doncs sí que és car eliminar 
els fosfats de les aigües residuals... Bé, 
el cas és que la Comissió ha anteposat 
l’interès del medi i de les administra-
cions públiques, que paguen la de-
puració de les aigües, a l’interès de la 
indústria. De fet, seria legítim que fos 

la indústria qui pagués el cost de l’eli-

minació de fosfats a les depuradores 
(la part que li toca, que assessors de la 
Comissió estimaven en un 10%-40%, 
depenent de diversos factors), ja que és 
ella qui els posa als detergents, i no els 
substitueix per no apujar els seus cos-
tos. És el que es fa per exemple en el cas 
de diversos tipus de residus (piles, en-
vasos, electrònica...), amb els Sistemes 
Integrats de Gestió (vegeu el número 
42 d’Op cions).

EL CAS DE LA POCA 
BIODEGRADACIÓ

També vèiem a la p. 15 que un dels sur-
factants més usats als detergents con-
vencionals, el LAS, no es biodegrada 
als llots de les depuradores, cosa que 
compromet la idoneïtat d’usar aquests 
llots com a adob. Resulta que el LAS, 
derivat del petroli, és un dels surfac-
tants més barats de produir i de ma-
nejar (es pot guardar i transportar en 
altes concentracions).

I vèiem que la Comissió no ha prohi-
bit ni el LAS ni cap altre ingredient no 
surfactant dels detergents, encara que 
no siguin biodegradables. No ho con-

Per tal de proveir-se  
de base cientíica  
de cara a legislar  
sobre l’ús dels fosfats, 
la Comissió Europea 
encarrega estudis 
inançats per la  
indústria dels fosfats

13. Reglament (UE) 259/2012. El contingut total de 
fòsfor no pot superar 0’5 grams en la quantitat 
recomanada de dosi del detergent durant el 
cicle principal del rentat amb una càrrega 
normal.

14. Informe de la Comissió Europea COM 234 final, 
maig 2007.  

15. Informe de la Comissió Europea COM 208 final, 
maig 2009.
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A Opcions abans donàvem més informació sobre les “malife-
tes” de les multinacionals. Ara no ho fem tant, perquè pensem 
que la millor labor que podem fer per als nostres lectors, ja 
conscienciats, és posar més esforç de recerca i dedicar més 
pàgines de revista a conèixer alternatives, que no pas a re-
petir les conseqüències negatives d’un model d’empresa que 
ens sembla perniciós. Però sí que seguirem fent “recordatoris” 
d’aquesta perniciositat, perquè convé no perdre-la de vista: és 
aquí. Aquest requadre és un d’aquests recordatoris.

El mercat dels detergents està dominat per les marques de 
tota la vida, que són de quatre multinacionals: Procter&Gamble 
(Ariel, Fairy), Unilever (Skip, Mimosín), Reckitt Benkiser (Colon, 
Elena, Woolite, Flor, Finish –l’antic Calgonit–, Coral) i Henkel 
(Dixan, WippExpress, Micolor, Perlan, Vernel, Mistol, Somat).

La nord-americana Procter&Gamble és la primera empre-
sa del món en productes de consum. Qualsevol supermercat 
està plagat de productes seus, pràcticament a tot el món: 250 
marques, 5.000 milions de consumidors, 130 països. També és 
el primer anunciant del món, cosa que li atorga un gran poder 
d’influència sobre el mitjans de comunicació. Per exemple, ha 
fet que a la cadena CBS es deixin d’emetre capítols d’una sèrie 
que tocava temes “polèmics”, i ha impedit l’emissió d’un anun-

ci d’una ONG que acusava una de les seves marques de cafè 
de col·laborar amb l’extrema dreta d’El Salvador i de pagar 
preus de misèria als agricultors. Ha estat acusada d’utilitzar 
il·legalment productes transgènics a l’Índia, Tailàndia i el Japó, 
i fa servir cotó transgènic als seus tampons.

El 2001 el president de Procter&Gamble es va apujar el 
sou en un 46%; l’any abans la multinacional havia anunciat 
l’acomiadament d’un 16% de la seva plantilla mundial. En di-
verses eleccions dels EUA ha estat una gran donant de diners 
al partit republicà en relació al demòcrata. Forma part de 
molts lobbies, per exemple se l’acusa de ser una de les princi-
pals causants que als EUA no hi hagi una llei de minimització 
d’envasos més restrictiva.

Podríem fer un recorregut similar per polèmiques al voltant 
d’Unilever, la segona del món en productes de consum i en 
publicitat. 150 marques, 90 països. Podeu veure aquestes in-
formacions a powerbase.info, buscant pel nom de les multi-
nacionals.

Ah: si compres un rentavaixelles, és possible que a dintre hi 
hagi unes mostres de detergent de regal. Són de la marca Fi-
nish, possiblement la marca de detergents per a rentavaixelles 
més venuda del món.

Multidetergents multinacionals

http://powerbase.info/
www.oliflix.com
www.cervesamontseny.cat
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Si hem provat tots dos tipus de deter-
gents, haurem vist que en molts casos 
no hi ha diferència en el resultat, però 
tenen algun comportament diferent. 
Amb un detergent ecològic la roba 
blanca pot no quedar tan blanca, hi ha 
taques que es resisteixen més, rentant 
els plats costa més que marxi el greix 
dels utensilis de plàstic...

Els detergents convencionals per 
si mateixos, o tenen més poder nete-
jador, o ho sembla. Vegem per què, i a 
quin preu. Usar detergents ecològics 
ens farà canviar alguns hàbits, però ja 
és això el que volem, oi? Adaptar els hà-
bits al que sigui millor per a tots. I amb 
la roba i els plats ben nets, això sí: a la 
Guia Pràctica (p. 27) expliquem com 
treure un bon partit dels detergents 
ecològics.

ROBA QUE BRILLA,  
O ROBA NETA?

El factor més determinant perquè la 
roba sembli “perfectament pulcra” 
amb un detergent convencional és que 
du blanquejants o abrillantadors òp-

tics. Són substàncies sintètiques que 
retornen els rajos ultraviolats del sol 
en l’espectre de llum blava –és l’efecte 
fluorescent–, de manera que, als ulls, 
el color de la roba sembla radiant, i el 
blanc no esgrogueït. De neta, la roba 

ho està tant com amb els detergents 
que no tenen blanquejants òptics –els 
ecològics. Com ja hem vist, el blanque-
jant òptic més usat és altament tòxic 
per a la vida aquàtica.

Els fabricants ecològics s’estimen 
més que la roba no sembli més neta 

del que està, més si per aconseguir-ho 
hem de pagar aquest preu ambiental. 
Ara bé, sí que proporcionen productes 
per aconseguir una bona neteja real 
sense malmetre la salut dels rius: blan-
quejants i llevataques (vegeu la Guia 
Pràctica).

