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EDITORIAL
Una part important de la feina d’Opcions con-
sisteix a trobar i aconsellar opcions positives 
des del punt de vista del consum conscient i 
transformador. De vegades aquestes opcions 
acaben fallant. Un dels casos que ha fallat és 
Maderas Nobles de la Sierra de Segura (MNSS), 
una opció d’inversió basada en el creixement 
d’arbres que vam publicitar durant força temps, 
i que prometia ser una alternativa sostenible i 
rendible als fons d’inversió convencionals.

Després de dècada i mitja d’existència, s’ha 
destapat que MNSS ha fracassat. Aquí no dis-
posem d’espai per a les explicacions, llegiu la 
versió sencera d’aquest text a opcions.org/
blog/fracas-maderas-nobles. Per donar una 
idea de la magnitud de la fallida: segons l’em-
presa, un 45% dels arbres estan morts. Milers 
d’euros que unes 3.000 persones van invertir a 
MNSS, en molts casos moguts per la il·lusió en 
diversos sentits, es poden haver esvanit, i cos-
tarà recuperar-los.

Que s’hagin mal gestionat fins a aquest punt 
tants diners de tantes persones senzillament 
no té nom. El responsable té l’obligació inexcu-
sable de respondre pels danys fins al final.

Molts vam confiar en el projecte perquè so-
bre el paper era una idea francament bona, i 
les seves intencions ens semblaven sinceres. 

Hem d'evitar que aquest cas estengui una om-
bra sobre tot el sector de les alternatives per un 
món més just i sostenible, redoblant el rigor i la 
transparència en els projectes que emprenem.

Opcions en particular ha de redoblar l'aten-
ció en parlar d'iniciatives que poden afectar 
seriosament moltes persones. La nostra publi-
citat va ser un dels elements "inductors" d'in-
versió i no vam estar més a sobre de la marxa 
de MNSS. Demanem disculpes pel grau de 
responsabilitat que ens pertoca.

S’ha creat un col·lectiu d’inversors afec-
tats, que està treballant per trobar la millor 
sortida possible a la situació. Que és difícil, hi 
ha l’esperança que almenys parcialment es 
pugui recuperar. 

Per apuntar-se al col·lectiu, estar al cas dels 
passos que es donen i/o aportar-hi el que es 
pugui: escriure a afectadosmnss@gmail.com.

El nou Banc de Recursos del CRIC encara no 
està a punt. La raó principal és que la solució 
tècnica per la qual vam optar no ha resultat 
l’adequada. Des de fa uns quants mesos estem 
avançant per un altre camí, que ara sí que està 
donant resultat. Confiem que podrem presen-
tar-lo abans de les vacances d’estiu.

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

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

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

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

cric@pangea.org  ·  www.opcions.org

http://opcions.org/blog/fracas-maderas-nobles
http://opcions.org/blog/fracas-maderas-nobles
mailto:afectadosmnss@gmail.com
www.opcions.org
www.opcions.org/revista/subscripcio


3
  46 · Primavera 2014

Si EnS vOLS  
ESCRiuRE:

Revista OPCiOnS
Casp 43, entresòl 2a
08010 Barcelona

cric@pangea.org

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

MéS RECuRSOS A

OPCiOnS.ORG

CARTES DE LECTORS I LECTORES
 fa anys que som subscriptors d’Op-
cions i seguim valorant molt la vostra 
tasca, i seguim guiant-nos per la infor-
mació que ens doneu.

a Barcelona els últims temps estan 
proliferant unes botigues on venen 
teòricament detergents ecològics a gra-
nel, però sense certificació. S'anomenen 
Goccia verde. ells a la seva pàgina web 
asseguren que els productes son eco-
lògics, i que el fet de no tenir certifica-
ció els permet vendre'ls a un preu més 
econòmic, a part del fet de reutilitzar 
envasos de plàstic. 

ens agradaria conèixer què en sabeu 
d'aquesta empresa, i si realment venen 
productes ecològics.

Sònia Vilamala i Jordi Cortinas, Barcelona

El fabricant de qualsevol detergent que 
es posi al mercat ha de donar a l’etiqueta 
del producte una adreça web on se’n pu-
gui veure la composició completa.  Goccia 
Verde no la dóna, i no hem trobat les com-
posicions completes buscant pel seu web.

A partir de la informació parcial 
que dóna a l’etiqueta, però, podem veu-
re que al detergent per a roba Lavanda 
i al detergent líquid per fregar hi ha co-
lorants i perfums (els fabricants ecolò-
gics en general els eviten i alguns segells 
els prohibeixen), i conservants derivats 
d'isothiazolinona, que és un ingredient 
controvertit –hi ha fabricants ecològics 
que no el volen usar, i per altra banda 
el segell Ecocert l'admet. De fet diversos 
fabricants ecològics veterans no fan ser-
vir cap conservant. En molts casos les 
pràctiques de les empreses ecològiques 
són "més ecològiques" que el que dema-
nen els segells, ho explicàvem al nostre 
número 43.

No sembla doncs una empresa gaire 
compromesa amb una formulació eco-
lògica, ni tampoc amb la informació al 
consumidor.

Altres opcions per comprar detergents 
ecològics a granel: en solen tenir les coo-
peratives de consum ecològic i punts de 
venda de Comerç Just (de marca Talybe), a 
la botiga a granel Ceres Natural de Barce-
lona... Podem demanar on trobar-ne dels 
fabricats a l'Estat a les empreses: EcoTech 
al 966 966 980 i bioBel a jabonesbeltran.
com.

 He sol·licitat la reducció de la potèn-
cia del corrent elèctric de casa. per fer-
ho efectiu em diuen que s'ha de canviar 
el comptador i que n'instal·laran un de 
digital.  aquests comptadors no em me-
reixen cap confiança, donat que passen  
a tenir tot el control, que encara no són 
clars els seus efectes  secundaris en la 
salut de les persones i, sobretot, que 
disposaran d'informació molt més en-
llà de la necessària, conculcant el meu 
dret a  la intimitat. em puc negar a que 
em canvïin el comptador i, al  mateix 
temps, exigir que em rebaixin la potèn-
cia?

Marga

Per abaixar la potència contractada no 
cal substituir el comptador, ja que es pot 
fer substituint un altre dispositiu que te-
nim a casa (l’ICP, Interruptor de Control 
de Potència). Ara bé, la llei obliga a subs-
tituir progressivament tots els comptadors 
per comptadors digitals, hi ha temps fins 
al 2018. Es posen perquè permeten tenir 
una informació molt acurada i en temps 
real sobre el consum d’electricitat, i això 
facilita regular millor la generació: les 
companyies podran fer unes previsions 
de demanda més fines, i potser evitar per 
exemple posar en marxa algunes genera-
dores d’electricitat no renovable que avui 
s’engeguen només en moments de pics de 
consum.