TINC UN QUILO DE GREIX  
ALS PLATS??
El poder netejador dels detergents té 
molt a veure amb la quantitat de sur-
factants que duen, és a dir, amb com 
són de concentrats. Segurament és in-
negable	 que	Fairy	neteja	més	que	 cap	
altre, i és perquè no es talla un pèl en 
la dosi de surfactants. A www.youtube.

com/watch?v=ckjEaLMngQM podem 
veure un espot a partir de l’eslògan De 
quina mida haurien de ser les coses per 
durar fins a 12 setmanes com Fairy? Hi 
surten molt gràficament un paper de 
vàter o una esponja gegants. Igual de 
gegantinament desproporcionada és la 
dosi de surfactants al detergent; aquest 
és el secret del “miracle antigrassa” 
de	 Fairy.	És tan concentrat (ja ho pots 
ben dir!) que dura fins a 12 setmanes. 
En lletra petita a sota podem llegir Pot 
variar en funció dels hàbits de consum. 
Procter&Gamble, la multinacional que 
inunda el món amb aquest detergent 
i de la qual parlem a la pàgina de l’es-
querra, deu celebrar que els seus publi-
cistes ens indueixin a adoptar l’hàbit 
que mostra l’anunci –una persona po-
sant	 un	 generosíssim	 raig	 de	 Fairy	 al	
fregall. Si hi poséssim la goteta que és 
més que suficient, potser el pot en dura-
ria 120, o 1.200, de setmanes. És bo que 
els detergents siguin concentrats, però 
hi	ha	límits;	amb	Fairy,	ins	i	tot	usant	
aquesta goteta de detergent ja estarem 
tirant en va pel desguàs molta substàn-
cia química i tòxica inutilitzada.
Per	cert,	l’anunci	de	Fairy	Ultra	(www.

youtube.com/watch?v=792L6BydcS8), 
també molt enginyós publicitàriament 
parlant, diu que Només hi ha un mi-
racle antigrassa, inclús en aigua freda. 
Potser val més rentar els plats amb ai-
gua calenta i no tirar tants surfactants 
miraculosos pel desguàs. A la Guia 
Pràctica (p. 26) parlem de la tempera-
tura de l’aigua en rentar.

Els fabricants de detergents eco-
lògics també fan els productes con-
centrats, però pensen que val més 
limitar-se a una dosi de surfactants 
suficient per rentar els plats amb la 

brutícia que tenen normalment. Ve-
geu a la Guia Pràctica com aconseguir 
sempre bons resultats.

Però, renten bé, els detergents ecològics?

a mi uns ecOlògics 
m’anaVen millOr  

que altres, però ara 
seguint els cOnsells de 

la guia ja sempre  
em queda  

tOt perfecte

http://www.youtube.com/watch?v=ckjEaLMngQM
http://www.youtube.com/watch?v=ckjEaLMngQM
http://www.youtube.com/watch?v=792L6BydcS8
http://www.youtube.com/watch?v=792L6BydcS8


  43 · Estiu 201322

Ja ho sabem: segons les etiquetes i els 
anuncis, tots els productes són natu-
rals, eco, una carícia per a la pell, i fan 
la mateixa olor que el sabó de l’àvia. 
Quins reclams són autèntics?

Abunden en els detergents conven-
cionals, els que trobem més fàcilment 
a qualsevol súper. Aquests detergents 
no són mai eco (ho hem vist a la p. 14): 
ni cas dels reclams, no responen a 

elements rellevants. Per exemple, hi 
podem trobar aquest: Ingredients ac-
tius biodegradables. Home, segur que 
algun ho ha de ser, perquè si el surfac-
tant no fos biodegradable (a l’aigua, no 
als llots) el detergent seria il·legal; però 
segur que n’hi ha uns quants que no 
ho són. O aquest altre: Calgon presenta 

una fórmula única a base de policarbo-
xilats actius que descalcifiquen l’aigua 
dura impedint des del primer moment la 
formació de calç. Calgon no és un desin-
crustador, és un producte preventiu, per 
la qual cosa com més aviat l’utilitzi mi-
llor per al seu rentavaixelles. Els policar-
boxilats són d’ús bastant comú, n’hem 
trobat a més de la meitat dels 22 deter-
gents que hem estudiat. Com més aviat 
comencem a usar aquest producte, més 
aviat començarem a posar substàncies 
no biodegradables als rius. Hi ha altres 
ingredients no nocius per contrarestar 
la duresa de l’aigua, que per desgràcia 
encara només formen part de poques 
fórmules, que per tant sí que són “úni-
ques”: les dels detergents ecològics.

ELS SEGELLS CERTIFICADORS
Hi ha uns quants segells que certifi-
quen que un producte té caracterís-
tiques “ecològiques”. Entre els deter-
gents que es venen a l’Estat, els segells 
més habituals són dos:

Ecocert És una veterana entitat de cer-
tificació del món ecològic, força ben 
considerada perquè té criteris força 
estrictes per a molts productes. En el 
cas dels detergents posa les condici-
ons generals que hem vist a la p. 16, i 
en concret:

•	 Permet	només	nou	ingredients	deri-
vats del petroli.

•	 Limita	la	quantitat	d’uns	quants	in-
gredients la toxicitat aquàtica dels 
quals és coneguda.

•	 Exigeix	que	els	surfactants	es	biode-
gradin als llots, i que els potenciadors 
(el segon subconjunt d’ingredients 
en importància a les fórmules) es 
biodegradin a l’aigua.

•	 Permet	 un	 conservant	 al·lergènic	
(isothiazolinona), que els fabricants 
ecològics no usen.

•	 No	permet	blanquejants	òptics.

A l’Estat tenen el segell Ecocert les 
marques BioBel i Sodasan (que també 
té el segell Ecogarantie, una mica més 
estricte).

EcoLabel És un segell creat per la Co-
missió Europea. És sabut que els seus 
criteris no són gaire estrictes, exces-
sivament permissius. És així en el cas 
dels detergents. Aquest segell més avi-
at identifica els productes convencio-
nals que incorporen alguna caracte-
rística “verda” no habitual en el sector, 
i per tant es considera que és merescut 
distingir-los a ulls del consumidor, 
però segueixen tenint moltes de les ca-
racterístiques problemàtiques de tots 
els productes convencionals.

Hi ha fabricants de detergents au-
tènticament ecològics que certifiquen 
amb EcoLabel tots o alguns dels seus 
productes, ja sigui per diferenciar-se 

Com puc reconèixer els productes 
ecològics de debò?

El famós “sabó de Marsella”

El sabó de Marsella va tenir molt prestigi sobretot a França en l’antiguitat, fins al 
punt que una llei garantia que només fessin servir aquesta denominació sabons 
fets a la regió de Marsella i amb oli d’oliva. Sembla que aquest era el gran secret 
que feia que el sabó fos molt suau i li donava una olor molt apreciada. Passava el 
mateix amb el Sabó de Castilla, que ara també trobem en algun producte.

Els detergents amb “sabó de Marsella” que trobem ara tenen molt poc a veure amb 
aquest sabó original. Es poden fer a partir de qualsevol oli i a qualsevol lloc del món. 
El cada cop més ubicu reclam (que també trobem a productes ecològics) ve del fet 
que fa uns quants anys es va recuperar aquella fragància apreciada, i ara els fabri-
cants d’aromes n’ofereixen uns quants amb el “to Marsella”. Res més que això.
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ecOcert  
és un bOn segell,

ecOlabel és fluixet,

i als reclams Val més 
nO fer-lOs cas

cOm que  
nO hi ha gaires 

marques ecOlògiques 
de debò,  

és fàcil cOnèixer-les
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al mercat en el cas dels fabricants que 
han entrat més recentment en la pro-
ducció ecològica, o perquè alguns co-
merços de productes “tirant a ecolò-
gics” exigeixen tenir aquest segell als 
productes que venen.

Alguns trets que ens semblen relle-
vants dels criteris d’aquest segell:

•	 Als	 detergents	 hi	 pot	 haver	 una	
quantitat màxima d’ingredients que 
no es biodegraden a l’aigua o als llots, 
excepte en els detergents per rentar 
plats a mà en què tots s’han de biode-
gradar a l’aigua.

•	 No	permet	fosfats,	però	sí	fosfonats.
•	 Prohibeix	els	 ingredients	que	estan	

catalogats com a tòxics per a les per-
sones o el medi, però amb algunes 
excepcions. En el cas dels detergents 
per a roba hi ha 10 excepcions, i in-
clouen surfactants considerats Molt 
tòxics per a la vida aquàtica (i EcoLa-
bel permet que arribin a constituir 
un 25% en pes del detergent), con-
servants i fragàncies Molt tòxiques 
per a la vida aquàtica amb efectes 
duradors, i fins i tot l’NTA, un dels 
policarboxilats més polèmics, que 
Se sospita que provoca càncer.

•	 Permet	qualsevol	blanquejant	òptic,	
també el més usat en la fabricació 
convencional, que és un tòxic per-
sistent.

•	 Posa	 un	 límit	 al	 pes	 de	 l’envàs	 en	
relació al pes del producte, però en 
el cas de detergents per a la roba no 
l’han de complir els envasos que es-
tiguin fets en un 80% amb materials 
reciclats.

Opcionalment el fabricant pot po-
sar a l’etiqueta un requadre amb el tí-
tol Millor per al medi... millor per a tu, 
i amb aquestes inscripcions: Impacte 
reduït en els ecosistemes aquàtics. Subs-
tàncies perilloses restringides. Eficàcia 
provada.

Jutgeu vosaltres mateixos.

LA VOLUNTAT
Els fabricants de detergents autèn-
ticament ecològics ho són perquè ho 

volen ser. Són empreses amb vocació 
am bien talista per filosofia, i van més 
enllà del que marquen aquests segells, 
els tinguin o no. A l’Estat es venen mit-
ja dotzena de marques veteranes fabri-
cades a l’estranger, i sortosament els 
darrers anys dues empreses espanyo-
les amb vocació ecològica han comen-
çat a fabricar detergents ecològics, 
amb les marques Ecotech i BioBel. I 
també tenim un detergent ecològic de 
Comerç Just, de marca Talybe. Més in-
formació a la Guia Pràctica (p. 25).

En cas de dubte sobre un deter-
gent desconegut, i si no té cap segell 
d’aquests que hem explicat, el millor 
que podem fer és buscar informació 
per internet sobre el fabricant per veu-
re quina és la filosofia de l’empresa.

L’ecobola: pitjor el remei que la malaltia?

Fa uns quants anys hi va haver un cert boom de l’ecobola, un artilugi esfèric amb uns 
foradets tot al volt (n’hi ha diverses marques, vegeu per exemple ecoball.info). Els 
seus fabricants i venedors sostenen que modifica la ionització de l’aigua de manera 
que, si la fiques a dintre el bombo de la màquina de rentar, la roba es neteja bé sense 
detergent.

Hi havia molta controvèrsia sobre si realment funcionava o no. A finals del 2010 
l’Institut Nacional del Consum (INC) va fer públics els resultats d’unes proves que 
mostraven que l’ecobola no renta més que l’aigua calenta, i treu menys algunes 
taques. L’INC va demanar als fabricants que retiressin la seva publicitat enganyo-
sa. Un estudi anterior de l’OCU concloïa el mateix, i a més alertava que en cas que 
l’ecobola es trenqués a dintre el bombo, les perles de ceràmica que té a dintre po-
dien fer malbé la màquina.16

Així que... potser pot servir per haver d’escalfar menys l’aigua (rentant sense de-
tergent), però per altra banda l’ecobola colpeja els teixits, i això els debilita –com el 
fregament amb el bombo, que també els va debilitant.16. Público.es, 5 de febrer del 2011.

http://ecoball.info/
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Quin?
En què ens podem ixar a la botiga

GUIA PRÀCTICA

Saludable per al medi, durador, el mínim d’envàs...

MIRANT ELS INgREDIENTS

A l’etiqueta, a la composició hi han de figurar:

•	 Les	famílies	de	substàncies	que	formen	almenys	un	0’2%	del	pes	del	detergent.
•	 Les	substàncies	que	s’han	de	declarar	encara	que	n’hi	hagi	molt	poca	quantitat.	

Hi trobarem, entre altres, les substàncies al·lèrgenes i els blanquejants òptics.

També s’hi ha de posar una adreça d’internet on hi haurà la llista exhaustiva 
d’ingredients. 
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L’ENvàS

•	 En	general	com més gran millor, de 
cara a estalviar envasos. En el cas de 
detergents concentrats no és tan im-
portant, perquè de fet hi ha més pro-
ducte a cada envàs. Els detergents 
ecològics aguanten en bon estat al-
menys dos anys, en general.

•	 Evitem	els	saquets	monodosi	en	els	
detergents líquids.

•	 Cartró	millor	que	plàstic.	Sol	ser	re-
ciclat.

•	 La	 marca	 eco-
lògica Ecover 
envasa alguns 
productes en 
una ampolla 
d’un “plàstic” 
que no deri-
va del petroli 
sinó de sucre 

de canya que ha desenvolupat ella 
mateixa. Les identificarem pel logo 
Plantastic. 

•	 Podem comprar detergents a gra-

nel. Vegeu la secció El Poder dels 
Costums d’aquest número (p. 29).

Ingredients per evitar
•	 Fosfats. En general només n’hi ha a detergents per a rentavaixelles.
•	 Fosfonats
•	 Policarboxilats.
•	 Els surfactants LAS no apareixen per aquest nom a l’etiqueta. Figuren a la llista 

exhaustiva d’ingredients com a Sodium Dodecylbenzenesulfonate o un terme 
semblant.

•	 Ingredients al·lergens, en cas que tinguem al·lèrgies o hipersensibilitat. Als deter-
gents convencionals líquids i gel hi trobarem gairebé sempre isothiazolinone.

•	 Sodium sulphate o sulfat de sodi. No fa cap funció, només serveix perquè el de-
tergent ocupi més. En alguns detergents convencionals en pols és l’ingredient 
més abundant. No el trobarem a l’etiqueta, només a la llista exhaustiva.