El que vol fer la teva companyia és re-
soldre totes dues coses alhora, perquè els 
comptadors digitals incorporen la funció 
de l’ICP. En general tenim els comptadors 
en lloguer, són propietat de les compan-
yies (nosaltres en podem instal·lar un de 

propi i homologat, però avui d’analògics 
només en trobarem de segona mà), i estan 
en el seu dret d’abaixar-nos la potència de 
la manera que considerin més adequada 
donat el context actual.

Un punt important és que aquests 
comptadors permeten a les companyies 
conèixer amb precisió quins aparells elèc-
trics estan fent servir les llars en tot mo-
ment, i per tant tenen molta informació 
sobre els hàbits domèstics (per exemple a 
quines hores sols ser fora de casa, quins ti-
pus d’aparells uses més sovint...). Aquesta 
informació pot ser usada il·lícitament, i no 
hi ha una política de protecció d’aquestes 
dades desenvolupada.

Està a punt de llançar-se la campan-
ya Comptadors intel·ligents sí, però no 
així per demanar al govern que paralitzi 
la instal·lació dels comptadors digitals 
mentre aquesta i altres qüestions no esti-
guin resoltes. És promoguda per la Plata-
forma per un Nou Model Energètic (www.
nuevomodeloenergetico.org) i les organit-
zacions de consumidors CECU, ADICAE i 
ASGECO.

Pel que fa a les radiacions electromag-
nètiques, la gran majoria de comptadors 
digitals envien la informació pel cable 
elèctric mateix, i la radiació que hi induei-
xen és similar a la que provoquen els apa-
rells d’ús domèstic.

Fe d’errates
Al número anterior, a la secció El Poder de la Comunitat, hi dèiem que l’expansió 
de la celebració d’un Dia Lliure de Bosses a nivell internacional s’havia aconseguit 
gràcies al suport de la Zero Waste International Alliance. No va ser així, qui va donar 
el suport va ser GAIA – Aliança Global per Alternatives a la Incineració.

www.opcions.org
mailto:cric@pangea.org
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POTENCIANT EL TRANSPORT PÚBLIC
Stop Pujades Al número anterior parlàvem de mobilitat sostenible amb el fo-
cus posat a la bicicleta, però una peça encara més important d’aquesta mo-
bilitat sostenible és el transport públic. Cal que ofereixi preus accessibles per-
què el seu ús se segueixi estenent i per garantir el dret a la mobilitat de milions 
de persones. Per això a Barcelona una xarxa d’entitats veïnals i activistes han 
creat una campanya per protestar per l’última apujada de les tarifes. stoppu
jadestransport.blogspot.com.es

t-11, una resposta que surt a compte En 
el marc d’aquesta protesta, la Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelona ha 
llançat una innovadora campanya anome
nada T11 que convida a compartir amb al-
tres persones la targeta de 10 viatges quan 
ja estan consumits però encara queda 
temps per fer servir la targeta en una línia 
o transport diferent de l’últim. D’aquí la idea: aprofitar un 11è viatge, partint de 
solidaritat entre desconeguts. t11targeta.blogspot.com.es

CAMPANYES

COOPERATIVISME TAMBÉ  
EN TELECOMUNICACIONS 
Estàs fart de les companyies de telecomunica-
cions? L’expansió del cooperativisme d’usuaris 
arriba a aquest àmbit. Hi estaven sorgint pa ral·le-
lament dues cooperatives, i s’han fusionat en el 
projecte EticomSom Connexió. Ells mateixos expliquen la seva proposta: Volem 
oferir un servei de telefonia i internet que aglutini una base social suficient, que 
ens permeti avançar cap a un model econòmic que promogui la justícia social, la 
sostenibilitat ambiental, la participació ciutadana i la construcció comunitària.

Els serveis (telefonia fixa, mòbil i internet) es donen via Nubip (nubip.com), que 
és el soci tecnològic d’Eticom-Som Connexió i durant el 2014 s’integrarà a la co-
operativa. Pots conèixer el projecte, fer-te’n soci (aportant-li un capital social que 
recuperes si et dónes de baixa, i que és diferent per a persones, entitats, empreses 
i ajuntaments) i sol·licitar-li serveis a través del seu web: eticom.coop.

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

Món en 
moviment

ALLARGA LA VIDA DEL TEU 
ORDINADOR AMB LUBUNTU! 
Lubuntu és una dis-
tribució oficial del 
projecte Ubuntu, 
el sistema ope-
ratiu lliure més 
senzill i popular, 
que té per lema 
Menys recursos i 
més eficiència ener
gètica. És un sistema ope-
ra tiu que demanda pocs recursos 
de memòria –256Mb de RAM són su
ficients–, processador i altres com-
ponents, i està ideat especialment 
per a equips de recursos limitats 
com netbooks, dispositius mòbils i 
computadors antics. L’Ajuntament 
de Munich té un programa que 
distribueix gratuïtament entre els 
ciutadans uns 2.000 discos amb 
Lubuntu, per evitar llençar ordi-
nadors que encara poden ser útils 
amb un sistema opera tiu diferent 
de Windows. lubuntu.es

RECURSOS ALLARGA LA VIDA NUTRITIVA DELS TEUS ALIMENTS
El diari ambiental en línia El Correo del Sol ens ofereix una guia-mapa per 
organitzar la nevera de manera que els aliments perdin el  menys possible les 
seves propietats nutritives. Consignes concretes sobre com graduar la tem-
peratura del frigorífic i del congelador, i com distribuir els aliments a la neve-
ra. tinyurl.com/organizarNevera

IDEES

CAMPANYES
PAH vs sAREB: CRòniCA 
d’unA viCtòRiA
Un vídeo que narra la resistència al 
desallotjament del Bloc de Salt el 
passat octubre, i el moment que es 
rep la sentència del Tribunal de Drets 
Humans d’Estrasburg ajornant el 
des allotjament. SAREB és el “banc 
dolent”. tinyurl.com/victoriaPAH

http://stoppujadestransport.blogspot.com.es/
http://stoppujadestransport.blogspot.com.es/
http://t11targeta.blogspot.com.es/
http://www.eticom.coop/
mailto:alvarop@pangea.org
http://lubuntu.es/
http://www.elcorreodelsol.com/articulo/organizar-la-nevera-para-ahorrar-y-conservar-mejor-los-alimentos
https://www.youtube.com/watch?v=LzDLk1R22Sc#t=
www.nubip.com
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DONANT-LI VOLTES A LA CRIANÇA
¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista Un llibre que 
sembla que ens parlarà de criança, però en realitat és una brillant mirada a la societat actual des 
de la perspectiva que dóna la criança. Bé, la perspectiva que dóna qualsevol experiència de vul
nerabilitat en la societat individualista de consum. En un moment o altre tots passem aquests 
períodes de vulnerabilitat (criança, malaltia, vellesa, atur, depressió...), i en aquests moments ens 
podem preguntar: on és la meva tribu? Sense caure en idealismes de la maternitat natural, és un 
llibre interessant tant per a pares i mares com per als que no ho són ni ho seran mai.