D’aquests, als detergents ecològics només hi haurà com a molt al·lergens.

Als detergents per rentar a mà no hi ha fosfats, fosfonats ni policarboxilats.

qUE EL DETERgENT  
DONI DE SI
Val més que el detergent sigui concen-

trat, perquè hi haurà més quantitat de 
substància netejadora per quilo o litre; 
farem servir menys detergent, i estal-

viarem envasos i transport.
A les etiquetes de detergents per a 

roba (excepte per a delicada) hi ha de 
dir per a quantes bugades és el paquet. 
Comparant tres paquets de diferents 
pesos ens ha sortit que a tots calen en-
tre 70 i 80 grams de detergent per bu-
gada; força similar.

EN POLS, LÍqUID O gEL?

Darrerament s’estan oferint més detergents en format gel. Solen ser força iguals 
que els líquids però més concentrats, i per tant serien millor opció (entre aquestes 
dues versions d’un mateix producte).

En el cas de detergents per a rentavaixelles, actualment es considera que els 
que són “tot en 1” (detergent+sal+abrillantador) no són tan efectius com usar cada 
producte per separat.

Pols Líquid

Avantatges Neteja més, pel que fa a taques i blancor No fricciona la roba, per això és 
millor per a peces delicades

Inconvenients La pols pot no diluir-se del tot; la que 
no es dilueixi no farà la seva acció 
netejadora, i en poden quedar rastres a 
la roba. Però avui això ja és poc freqüent

Estarem transportant aigua, 
a més de les substàncies 
netejadores
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A qui comprem
Marques ecològiques i/o de producció local

Tenim diverses marques de detergents realment ecològics. fins i tot dues de fabricades a Espanya, i una de 
Comerç Just i amb explotació forestal sostenible. I vàries les podem comprar a granel!

Detergents ecològics fabricats a Es-
panya per a ús domèstic:

•	 bioBel: és de Jabones Beltrán, 
una empresa familiar d’Alza mora 
(Caste lló) que fa sa bons des del 
1922, sempre amb una filosofia de 
respecte pel medi ambient. Els seus 

productes es 
caracteritzen 
per ser molt 
suaus per a la 
pell. La línia 
de productes 

ecològics amb la marca bioBel in-
clou detergents per a la roba, amb 
versions per a persones amb la pell 
més sensible, i productes de neteja. 
Tots tenen el segell Ecocert (força 
estricte). Al seu web hi ha un bus-
cador de punts de venda, alguns 
venen els detergents a granel. www.

jabonesbeltran.com

•	 Ecotech: és de l’empresa Endemic 
Biotech, de Salinas (Alacant), espe-
cialista en extractes orgànics, cos-
mètica i higiene natural. Juntament 
amb l’ajuntament de Salinas ha 
impulsat la primera empresa dins 
del marc de la Comunidad Biovalle, 
un projecte per generar prosperi-
tat econòmica, social i ambiental a 
les comarques del Vinalopó, creant 
ocupació a través de la innovació i 
la reinvenció de sectors econòmics 
tradicionals.

A través del cultiu de plantes i la 
recol·lecció forestal, Endemic Bio-
tech obté extractes vegetals que 
ven i que usa en els seus productes 
de cosmètica i de neteja per al sec-

tor professional i el domèstic. En 
aquest apartat hi trobem un deter-

gent per a roba i un per rentar plats 

a mà. Tots els seus productes tenen 
el segell EcoLabel (p. 22) i van més 
enllà, per exemple no usen cap in-
gredient derivat del petroli. També 
es poden comprar a granel. www.

endemicbiotech.com

Detergents ecològics fabricats a l’es-
tranger:

•	 Talybe: detergents per a roba i plats 
elaborats amb oli de coco obtingut 
de l’explotació social i sostenible que 
hem conegut al requadre de la p. 16. 
L'empresa fabricant, italiana, com-
pra aquest oli i altres ingredients sota 
condicions de Comerç Just. El deter-
gent té el segell ecològic ICEA, que, 
igual que l'Ecocert, permet els fosfo-
nats, i al detergent Talybe per a roba 
se'n fan servir. Podem trobar aquesta 
marca a granel a botigues de Comerç 
Just i a associacions de consum eco-
lògic. www.talybe.it

•	 Ecover: marca fabricada a Bèlgica 
i	a	França	i	que	inclou	la	línia	ZERO	
de detergents sense substàncies 
al·lèrgenes. Els productes no duen 
cap segell certificador (només un 
producte té l’EcoLabel perquè hi 

ha comerços 
que ho exi-
geixen), però 
l'empresa té 

criteris molt estrictes (més que els del 
segell Ecocert), i que contemplen tots 
els aspectes del cicle de vida dels pro-
ductes. www.ecover.com

•	 Ulrich: fabricat a Alemanya, sense 
cap derivat del petroli. Es pot com-
prar a granel a cooperatives de con-
sum ecològic. ulrich-natuerlich.de

•	 Sodasan: fabricat a Alemanya. Té els 
segells Ecocert i Ecogarantie (una 
mica més estricte que l’Ecocert), i les 

m atèr ie s 
pr i meres 
que vénen 

de països del Sud es compren a pro-
jectes de Comerç Just sempre que és 
possible. www.sodasan.com

•	 Almacabio: fabricat a Itàlia. Té la lí-
nia Bio2 de productes per a les per-
sones amb sensibilitat a productes 
químics. www.almacabio.com

•	 Attitude:	Fabricat	al	Canadà.	Els	cri-
teris ecològics no són gaire estrictes.

•	 Sonett: fabricat a Alemanya. Per-
tany a la línia antroposòfica, i els de-
tergents (per a roba) duen substàn-
cies rítmiques per tal que l’aigua es 
renaturalitzi. Té el segell Ecogaran-
tie.

Detergents convencionals amb segell 
Ecolabel fabricats a Espanya i per a ús 
domèstic:

•	 Ecomimidu i Uni Vert, d’Industrias 
Catalá, per a roba i per rentar els 
plats a mà.

•	 Green Dishwasher, de Proeco Quí-
micas, per als plats a mà.

http://www.jabonesbeltran.com/
http://www.jabonesbeltran.com/
http://www.ecover.com
http://www.sodasan.com
http://www.almacabio.com
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Amb cada bugada la roba es desgasta 
una miqueta...

•	 Tinguem	 roba	 expressa	 per	 fer	 les	
feines en què ens embrutarem molt 
(al jardí, al garatge, a l’hort...).

•	 La	roba	bruta	de	pols	es	pot	raspa-

llar, o esbandir només amb  aigua.
•	 Si	 d’una	 peça	 només	 cal	 que	 se’n	

vagi alguna pudor lleu la podem 

deixar airejant-se.

•	 La	 dosi de detergent que recoma-
nen els fabricants no serà mai insu-
ficient, no n’hi posem més. De fet, 
un excés de detergent pot revertir 
en un pitjor resultat: en esbandir, 
l’aigua potser no se’l podrà endur 
tot, i quedarà a la roba, juntament 
amb la brutícia que havia atrapat. Al 
contrari, fem proves reduint la dosi 
i observant els resultats, fins a tro-
bar la que ens sembli suficient. Com 

A casa
Utilitzem els detergents també ecològicament

GUIA PRÀCTICA
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menys dura sigui l’aigua menys de-
tergent cal.

•	 La	 calç	 diiculta	 l’acció	 netejadora	
de l’aigua i dels detergents (i es va 
acumulant a les rentadores i a les 
canonades). Si al nostre municipi 
l’aigua és gaire dura (molta calç), 
potser és bona idea instal·lar un 
descalcificador; les rentades seran 
més efectives amb menys detergent 
(entre altres beneficis).

Més del 80% del consum d’electricitat 
d’una rentadora és per escalfar l’aigua, 
i passar de 30º a 60ºC pot fer doblar el 
consum.1 Moderem la temperatura de 

rentat.

La roba Per a la brutícia normal, n’hi 
ha prou amb 30º o 40º. Les taques 
greixoses marxen millor amb més 
temperatura, però les podem prevenir 
i treure a part (vegeu la p. 28). Podem 
classificar la roba per grau de brutícia, 
i rentar a més temperatura només la 

més bruta. Molta temperatura en al-

guns casos és pitjor: la roba de color 
es descoloreix més com més calenta 
està l’aigua, la llana s’encongeix, i les 
taques proteíniques queden fixades a 
més de 40º.

El detergent en pols es dilueix més 
bé amb aigua calenta, per això les ren-
tadores solen escalfar una mica l’aigua 
al principi del cicle, encara que les pro-
gramem a la mínima temperatura.

Els plats Convé força temperatura per 
a la brutícia greixosa. Quan rentem els 
plats val la pena no escatimar tempe-
ratura, perquè ajuda molt a la neteja i 
per tant també a estalviar detergent.

Entrada d’aigua calenta Hi ha màqui-
nes de rentar roba amb dues entrades 
d’aigua (freda i calenta), i als rentavai-
xelles hi podem connectar l’aigua fre-
da de casa, o la calenta. L’objectiu en 
tots dos casos seria estalviar energia 
per a l’escalfament de l’aigua, però cal 
tenir en compte que:

•	 Si	 a	 casa	 l’aigua	 s’escalfa	 amb	 un	
termo elèctric, no hi guanyarem res 
(tant el termo com les rentadores es-
calfen l’aigua mitjançant una resis-
tència).

•	 Si	 s’escalfa	 amb	 un	 escalfador de 

gas, potser el més rellevant per a la 
comparació seria d’on ve el gas i com 
s’obté l’electricitat.

•	 Si	s’escalfa	amb	plaques solars tèr-

miques sí que estalviarem energia. 
En el cas de la roba, és possible que 
l’aigua calenta de casa estigui a més 
temperatura que la que volem (30º-
40ºC), aleshores la rentadora hi bar-
rejarà aigua freda. En el cas dels 
plats, cal garantir que l’aigua estarà 
dintre de l’interval de temperatu-
ra que recomana el fabricant de la 
màquina.

PER RENTAR MENyS I AMb MENyS DETERgENT

Prevenció per no tacar-nos. Per rentar roba és millor moderar la temperatura. El remull és poderós. al safa-
reig sempre hi tindrem blanquejant ecològic.

1. Swiss Federal Institute of Technology Zurich: 
Washing Machine, ETH Sustainability Summer 
School 2011.

LA TEMPERATURA DE L’AIgUA
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•	 Treure totes les restes de menjar 
abans de ficar els plats i estris a la 
màquina, perquè convé que arribi el 
mínim de residus orgànics al filtre. 
Si ho fem amb un drapet en treurem 

RENTANT ELS PLATS A Mà

El remull és molt poderós; el reclam 
d’un	 producte	 de	 marca	 Fairy	 és	 Els 
plats quedaran nets com si passessin la 
nit en remull. Per això:

•	 Posant	 els plats a la pica plena 

d’aigua calenta amb detergent (o en 
una palangana), la rentada serà més 
efectiva i gastarem menys detergent 
que posant-lo al fregall i sense tenir 
els plats en remull. Potser usarem 
més aigua, però val més passar-nos 
d’aigua que de detergent.

•	 Si	 tenim	brutícia molt greixosa en 

una cassola o altres estris, freguem-

Si el detergent és concentrat n’hi ha 
prou amb un raig no gaire generós.

Si rentem només uns quants plats 
podem diluir el detergent en un cossi 
amb aigua calenta i anar xopant el fre-
gall d’allà.

No es farà gaire espuma, però és indiferent: l’espuma no neteja, només és un “efecte 
col·lateral” dels surfactants (en entrar en contacte amb l’aire).

Per a la brutícia que costa més de treure –típicament plàstic greixosos–, posem un 
raig addicional de detergent al fregall, o bé rentem i esbandim més d’un cop.

I si usem detergents ecològics...

I si usem detergents ecològics...

ho una mica amb detergent i dei-
xem-ho en remull tota la nit.

•	 També,	 si se’ns ha cremat molt el 

cul d’algun estri, deixem-lo en re-
mull tants dies com faci falta. Enca-
ra que sembli irrecuperable, sempre 
acabarà marxant.

Recordem que els detergents conven-
cionals per a rentavaixelles encara 

duen fosfats! Optem per productes 

ecològics, encara amb més raó.

RENTANT ELS PLATS A MàqUINA

Si hi ha brutícia que costi de marxar, com ara te o pintallavis, afegim una cullerada 
de blanquejant ecològic al detergent (vegeu la pàgina següent).

Si no obtenim un bon resultat amb pastilles, provem un detergent en pols, que cos-
ta menys de dissoldre. O bé, posem les pastilles no al compartiment del detergent 
sinó a la cistella o al calaix per als coberts, perquè es dissolguin completament.

Poden quedar més residus de calç al rentavaixelles que amb un detergent conven-
cional. De tant en tant podem tirar un esquitx d’àcid cítric diluït (un got per a un 
litre d’aigua) a dintre la màquina abans d’engegar-la. Podem comprar àcid cítric a les 
drogueries. 

el màxim, i el rentat podrà ser més 
curt (si tenim un rentavaixelles que 
reguli la durada del programa en 
funció de la turbidesa que té l’aigua 
en cada moment). Podem tenir el 
drapet junt amb els fregalls, i fer-lo 
servir fins que ja estigui massa brut.

•	 Hi ha brutícies que no marxaran, 
per molt potent que sigui el deter-
gent –típicament el rastre que queda 
a les olles després de bullir-hi algu-
na cosa. Podem fregar-ho una mica 
abans de posar l’estri al rentavaixe-
lles.

•	 Alguns	fabricants	ofereixen	sal	de	la	
seva marca. És sal comuna, només 
que no en pols sinó en grans, i igual 
que la de qualsevol marca de sal.