És de la Carolina del Olmo (a Editorial Clave Intelectual), i es pot comprar en línia al web de 
Traficantes de Sueños. tinyurl.com/presentacionDondeTribu

¿bailamos? És un vídeo de JAF Producciones publicat sota llicència oberta. 
Llança de manera divertida, àcida i amena (en menys quatre minuts) un in-
terrogant als pares, submergits en una dinàmica cultural de treball i con-
sum, sobre com promovem o facilitem que els nostres fills juguin i gaudeixin 
de la seva infantesa i com els recolzem en les seves metes i somnis. jafpro
ducciones.com/bailamos.html

MOLTES MANERES DE CONSUMIR MENYS ROBA
Roba llogada per a ocasions especials Hi ha roba que necessites per a un parell d’ocasions especials. No 
t’oblidis que es pot llogar, en aquestes ocasions en què vols quedar bé o tens ganes de trencar. 23demikloset.
es és una botiga de lloguer de peces úniques de segona mà per a ocasions especials.

O també t’ho pots fer tu mateix Hi ha llocs que ofereixen un espai de taller col·lectiu on descobrir l’ètica DIY 
(Do It Yourself – Fes-ho Tu Mateix).

•	 A tetecafecostura.com, al barri de Las Letras de Madrid, hi trobaràs màquines, cursos i un espai social 
des dels quals podràs experimentar com fer-te peces. És com un cibercafè, però teixicafè. Cosir una vora, 
transformar uns pantalons o una brusa, aprendre els conceptes bàsics de la costura i –per què no?– fer la 
teva pròpia creació. Té l’esperit d’un taller col·lectiu.

•	 També pots aprendre’n als tallers gratuïts que organitza l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins del 
projecte millorquenou.cat, que també 
et permet trobar botigues de reparació 
al teu barri.

•	 A la Guia Pràctica del número 39 vam donar molts consells pràctics per mantenir la roba en bon estat. 
També havíem suggerit donar més vides a la roba mitjançant les botigues gratis (tinyurl.com/botiga
Gratis).

•	 Si t’estimes més organitzar tu mateix un taller al teu barri o poble, Nua t’ofereix aquest servei: tinyurl.
com/nuaTallersiFires. 

Roba de segona mà i economia solidària Però si el que vols és comprar 
roba, des de dues entitats aragoneses d’economia solidària s’ha promogut 
el projecte aRopa2, que consisteix en la recollida, reutilització, reciclatge, 
venda i lliurament social de roba usada i altres tèxtils. És similar a un altre 
projecte català del que ja hem parlat en diverses ocasions (robaamiga.cat). 
Té un doble objectiu ambiental i social, ja que crearà catorze llocs de treball, 
dels quals set serien per a col·lectius en situació d’exclusió. Al seu web hi pots 
trobar un mapa complet amb 40 punts de recollida a Zaragoza. aropa2.com

RECURSOS

http://www.traficantes.net/actividad/presentacion-�donde-esta-mi-tribu-maternidad-y-crianza-en-una-sociedad-individualista
http://www.jafproducciones.com/bailamos.html
http://www.jafproducciones.com/bailamos.html
http://www.23demikloset.es/
http://www.23demikloset.es/
http://www.tetecafecostura.com/
http://www.millorquenou.cat/cat
http://opcions.org/blog/la-roba-barata-surt-cara-saps-que-es-una-botiga-gratis
http://opcions.org/blog/la-roba-barata-surt-cara-saps-que-es-una-botiga-gratis
file:///FEINES/Feines%20NOU/61_14033_Opcions_46/originals/.//C:/Users/Marta/Downloads/nuacreacions.blogspot.com.es/p/events-tallers-fires.html
file:///FEINES/Feines%20NOU/61_14033_Opcions_46/originals/.//C:/Users/Marta/Downloads/nuacreacions.blogspot.com.es/p/events-tallers-fires.html
http://es.robaamiga.cat/
http://aropa2.com/
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RECURSOS

RECURSOS
SEGUEIXEN NAIXENT HORTS COMUNITARIS
A barcelona: veïns i veïnes del barri de Sarrià, amb la col·laboració de 
l’Associació Cultural Casa Orlandai, han tingut la iniciativa de posar uns horts 
comunitaris en un dels terrenys objecte del Pla BUITS de l’Ajuntament, de 
reaprofitament de solars de titularitat pública en desús. El projecte es diu Es
pai Gardenyes, es va inaugurar el març passat i es preveu incloure-hi un espai 
de bioconstrucció i una àgora social. És un nou exemple de com la ciutadania 
s’empodera a partir del treball en xarxa per a la gestió de l’espai públic. espai
gardenyes.cat

A Sevilla: una assemblea de 168 persones va aconseguir un acord amb la Uni-
versitat Pablo Olavide per crear uns horts comunitaris autogestionats en un 
terreny de 1.250 metres quadrats, amb perspectives d’arribar a 4.000. Les per-
sones s’han dividit en grups de vuit integrants que gestio naran les parcel·les.

L’HORTA VALENCIANA ES MOU
L’horta valenciana està sent un bon camp de cultiu per a projectes innova-
dors entorn de l’expansió de l’horticultura ecològica com a font d’aliment, de 
desenvolupament comunitari, d’espai d’oci sa i sostenible... En ressenyem uns 
quants:

•	 bicihuertos.com Anar a l’hort amb bici per un 
carril bici, llogar un hort, aprendre a dissenyar-lo 
i a manejar-lo...

•	 enmitjafaneca.com Una botiga 
ecològica que es nodreix del seu 
propi hort i fa cistelles setma-
nals a domicili.

•	 eltomatetranquilo.es Verdura acabada de reco-
llir de l’horta valenciana.

•	 2t-huerting.com Una consultora per desenvolu-
par projectes relacionats amb espais d’hort. El seu 
leit motiv: Cal treballar per evitar una imatge de 
precarie tat i escassa qualitat formal que acabarà 
restant valor i evitant que els Espais Hort es con-
verteixin en referents espacials i icones d’orgull local per a usuaris i visi-
tants.

CAMPANYES
VICTÒRIES ANTIFRACKING
El moviment  antifracking, del qual hem parlat en números anteriors, ha aconseguit di-
verses victòries, com les lleis que el prohibeixen a Cantàbria, La Rioja, Andalusia i Navar-
ra. A Catalunya la llei que acompanya els últims pressupostos també prohibeix d’alguna 
manera el fracking, i hi ha iniciatives legislatives en marxa a l’Aragó, les Illes Balears, el País 
Valencià i el País Basc. No obstant, els promotors del fracking continuen pressionant, i de 
fet el Govern central ha impugnat la constitucionalitat de la llei antifracking càntabra, per 
la qual cosa de moment n’ha quedat suspesa la vigència. Podeu trobar més informació a la 
xarxa: aturemfracking.wordpress.com, ecologistasenaccion.org/rubrique379.html

CAMPANYES
POSAR FRE A 
LA POBRESA 
ENERGÈTICA
Davant el feno-
men de la pobre-
sa energètica del 
qual parlàvem al 
número anterior, 
a Catalunya s’ha 
creat una aliança, 
a la qual el CRIC 
dóna suport, en-

tre moviments de desocupats, 
afectats per les hipoteques, de 
consumidors, moviment veïnal 
i ecologista, i altres. Aquesta 
aliança pretén reclamar la inter-
venció de les administracions 
perquè cap persona perdi l’accés 
a energia i a l’aigua al seu habi-
tatge per raons econòmiques. Es 
pretén que siguin les companyies 
d’aigua i energia, que mantenen 
beneficis malgrat la situació, que 
assumeixin tot o part d’aquest 
mínim universal. L’aliança també 
pretén obrir a mig termini un 
debat públic per un altre model 
energètic i de l’aigua en què la 
sostenibilitat i la justícia social 
estiguin en el centre. 

Per ara, gràcies a les seves 
accions de pressió al carrer han 
aconseguit uns quants compro-
misos d’alguna companyia. Si 
tens problemes de tall de submi-
nistrament, entra al seu web per 
informar-te sobre què pots fer. 
pobresaenergetica.es

http://espaigardenyes.cat/
http://espaigardenyes.cat/
http://www.bicihuertos.com/
http://www.enmitjafaneca.com/
http://eltomatetranquilo.es/
http://www.2t-huerting.com/
http://aturemfracking.wordpress.com/
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique379.html
www.pobresaenergetica.es
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LES COLLITES DEL FUTUR
Llavor de Llum. Per una nova 
cultura és una pel·lícula de 
Raimon Casals en què el cineas-
ta aposta per noves formes 
emergents d’educació, produc-
ció, consum, idees... Hi parti-
cipen personalitats com Arcadi 
Oliveres, Teresa Forcades, Ánge-
les Parra, Claudio Naranjo o Pep 
Puig, i adolescents d’entre 13 i 
18 anys que expressen “la mi-
rada dels joves”. llavordellum.
wordpress.com

AUDIOvISUALS

LES COOPERATIVES D’ENERGIA RENOVABLE SEGUEIXEN EN EXPANSIÓ

nova cooperativa a Galícia: nosa Enerxía Donem la benvinguda a una nova coopera-
tiva d’energia renovable que pretén facilitar alternatives col·lectives energètiques sos-
tenibles en el territori gallec. nosaenerxia.com/es

Som Energia continua amb el seu creixement exponencial Des de l’estiu ha gairebé 
doblat el nombre de socis i contractes (13.700 i 13.170, respectivament). Ara ofereix Con
trol Energia, un nou servei als seus socis que consisteix en un web que permet, després 
d’introduir dades sobre el nostre consum, comparar-lo amb el de llars properes de carac-
terístiques similars, rebre consells personalitzats per reduir-lo sense reduir el confort, establir objectius 
mitjançant dinàmiques de joc, compartir els nostres resultats amb els nostres amics a través de les xarxes 
socials... controlenergia.somenergia.coop

El projecte Rescoop és una xarxa formada per dotze grups i cooperatives d’energies renovables (entre les 
quals hi ha Som Energia) de set països europeus. L’objectiu és coordinar 
entitats que estan promovent projectes ciutadans d’energia renovable 
i neta en l’àmbit europeu. Al seu web hi pots trobar un mapa de plantes 
cooperatives renovables, entre altres coses. rescoop.eu

En línia amb el momentum d’expansió de l’economia solidària i 
del mercat social, des d’Opcions mantindrem aquest espai en què 
anirem difonent les notícies més destacades d’aquest món. Com 
sempre podeu fernos arribar les vostres propostes.

L'aparador del

EL MERCAT SOCIAL ESTATAL JA TÉ FONAMENTS,  
I WEB I LOGO
El 14 de febrer es va constituir a Zaragoza l’Associació de Xarxes de 
Mercat Social, que aglutina les xarxes i entitats més representatives de 
l’economia solidària i de consum res ponsable de l’Estat (REAS, Coop57, 
Banca Fiare, CAES Assegurances Ètiques i Solidàries, Periódico Diago-
nal, Ecologistes en Acció...), així com els mercats socials de quatre terri-
toris, representats per Aragó, Euskadi, Navarra i Madrid. El CRIC, també 
membre de l’Associació, va participar a la trobada, que considerem clau 
de cara a ampliar el perímetre d’influència de l’economia alternativa. 
Entre totes les organitzacions membre sumem més de 50.000 persones 
sòcies, 10.000 treballadores contractades i més de 1.500 entitats orga-
nitzades al voltant de l’economia solidària. Un cop més, la unió fa la 
força.

El Mercat Social Estatal se centralitzarà al voltant del portal 
konsumoresponsable.coop, com a espai de referència que uneix in-
formació, formació, denúncia i un catàleg amb productes i serveis 
d’economia solidària d’àmbit estatal i territorial. 

També estrena aquest nou logotip, 
que vol representar un  

Circuit Econòmic Solidari. ASOCIACION DE REDES DE MERCADO SOCIAL

ESTATAL

http://llavordellum.wordpress.com/
http://llavordellum.wordpress.com/
http://nosaenerxia.com/es/
http://controlenergia.somenergia.coop/
http://somenergia.us2.list-manage.com/track/click?u=56d8bf2e8806722821a650fd1&id=25ceadc39e&e=ec7b7f3a6e
http://konsumoresponsable.coop/
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quADERn CEntRAL

	Als pagesos i ramaders, vendre la producció directament els pot ajudar 
decisivament a viure de la seva feina sense estar amb l’ai al cor dels vaivens del 
mercat o de la política.