27



28
  43 · Estiu 2013

 TIPUS DE TACA EXEMPLES COM ES TREU

greixosa o 
pigmentària

Oli, 
maionesa, 
pintallavis, 
fang

Humitejar amb aigua calenta, fregar amb sabó de pastilla 
de rentar roba i tirar-ho a la màquina (o rentar a mà si la 
peça és de llana). Si no se’n va, deixar la taca humida i amb 
sabó al sol, rehumitejant-la quan calgui. No l’hi deixem 
massa estona si la roba és de color, es podria descolorir.

Proteínica  
o de midó

Sang, ous, 
llet, suor, 
xocolata

Rentar de seguida amb aigua freda (a més de 40º la taca 
quedaria fixada) i sabó.

Si no se’n va podem aplicar-hi un llevataques ecològic, 
fregar amb un raspall i ficar a la màquina. També podem 
fer això per a taques molt tossudes, però no en llana.

Oxidable Cafè, te, 
fruita, vi

Quan és fresca, ruixar amb aigua calenta , i si en queda 
rastre remullar una estona en aigua calenta amb 
blanquejant ecològic (fa més efecte com més calenta és 
l’aigua) i tirar a rentar. 

Aquest remull també és efectiu amb taques que fa 
temps que hi són (per exemple a la roba de taula), però si 
sospitem que la roba pot destenyir, val més utilitzar el 
llevataques (vegeu la cel·la d’aquí sobre).

No usar sabó per a aquestes taques, podria fixar-les.

RENTANT LA RObA

Traguem les taques abans de tirar la 
roba a la màquina.

Revisió de la roba: classificar-la per 
brutícia i color (podem rentar la poc 
bruta i/o de color amb programes més 
curts, a 30º i amb menys detergent), 
buidar butxaques, desdoblar màni-
gues, si una peça destenyeix rentar-la 
a mà...

Omplim bé la rentadora, però sense 
atiborrar-la; cal que quedi una mica 
d’espai perquè la roba roti. Moltes mà-
quines poden funcionar a mitja càrre-
ga, també. 

Posem les peces de roba de punt  més 
delicades (alguna roba interior, de 
bebè...) a dintre d’una bossa, per pro-
tegir-les de les friccions.

Traguem la roba de la màquina de se-
guida que acabi, si no s’arrugarà més, 
i amb molta estona pot acabar agafant 
mala olor.

Deixem la porta de la màquina oberta 
una estona, perquè s’eixugui i la goma 
es conservi millor.

Eixuguem-la estesa, ja sigui a l’exte-
rior o en un estenedor. Una assecadora 

I si usem detergents ecològics...
Quan rentem roba clara o que no destenyeixi afegim-hi blanquejant ecològic. El 
 resultat serà millor, el blanc més blanc i no s’esgrogueirà, i ajudarà a treure taques.

Els suavitzants ecològics es poden espessir al cap d’un any, i aleshores no són 
 recuperables.
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Un detergent casolà

Fer sabó (podem trobar receptes per 
internet) i ratllar-lo (amb un ratllador 
de formatge mateix). També se’n pot 
fer versió líquida. 

Més informació: Núria Sanahuja, 
mandaleta@gmail.com.

És percarbonat sòdic. Quan es dis-
sol deixa anar aigua oxigenada, que 
fa sobre els colors un efecte similar 
al de la llum del sol.

Els fabricants ecològics venen 
aquest producte a part dels deter-
gents, i també en podem trobar a les 
drogueries.

Alerta a no confondre’l amb el per-

borat sòdic, que també és blanque-
jant. Aquest és força tòxic per a la 
vida aquàtica.

El blanquejant ecològic

PER TREURE TAqUES

El més important: prevenir-les! Da-
vantals, tovallons, roba d’estar per 
casa, artilugis antigoteig a les ampo-
lles de vi, precaució en general...

El segon més important: treure-les 

tan aviat com es pugui. En treure’ns la 
roba, podem prendre el costum de com-
provar que no hi hagi cap taca, per si ens 
n’ha passat per alt alguna. Si ens cau vi a 
les tovalles i no volem desparar la taula 
immediatament, cobrim la taca amb sal 
o talc, absorbirà una part del vi.

I el tercer: saber que hi ha tres tipus 

principals de taques, i com tractar ca-
dascun. Vegeu la taula.

Alguns casos particulars i trucs:

•	 Taques d’herba: posar la roba del re-
vés sobre un paper absorbent, tirar-
hi vinagre blanc o alcohol i fregar 
amb un raspall de dents; el rastre 
d’herba hauria de passar cap al pa-
per. O bé, remull en vinagre (sempre 
blanc).

•	 D’espinacs: fregar amb patata crua, 
i després rentar amb aigua calenta i 
sabó.

•	 De tinta: aigua amb alcohol, o vina-
gre, o suc de llimona, o llimona i sal.

•	 De fang: deixar assecar, raspallar, 
fregar amb vinagre o sabó o suc de 
llimona.

•	 De rovellat: xopar amb suc de llimo-
na i fregar amb sal. Deixar eixugar 
al	sol,	i	rentar	amb	sabó.	Fem	primer	
una prova en una part que no im-
porti si es destenyeix, per si de cas.

•	 Mitjons blancs que s’han embrutat 
molt a dintre les vambes: remull amb 
suc de llimona abans de rentar-los.

gasta moltíssima energia (vegeu el nú-
mero 40 d’Opcions) i desgasta la roba. 

Rentar les peces de roba noves abans 
d’estrenar-les n’eliminarà residus quí-

mics que puguin haver quedat del pro-
cés de manufactura (n’hi ha que irriten 
força la pell). 

GUIA PRÀCTICA



al número anterior d’Opcions, dedicat gairebé íntegrament als residus, proposàvem un repte: aconseguir 
que la galleda de la brossa on recollim els envasos sigui la que omplim més a poc a poc –després de la del 
rebuig, si pot ser. Per aconseguir-ho... què millor que comprar directament els productes sense envàs? avui 
proliferen els comerços que ofereixen aliments secs a granel. acostumem-nos a comprar així!

MONTSE PEIRON

El 2012 a l’Estat vam llençar als contenidors, CADA DIA, 625.000 envasos 
de vidre i més de 12 milions d’envasos lleugers (prenent la proporció 
d’envasos de cada material que es van posar al mercat a Catalunya).1

Un estudi sobre set dels supermercats més estesos a Catalunya mos-
tra que tots venen la carn exclusivament envasada, 4 ho fan també 
amb la xarcuteria i 2 amb el peix. Un 8%-22% del que venen envasat és 
susceptible de ser venut a granel, mentre que en el cas del mercat mu-
nicipal estudiat ho és només un 0’7% del que es ven en envàs.2

Segons Amigos de la Tierra, cada espanyol llença 300 bosses comer-
cials de plàstic l’any.3

La Comissió Europea ha tirat endarrera la proposta de prohibir 
els setrills als restaurants, però Espanya l’està tirant endavant. Si 
s’aprova la llei que s’està elaborant, s’hauran de substituir per ampo-
lletes monodosi d’un sol ús o sobrets per a cada comensal, presumi-
blement etiquetats amb una marca.