	Comprant productes locals a través de cadenes curtes compartim en certa mesura 
responsabilitat amb la nostra pagesia i enfortim l’economia local. Ja hi comprem 
sobre un 10% dels aliments.

	Cap de les cinc verdures de les quals entra més quantitat a Mercabarna (que 
abasteix la majoria de botigues de queviures, mercats i petits súpers) ve 
majoritàriament de Catalunya.

	Alerta! Un producte local pot haver requerit matèries primeres globals, per exemple 
el pinso per al bestiar. I la fruita fora de temporada sol venir de l'estranger...

	Agrobotigues de cooperatives agràries, carnisseries amb vocació local, cistelles 
setmanals a domicili, mercats de pagès, cooperatives de consum... A la Guia 
Pràctica hi tenim un centenar d’iniciatives i recursos, però n’hi ha moltíssimes més!

Imatges dels mercats d'agricultors  
que organiza Món Empordà. Foto: Anna Bayó
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L escollir quines varietats o races cultiva 
o cria –per exemple podrà introduir les 
més adaptades al seu entorn climàtic–, 
podrà aplicar mètodes de cultiu –eco-
lògic, permacultura...– que no estiguin 
condicionats per volums o terminis 
estrictes de lliurament del producte...

A molts ens reconfortarà prendre 
opcions de consum que redueixin el 
transport, el menjar que es llença, els 
embalatges, els residus.

I, a més, establirem una relació di-
recta entre productors i consumidors, 
creant vincles de confiança i cons-
truint comunitat.

Un dels principals sindicats agraris 
de l'Estat li dóna no poca importància: 
Per aconseguir un futur desenvolupa-
ment equilibrat i equitatiu serà impres-
cindible retornar al sector agrari el seu 
valor estratègic i demandar no només 
la seva sostenibilitat productiva i me-
diambiental, sinó també social. [...] Per 
assolir aquesta meta, serà fonamental 
que la normativa vigent promocioni i 
protegeixi la producció, transforma-
ció i comercialització a petita escala, 
fent rendible l’agricultura familiar. En 
particular s’han de potenciar nous 
vincles directes entre la producció i el 
consum, [...] que permetin la transfor-
mació local de la dinàmica actual.4

Una frase que resumeix la motiva-
ció general que hi ha al darrere dels 
circuits curts: [perseguir] processos i 
productes que parteixen de la necessi-
tat de potenciar models productius i 
alimentaris alternatius que busquen 
un desenvolupament local sostenible, 
estan integrats al territori des del punt 
de vista ambiental, econòmic i social, 
i mantenen la diversitat biològica, cul-
tural i alimentària encara que no si-
guin tradicionals.5 Té molt a veure amb 
el concepte de sobirania alimentària.

Ens animem a donar-li més volada?

La temàtica en què hem centrat aquest 
Quadern no és cap futilesa. No es trac-
ta només de parlar de la simpatia que 
ens pot despertar “aquesta família de 
pagesos que sempre té una paradeta al 
mercat”. Es tracta de conèixer un tipus 
de comercialització d'aliments que no 
només moviments socials “alterna-
tius”, sinó una part representativa de 
la pagesia, i també institucions polí-
tiques de tots els nivells, consideren 
una alternativa prometedora; per una 
banda, per facilitar que els agricultors 
puguin viure de la seva feina, i per tant 
que el món rural es mantingui viu i el 
sector productiu agrari –fonament de 
tota l’alimentació– s’enforteixi, cons-
truint economies locals sòlides; i per 
una altra banda, per donar més pes 
a la localitat i a la sostenibilitat am-
biental en tot el sistema de provisió 
d’aliments.

Es tracta dels circuits curts de co-
mercialització: vendre directament, o 
amb l’ajut d’un intermediari, sobretot 
productes locals. És a dir, és un sis-
tema d’abastiment d’aliments d’un 
abast més limitat que l’habitual, on hi 
ha una xarxa de distribució majorista. 
La fórmula s’està estenent, i ja ha ar-
ribat a oïdes de tots. Qui no ha vist en 
una botiga o en un espot publicitari 

reclams com productes de proximitat, 
sense intermediaris, Km 0, aliments de 
la terra...? La paraula proximitat és ben 
rebuda per si mateixa; ens evoca una 
companyia, un aixopluc, una perti-
nença... Els circuits curts ens propor-
cionen aquests i altres reconforts.

Als pagesos i ramaders, a les pa-
geses i ramaderes, els reconfortarà 
viure de la seva feina sense l’ai al cor 
de fins a quant abaixarà “el mercat” el 
preu que em paguen, mentre el preu 
del gasoil va pujant, o de si l’any que ve 
es tallaran les subvencions euro pees 
al meu cultiu. El 2012 havien aban-
donat la feina un 16% dels agricultors 
que hi havia l’any 2000, i un 28% dels 
que quedaven estaven a l’atur (quan 
l’atur general era del 25%). La renda 
agrària real –és a dir el poder adqui-
sitiu de la pagesia– estava un 20% per 
sota de la del 1990.1 El comissari euro-
peu d’Agricultura deia, en una confe-
rència de la UE sobre el tema: Sempre 
que parlo amb agricultors que tenen ex-
periència en venda directa o en cadenes 
curtes de subministrament, em solen 
dir el mateix: aquesta activitat potser 
m’aporta una petita part dels meus 
ingressos, però tanmateix és una part 
vital per a la rendibilitat de la finca, i 
sovint per a la seva viabilitat.2 Una de 
les accions que preveu dur a terme la 
UE en el marc de la reforma de la Po-
lítica Agrícola Comuna és potenciar el 
desenvolupament de la venda directa i 
promoure l’escurçament de distàncies, 
cosa que és beneficiosa per als ingressos 
dels pagesos i també interessa als con-
sumidors.3

A molts ens reconfortarà comprar 
productes de la nostra terra i als nos-
tres veïns, i sense témer pels residus de 
pesticides que hi quedin. I degustar to-
màquets bons de debò. La pagesia que 
utilitzi la via de comercialització en 
circuits curts tindrà més llibertat per 

Consum conscient i de proximitat

De bracet amb la pagesia 
i amb el nostre entorn

1. COAG - Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos: Anuario Agrario 2013.

2. D. Ciolos: discurs d’obertura a la conferència 
Agricultura local i cadenes curtes de subminis-
trament d’aliments, a Brussel·les el maig del 
2012.

3.  ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-
proposals/index_en.htm.

4.  COAG: Oportunidades de Cambio, tríptic divul-
gatiu d’ARCo – Agricultura de Responsabilidad 
Compartida.

5. R. Binimelis i C.-A. Descombes: Comercialitza-
ció en circuits curts. Identificació i tipologia, 
Escola Agrària de Manresa i Verloc 2010.

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
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t Aliment de proximitat, venda directa, Km 0... 
Què em vols dir?

mercial a la p. 15. A les taules de la dreta 
hi tenim els termes que fan servir di-
versos agents per parlar de totes dues, i 
el significat que els donen; com podem 
veure, en diversos casos es combinen 
la proximitat geogràfica i la comerci-
al. Un altre terme que trobarem a les 
botigues o mercats és Productes de la 
terra, que estaria més associat a una 
noció de territori en termes de trets so-
cials, històrics o culturals: el territori 
al qual la gent que hi viu se sent pro-
pera i hi té unes referències comunes; 
proximitat cultural, doncs.7 I a molts us 
deu estar venint al cap el Sense inter-
mediaris que heu vist a les múltiples 
botigues de Casa Ametller; en parlem 
a la p. 17.

Tots aquests i altres termes poden 
ser usats de manera clara, o de manera 
enganyosa. A la Guia Pràctica (p. 19) hi 
podem conèixer el significat d’alguns 
distintius, i una mostra d’iniciatives 
concretes que ens han semblat interes-
sants. I recordem que, sempre que vul-
guem aclarir coses que ens semblen 
confuses... preguntar, preguntar i pre-
guntar! Que es noti que ens importa.

Dèiem a la introducció que el terme 
proximitat és benvingut perquè ens 
evoca sensacions de companyia, de 
pertinença. Però, de quina proximitat 
parlem? Doncs de dues: la geogràfica 
i la comercial, entesa aquesta segona 
com la “distància en nombre d’agents” 
que hi ha entre el productor i el consu-
midor.6

Definir totes dues proximitats no 
és senzill. Per exemple, la geogràfica 
es pot definir en termes de quilòme-
tres entre el punt de producció i el de 
consum, en termes territorials com co-
marca o regió...

La proximitat comercial se sol me-
surar en el nombre d’intermediaris 
que hi ha entre el productor i el con-
sumidor. Hi ha força consens a usar 
el terme circuits curts de comercialit-
zació per fer referència a cadenes en 
què hi ha cap o només un intermediari 
entre el productor i el consumidor, i 
és el que usarem en aquest Quadern. I 
usarem venda directa per parlar de les 
compres sense cap intermediari.

Parlem amb més extensió de la pro-
ximitat geogràfica a la p. 12, i de la co-

A lA botigA 24h  
del bArri  

he comprAt un formAtge  
fet Aquí Al costAt  

però que hA pAssAt per  
4 intermediAris

Pròxim al barri
Una altra proximitat és la que hi ha 
entre casa nostra i la botiga, expres-
sada pel terme comerç de proximitat. 
Es refereix als comerços que hi ha al 
barri (queviures, mercats, súpers...), 
en contraposició a les grans superfí-
cies a dintre o als voltants dels nuclis 
urbans. Aquesta proximitat no té ne-
cessàriament relació amb la geogràfi-
ca ni amb la comercial; un cas extrem 
que ho il·lustra és el dels basars de 
productes de la Xina.

El comerç de proximitat proporciona 
tot tipus de gènere a la vora de casa, 
n’hi ha de diferents formats i quali-
tats, aporten espais de convivència 
als barris i contribueixen al dinamis
me i a la cohesió social de les ciutats 
i pobles. A Catalunya hi ha una asso-
ciació de botiguers per promoure’l: 
botiguesdecatalunya.cat.

http://botiguesdecatalunya.cat
www.calvalls.com
www.germinando.es
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6. En aquest Quadern no parlarem de formes 
de producció ni de condicions laborals, si bé 
moltes de les iniciatives que aposten per la 
venda en cadenes curtes estan lligades amb la 
producció agroecològica i amb explotacions 
familiars o de pocs treballadors.

7. R. Binimelis i C.-A. Descombes: Comercialitza-
ció en circuits curts. Identificació i tipologia, 
Escola Agrària de Manresa i Verloc 2010.

8. J. Portillo: Los arbitrajes por preferentes dan 
la razón a 260.000 afectados, más de la mitad. 
Diari Cinco Días, 5 de febrer del 2014. 

9. N. S.: Catalunya Banc ganó 532,2 millones en 
2013. Diari Cinco Días, 26 de març del 2014. 

però, km 0,  
producte de lA terrA,  
Aliment de proximitAt...  

és tot el mAteix?

és que els  
circuits curts no són 

només en km, tAmbé  
en intermediAris

uns quants termes que parlen de proximitat geogràfica
terme / marca qui l’utilitza quin significat li dóna i sobre proximitat comercial...

Terra Pagesa Unió de Pagesos Produït a Catalunya Aquesta marca només impulsa la 
venda directa, sense intermediaris

Plat Km 0 Slow Food* Un 40% dels ingredients, incloent-hi el 
principal, s’han produït a menys de 100 km

I aquests ingredients s’han comprat 
directament al productor

Km 0, fets al costat de casa Associació Agrària Joves 
Agricultors – Catalunya

Produït a Catalunya Cap o un intermediari

Més Nostre, productes de 
proximitat

Km 0, de la nostra terra

Grup Bon Preu Produït a Catalunya

Xarxa de productes  
de la terra

Diputació de Barcelona Produït a la província de Barcelona, o 
provinent de la seva costa

* Vegeu-ne més informació a la Guia Pràctica, p. 23.

uns quants termes que parlen de proximitat comercial
terme qui l’utilitza quin significat li 

dóna
i sobre proximitat 
geogràfica...

Venda directa

Generalitat de Catalunya

Cap intermediari

Produït a CatalunyaCircuit curt Un intermediari

Venda de Proximitat Cap o un intermediari

Circuit curt de comercialització Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient Cap o un intermediari

Estafes Km 0
Tots haureu vist que també hi ha una “banca de proximitat”! Catalunya Caixa (CX) 
vol rendibilitzar un dels termes amb més ganxo i s’ha inventat la Banca Km 0. El 
motiu: Perquè estem a prop teu i som d’aquí . [...] Perquè estem connectats amb el 
nostre entorn i ens agrada, i per això podem oferir un servei de proximitat adaptat 
a les necessitats de les persones.