Cada any arriben al mar 10 milions de tones de residus, la majoria de 
plàstic. La major part dels objectes de plàstic que es fabriquen, un 40%, 
són envasos. Es calcula que aquests residus maten cada any un milió 
d’ocells, 100.000 mamífers aquàtics i incomptables peixos. La pol·lució 
marina és una de les grans preocupacions ambientals emergents.4

1. Ecovidrio i elaboració pròpia a partir de dades 
d’Ecoembes.

2. Fundació per la Prevenció dels Residus i Agència Catalana 
del Consum: Anàlisi de la producció de residus associada a 
la cistella estàndard de la compra, maig del 2010.

3. Público.es, 3 de juliol del 2013.

4. BioIntelligence Service: Plastic waste in the environment. 
Comissió Europea, abril 2011.

Fa	només	40	anys,	no	hauria	 tingut	cap	sentit	
escriure aquest article. El que hauria tingut 
èxit, entre els aficionats a la ciència ficció fan-
tàstica, és un article visionari predient que, al 
cap de pocs anys, cada mitja dotzena de talls de 
llom es vendria i compraria dintre d’una safa-
ta de porexpan embolicada amb un film, i que 
cada tres o quatre cops que ens féssim passar la 
set llençaríem alhora una ampolla de plàstic a 
les escombraries.

Molt ha plogut des d’aleshores, i ha germinat i 
prosperat la cultura comercial dels béns homo-
genis i identificables mitjançant marques, de 
la gran distribució en autoserveis, d’una supo-
sada comoditat per al consumidor que “només 
ha d’agafar uns paquets ja fets”, d’una suposada 
necessitat de preservar certes “garanties higiè-
niques”... D’un indubtable benefici econòmic i 
poder per a les empreses de la gran distribució, 
i d’un arraconament dels productors locals da-
vant dels grans productors d’abast mundial. 

La collita més rellevant d’aquest “cultiu co-
mercial”, des del punt de vista de la sostenibili-

El poder dels

costums

Avantatges i sentit comú a dojo

A granel

EL MóN ENvASAT
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Espai per a la venda de diversos productes a granel a la botiga de l'associació de consum 
ecològic Landare a Villava (Navarra).
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ON PODEM COMPRAR A GRANEL

A molts llocs, i actualment cada vegada més.

Aliments frescos No cal ni dir-ho: fruiteries, 
verduleries, carnisseries, peixateries, bacalla-
neries, forns (a molts supermercats una trista 
barra de pa va dintre d’una bossa de plàstic!)...

També, a les botigues de queviures de barri 
hi podem comprar olives o galetes al pes, lle-
gums cuits, fruita seca...

Aliments secs És a dir: pasta, arròs, llegums crus, 
fruita seca, fruites i verdures deshidratades, cere-
als, cereals per esmorzar, mels, herbes aromàti-
ques i infusions, espècies, sal, sucres, xocolates, 
cafès, caramels... Se’n solen vendre a granel a:
•	 Mercats municipals.
•	 Cooperatives i associacions de consum 

agro e cològic.
•	 Botigues	 de	 productes	 ecològics,	 o	 macro-

biòtics.
•	 Agrobotigues	de	cooperatives	agràries.
•	 Botigues	de	venda	directa	de	productors.
•	 Botigues	especialitzades,	com	les	coniteries	

o les cafeteries amb venda de cafès.
•	 Comerços	que	venen	exclusivament	a	granel.	

A aquests els dediquem tot el següent apartat.
•	 Compra	per	internet:	www.la-grana.com.

vi La multitud de cellers de barri serien els 
punts més comuns.

Licors Al barri de Gràcia de Barcelona hi ha 
VomFass,	 que	 té	 una	 amplíssima	 varietat	 de	
licors a granel. www.vomfass-barcelona.es 

tat, són els milions d’envasos que llencem cada 

dia a les escombraries, i altres “males herbes” 
que presentem al requadre. L’evidència dels 
despropòsits està arribant a una línia vermella 
que no hauríem de travessar. En aquest article 
hi trobem moltes iniciatives i realitats que po-
sen el peu al fre. Molts dels comerços a granel 
concrets que hi surten són de Barcelona, però 
hi ha indicacions per trobar-ne a qualsevol lo-
calitat.

MOTIVACIONS PER VENDRE I COMPRAR  
A GRANEL

La més important sens dubte és la urgència de 
frenar el deliri dels envasos. N’hi ha d’altres des 
del punt de vista funcional.

Per als productors, estalviar-se el cost d’en-
vasar (procés, temps, materials, disseny de 
l’envàs, potser embalatge dels paquets en cap-
ses...). La venda a granel pot ser el que fa pos-
sible la supervivència de productors petits que 
no poden assumir el cost d’envasar. També pot 
simplificar el transport (en general no cal pa-
letitzar).

Als distribuïdors els dóna els mateixos avantat-
ges. Per exemple, Mercadona el 2009 va deixar 
d’envasar la fruita fresca per vendre-la a granel, 
i de resultes va abaixar els preus de venda entre 
15 cèntims i un euro per quilo.5

Als botiguers els pot permetre simplificar la lo-
gística, si bé alguns productes (bàsicament les 
farines) cal mantenir-los en fresc pel fet de no 
estar envasats.

Als compradors, comprar a granel ens propor-
ciona més llibertat:
•	 Podem	comprar	quantitats grans sense en-

vasos. Això ens pot permetre per exemple fer 
compres grans un cop al mes, o a l’any, guar-
dant només sacs o capses grans al rebost.

•	 Podem	comprar	quantitats tan petites com 

vulguem. Això és especialment avantatjós 
per a les llars amb una o poques persones i 
per als ciutadans amb recursos econòmics 
molt limitats, com ara molta gent gran. I  
és molt favorable per reduir el malbarata-
ment d’aliments.6

•	 Veiem el que comprem, no ens ho impedeix 
cap embolcall.

•	 I	 aconseguim	 deslliurar-nos de la murga 
d’omplir constantment la brossa d’envasos i 
baixar-la al carrer!

Pel que fa al preu, pot ser inferior o superior 
al d’altres tipus de comerços perquè hi interve-
nen molts factors.

En cuinar,  
en lloc d’obrir 
dos paquets 
d’espaguetis 
n’agafarem 
un grapat de 
la capsa on en 
guardem cinc 
quilos. Dóna 
un gust!!

5. J. M. Berengueras: 
Mercadona eleva un 
10% les compres a 
proveïdors catalans. 
El Periódico, 17 d’abril 
del 2009.

6. Vegeu aquesta  
mateixa secció al  
número 39 d’Opcions.
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ELS HàbITS DEL gRANEL

•	 Abans d’anar a comprar, resseguim la llista de la 
compra i iquem al carretó els pots o ampolles 
que facin falta per al que comprarem a granel. 
Ep, també podem anar a comprar sense pots! 
Les botigues a granel solen servir els productes 
en paperines o en bosses compostables.