Per parlar d’un dels escàndols bancaris més sonats dels darrers anys: oferir par-
ticipacions preferents enganyoses no pot ser qualificat precisament de servei de 
proximitat –és un producte financer complex i que volta per tot el món–, i el que 
adapta és els estalvis de les persones a les conveniències del banc, mitjançant 
un engany premeditat. Són 79.000 els afectats per compra de preferents a CX; de 
moment s’ha donat la raó a uns 37.000 clients, i el banc els tornarà al voltant de 
340 milions d’euros.8

CX va rebre 12.000 milions d’euros públics com a injecció de capital, i va ser na-
cionalitzada. Ara el govern espanyol està intentant vendre-se-la, i potser hi aju-
darà el fet que el 2013 CX va tenir 532 milions de beneficis i va fer un ajustament de 
plantilla que afecta uns 2.000 treballadors; l’any anterior havia tancat amb 11.800 
milions de pèrdues.9

Orígens identificats
Les Denominacions d’Origen Protegides i les Indicacions Geogràfiques Prote
gides identifiquen la zona on s’ha produït un aliment i en reconeixen el valor 
afegit que els dóna ser d’aquest origen (amb un medi natural, condicions cli-
màtiques, for ma d’elaboració... pròpies i distintives). Però aquests productes 
es poden consumir a través de qualsevol cadena comercial, i només seran “pro-
ductes locals” per als habitants d’aquesta zona.

sí i no, jo A més miro 
l'etiquetA per Veure 

d'on Vénen



12
  46 · Primavera 2014

C
o

n
su

m
 c

o
n

sc
ie

n
t 

i d
e 

p
ro

xi
m

it
a

t

10. Revista Agro-Cultura n. 54: La poliramaderia 
d’en Joel Salatin, hivern 2014.

11. Opcions n. 11: Aliments locals i de temporada, 
consum directe, primavera 2004 (disponible a 
opcions.org).

12. R. Binimelis i C.-A. Descombes: Comercialitza-
ció en circuits curts. Identificació i tipologia, 
Escola Agrària de Manresa i Verloc 2010.

13. Podeu trobar un estudi profund sobre el 
model productiu per al cas de la carn al n. 19 
d’Opcions.

14. María Heras: Quan l’om demana peres. 
L’insostenible consum energètic del sistema 
alimentari, Enginyeria Sense Fronteres 2010.

15. A. Aranda i altres: Analysis of the current food 
model. Opportunities for and threats to local 
food. A Spanish case study, 6a. Conferència 
Internacional sobre ACV en el Sector Agroali-
mentari, 2008.

16. CCPAE - Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica.

17. Elaboració pròpia a partir de Ministeri 
d’Agricultura: Datos de consumo alimentario 
en España 2013.

18. Revista Agro-Cultura n. 54: El cultiu del cacauet 
i Joan Cartanyà: el retrobament del cultiu 
històric del safrà, hivern 2014.

o sigui, que no 
sempre que sigui 

locAl està bé? 
puf, que complicAt

i lA probAbilitAt  
és molt més grAn  
si A més busques 

models productius 
menys industriAls

A Veure, no t'Afoguis 
en un got d'AiguA. en 

generAl és més probAble 
que siguin unA opció 

més sostenible, i tAmbé 
sociAlment

Ja hem vist a la pàgina anterior que 
s’usen diferents vares de mesurar en 
parlar de la proximitat geogràfica d’un 
producte; en definitiva per parlar de 
producte local.

•	 Es	 pot	 associar	 amb	 una	 regió (co-
marca, comunitat autònoma...), és a 
dir en base a la proximitat cultural 
o a la competència administrati-
va més que a la geogràfica –l’est de 
la província de Lugo és molt a prop 
d’Astúries, i el sud de Pontevedra 
toca Portugal.

•	 També	 es	 pot	 definir	 en	 termes	 de	
distància en quilòmetres, i es po-
den determinar radis més o menys 
grans. Hem vist definicions amb 
50 km, 80, 100...

•	 O	en	termes	de	distància en temps: 
que el producte pugui viatjar en 
X hores des del punt de producció 
fins al de consum. Per exemple, un 
pagès ramader dels Estats Units 
(reconegut pel seu discurs i autor 
de diversos llibres) ha dibuixat una 
línia imaginària de quatre hores al 
voltant de la seva granja i no envia 
productes més lluny.10

•	 També	 hi	 ha	 “definicions	 amples”:	
Que prové d’àrees que pel seu relleu 
i recursos naturals s’han configurat 
com a unitats econòmiques amb una 
certa coherència i autosuficiència,11 o 
Que prové d’un àmbit territorial que 

es desenvolupa íntegrament en l’àm-
bit de mobilitat habitual dels dife-
rents agents que hi intervenen.12

Potser no té sentit buscar una “de-
finició universal” de producte local. 
Cada agent, persona, col·lectiu li dona-
rà el significat que li interessi o li con-
vingui.

Un aspecte important en pensar 
en definicions de localitat és que una 
cosa és el producte en si, i una altra 
són els recursos necessaris per ob-
tenir aquest producte. Els embotits 
elaborats a la Plana de Vic amb porcs 
criats allà mateix són un producte molt 
local per a la gent de la comarca d’Oso-
na, però aquests porcs s’han alimentat 
amb pinso o soja molt probablement 
llatinoamericana, per esmentar no-
més un dels factors “globals” de la ra-
maderia intensiva. És a dir, en la valo-
ració de la localitat hi té molt a dir el 
model productiu.13

QUÈ TÉ DE BO, QUE SIGUI LOCAL?
Consumir productes locals té diverses 
gràcies, i totes ben sucoses.

Coneixem, cuidem, vivim el nostre en-
torn Tots tenim uns vincles materials 
i emocionals amb l’entorn, un afecte 
que ens mou a voler-lo cuidar. Els pro-
ductes locals donen mitjans de vida als 
nostres pagesos –els nostres veïns–, els 

pagesos treballen per a nosaltres –els 
seus veïns–, ens posem en contacte 
amb els ritmes estacionals del nostre 
camp, mengem els aliments –autòc-
tons o no– que ens dóna la nostra ter-
ra... I tots plegats vivim en la pròpia 
pell els efectes de la forma de vida 
sobre “casa nostra”. Tal com dèiem fa 
anys, No és el mateix sentir parlar de 
sostenibilitat que veure com l’expansió 
del barri on vius està envaint les hortes 
que fins ara han proveït la teva ciutat.11

Estalviem moltíssima energia, recur-
sos i residus associats amb el trans-
port, els embalatges i la conservació 
en fred. Un rigorós estudi sobre casos 
concrets calcula que, comptant tots 
tres conceptes, un tomàquet consu-
mit a Barcelona i provinent d’Almeria 
haurà gastat 41 vegades més d’energia 
que un que vingui del Baix Llobregat, 
i una poma provinent de Xile 45 vega-
des més.14 I un altre estudi veia que, 
si els ciutadans de Zaragoza menges-
sin fruites i verdures conreades en un 
radi de 200 km en tots els casos en què 
és possible, s’estalviarien 3.077 tones 
equivalents de CO2 cada any. Extra-
polant-ho a nivell de tot l’Estat serien 

Local, per què? I, sempre??  
Quant producte local puc trobar?

http://opcions.org
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200.000 tones estalviades, cosa que co-
briria el 50% dels objectius de reduc-
ció de consum energètic en el sector 
de begudes i alimentació segons l’Es-
tratègia Espanyola d’Eficiència Ener-
gè tica.15

I encara millor si anem a comprar 
a peu. El primer estudi conclou que 
anar a comprar 25 quilos de menjar en 
cotxe a un centre comercial dels afores 
de la ciutat gasta tanta energia com la 
que cal per produir 25 quilos de tomà-
quets als mateixos afores i portar-los 
fins a un comerç del centre.14

Parar-nos a reflexionar davant de 
dades com aquestes és altament con-
venient, estant com estem assetjats 
per les amenaces del canvi climàtic.