•	 A la botiga donem el pot al dependent abans 
d’omplir-lo, perquè marqui la tara a la bàscula 
(el pes de l’envàs es descomptarà del pes del 
producte).

•	 Omplirem el pot amb les culleres o des de reci-
pients amb dispensadors del comerç.

•	 En tornar a casa, si hem comprat alguna cosa 
en una paperina o bossa, després de buidar-ne 
el contingut la podem deixar ja al carretó, per 
reusar-la a la pròxima compra.

•	 En cuinar, en lloc d’obrir dos paquets d’es pa-
gue tis n’agafarem un grapat de la capsa on en 
guardem cinc quilos. Dóna un gust, això!!

  43 · Estiu 2013

http://www.vomfass-barcelona.es
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Detergents D’ecològics en podem trobar a al-
guns punts de venda de Comerç Just (la marca 
Talybe, vegeu la p. 25), en algunes cooperatives 
de consum ecològic i en algunes botigues de 
productes ecològics.

De convencionals a granel en ven la cadena 
Goccia Verde, que té tres establiments a Barce-
lona i també a Santa Coloma de Gramenet, Ca-
novelles i Manresa. www.gocciaverde.net/es

BOTIGUES NOMÉS GRANEL
N’hi ha forces, i de tipus ben diversos. Per una 
banda tenim les històriques, de tota la vida. 
N’hi ha vàries al barri del Born de Barcelona, 
ressò de l’antiga ubicació del Mercat Central de 
Barcelona:
•	 Casa Torras: renovada després de la jubilació 

del propietari de tota la vida, ara no exigeix un 
pes mínim per a les compres. Prima els pro-
ductes d’origen local. A la Pl. Comercial n. 2.

•	 Casa Gispert: històric torrador de fruita seca, 
també té altres aliments a granel, i envasats. 
www.casagispert.com

•	 Angel Jobal: només té espècies, però moltes! 
Al c/ Comerç 21.

•	 Jaime J Renobell: especialitzada en  llegums 

i fruita seca, i també té altres productes.  
jrenobell.es

També, al costat del Mercat de la Boqueria 
hi ha Queviures Antolín, que ven productes 
convencionals (no ecològics). No prima l’origen 
local. Una altra històrica és Llegums de Sants 

(llegumssants.wix.com).

Dins del món del consum agroecològic 
hi trobem per exemple l’Economat Social, a 
Sants-La Bordeta, que ven exclusivament a gra-
nel tota mena d’aliments secs, i també salses 
(de soja, tagín) i detergents. Tot ecològic i de 
la producció més propera possible. Cal ser-ne 
soci per comprar-hi. leconomatsocialcoop.

wordpress.com

I hi ha una tirallonga en expansió de comer-

ços a granel de nova creació. El primer va ser 
Granel (granel.cat), que va obrir a Vic el de-
sembre del 2011, i ara, un any i mig més tard, 
ja forma una xarxa amb vuit botigues (s’hi han 
afegit Barcelona, Eivissa, Tarragona, Molins de 
Rei, Sant Cugat del Vallès, El Vendrell i Vilafran-
ca del Penedès), i a final d’any està previst que 
se n’obrin a Menorca, Mallorca, Mataró i a di-
versos punts de Barcelona. Al darrere no hi ha 
cap multinacional: va fundar l’empresa una pa-
rella, i ara són 4 treballadors i els dependents de 
Vic; la resta d’establiments són botigues inde-
pendents. És la fórmula de la franquícia, però 
es busca que cada botiga desenvolupi les seves 
particularitats, més enllà de compartir les di-
rectrius comunes a tota la xarxa.

Granel potencia molt la producció local; 
importa només els productes que aquí no es 
cultiven, i els diversos establiments busquen 
productors de la seva zona (els productes bàsics 
són servits des d’un magatzem central). També 
busca producció ecològica, ja sigui amb segell 
o sense. La demanda de Granel està ajudant a 
incrementar l’oferta a granel; per exemple, la 
cooperativa agrícola L’Avellanera de la Selva del 
Camp els envasa la fruita seca en sacs de 5 qui-
los (abans només en feia d’un quilo).

A Barcelona acaba d’obrir, al barri de Sar-
rià-Sant Gervasi, Tasty House, des d’una altra 
motivació. Busca aliments variats, curiosos i 
apreciats des d’un punt de vista gurmet, i pro-
posa la fórmula a granel per oferir una nova ex-
periència de compra al consumidor. Té alguns 
productes ecològics i de producció local, però 
no són principis primordials en la selecció.

I n’hi ha d’altres, amb tarannàs diversos: Tot 

a pes (Manresa, aquest amb molta motivació 
culinària), El Pagès d’Or (Barcelona-Sant An-
toni), Al Gra (Barcelona-Gràcia), A detall (Gra-
nollers), Tu mateix (Terrassa), Va de fruit sec 
(Calella), A Granel Palafrugell... 

UN bOOM ESPERAT I ESPERANÇADOR
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La Judit Vidal, cofundadora de Granel, ens ha explicat que el 
comentari que més abunda a les inauguracions de les boti-
gues de la xarxa és Ja era hora! I el segon és Per fi podré no 

omplir la brossa dels envasos i bosses a cada sopar! I que, 
curiosament, pocs dies després d’obrir la botiga a Gràcia va 
obrir Goccia Verde (detergents a granel) a la cantonada, i ara 
està per obrir una botiga de xocolates a granel a pocs metres. 
Un casual símptoma del boom del granel.

Plouen sol·licituds per obrir botigues o franquícies, per 
exemple Granel en té unes 400, fins i tot des de l’estranger. 
Tasty House ens ha dit que una proporció considerable vénen 
de persones aturades que busquen alguna manera de donar-

se feina a elles mateixes. I és que la crisi, un cop més, juga a 
favor del consum conscient i de la sostenibilitat: ara conte-
nim la despesa i ja no comprem “amb alegria” quantitats que 
potser acabaríem llençant (en el cas del menjar fresc), estem 
controlant una mica el consumisme, i ja hem sentit força a 
parlar de les tones d’envasos que llencem cada dia.

I tots els comerços amb els que hem parlat han considerat 
impossible descriure un perfil de client: hi va gent de tota 
tota mena. De molts diners o de pocs, grans i joves, amb roba 
hippie o amb corbata.

Com es diu en castellà: ¡Que no decaiga!
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Imatge d’una botiga  
de la xarxa Granel.

http://www.gocciaverde.net/es
http://www.casagispert.com
http://jrenobell.es/
http://llegumssants.wix.com/
http://leconomatsocialcoop.wordpress.com/
http://leconomatsocialcoop.wordpress.com/
http://www.granel.cat/
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+info: 

firaesc.org

xes.cat

Recinte Fabra i Coats 

(Barcelona)

www.opcions.org

www.arccoop.coop
www.lasal.com
www.rasoterra.cat
www.firaesc.org
www.opcions.org
www.ecoxarxa.net