Som menys vulnerables Enfortir l’eco-
nomia local ens dóna més capacitat 
de resistència en contextos de crisi eco-
nòmica, com l’actual, i la producció ali-
 mentària és un dels sectors més estra-
tègics de l’economia; al requadre hi 
podem veure reflexions al voltant de 
la dependència/sobirania alimentària. 
Se’ns està acabant l’energia fàcil (peak 
oil), i això augura una altra crisi sona-

da; acabem de veure els avantatges de 
la producció local en termes energè-
tics. D’altra banda, enfortir precisa-
ment la branca agrària de l’economia 
proporciona equilibri territorial, i un 
món rural viu.

I, SI ÉS LOCAL JA ÉS “BO”?
No necessàriament. A Catalunya te-
nim un munt de granges de porcs 
intensives i altament –i preocupant-
ment– contaminants, per exemple... i 

poquíssima oferta de porc ecològic (8 
explotacions inscrites, el 2012). Sí que 
trobem una mica més de vedella cria-
da en ramaderia extensiva (316 explo-
tacions), però no gaire llet ecològica (9 
explotacions de vaquí de llet).16 Potser 
val més que vingui d’una mica més 
lluny, però que ho sigui.

Hi ha altres adjectius que ens agra-
daria que acompanyessin el “local”: 
ecològic, de temporada, de finques di-
versificades, de ramaderia extensiva...

No oblidem que tampoc es tracta 
de “local, tot local i res més que lo-
cal”. De no ser que no vulguem con-
sumir per exemple els productes que 
a la nostra latitud no es poden cultivar 
(te, cafè, cacau...); això sí, per a aquests 
productes l’adjectiu que buscarem és 
Comerç Just, que ens permet conèixer 
més sobre l’origen dels productes i les 
condicions econòmiques dels produc-
tors; ens proporciona “aquesta altra 
proximitat”.

També podem tenir en compte que 
“si en consumeixo poc, la distància 
és relativa”. Per exemple, el 2013 vam 
consumir de mitjana 186 quilos de 
fruita i verdura, i 13 litres d’oli.17 Per 
això és molt més rellevant que sigui 
d’origen local la verdura i la fruita que 
l’oli –que d’altra banda té una produc-
ció més localitzada. I... em puc satisfer 
el caprici d’uns cacauets brasilers o 
d’uns festucs iranians, un cop de tant 
en tant?

De fet, la demanda de productes 
“exòtics” pot incentivar-ne la re-loca-
lització; per exemple, hi ha casos de re-
cuperació de cultius tradicionals com 
el de cacauet al Llevant o el de safrà a 
Lleida.18

Gisela Bombilà

Podríem menjar només local?
Al recent número 55 de la revista Agro-Cultura hi trobem justament un article titulat 
L’autoproveïment d’aliments a Catalunya, un estudi fet per en Pep Tuson. Analit-
za el consum alimentari de les llars i la producció dels diferents aliments i mostra 
que, en total, produïm més del que consumim, però hi ha dèficits en alguns grups 
d’aliments. L’autor proposa una dieta que considera més saludable i sostenible que 
la que tenim –molts més llegums, més cereals i hortalisses, molta menys fruita, 
carn, peix, ous i lactis–, i calcula que la superfície actualment cultivada a Catalu-
nya és un 98% de la necessària per produir tots els grups d’aliments en la quantitat 
idònia (segons l’autor), suposant un rendiment moderat, una pluviometria mitjana i 
que els cultius de secà no es reguen. Si es reguessin, tal com es fa actualment al 31% 
de la terra cultivada, tindríem menjar de sobres.

Tot i que llegint-lo se’ns desperten alguns dubtes, el trobem ben interessant, i molt 
rigorós.
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A la Guia Pràctica (p. 19) donem molts 
recursos per trobar productes locals.

El cas dels aliments ecològics Només 
disposem d’informació sobre el destí 
dels aliments ecològics que es produei-
xen aquí. A l’Estat espanyol, i segons un 
estudi fet durant 4 mesos del 2012, un 
45% dels aliments (en diners, no en pes) 
es consumeixen internament, però la 
proporció varia molt entre uns aliments 
i altres; no tenim la xifra desglossada 
per al cas de les verdures ni la fruita.20 
Per a Catalunya només disposem de 
dades sobre aliments elaborats: el 2012, 
un 47% (en diners) es van quedar a Ca-
talunya, un 26% es van vendre a la resta 
de l’Estat i un 27% es va exportar.21

o potser hauríem de dir la pomme de 
terre, perquè ve en prop d’un 60% de 
l’estranger, i gairebé totes (un 95%) de 
França.

De fet, França és el principal origen 
(24%) del conjunt de totes les hortalis-
ses que arriben a Mercabarna. El se-
gon és la província de Barcelona, amb 
un 17%, i el tercer Almeria, un 15%.19

De manera que, si volem consumir 
verdures d’una horta el més propera 
possible, poques vegades ho aconse-
guirem si anem a comprar a les boti-
gues, als súpers petits o als mercats 
municipals –no hem estudiat l’origen 
dels productes abastits per la gran 
distribució (els dels súpers i hípers de 
Carrefour-Dia, Eroski o Mercadona). 

TROBAREM GAIRES PRODUCTES 
LOCALS, AL MERCAT?

Catalunya és un país ric en recursos 
alimentaris, i força variats. Els ce-
reals i les oleaginoses (sobretot soja, 
destinada principalment al bestiar)
fan que en global Catalunya sigui una 
importadora neta d’aliments, tal com 
podem veure a la primera taula; sense 
comptar-hi aquests grups, el saldo del 
comerç exterior alimentari seria posi-
tiu en 385.000 tones (comptant-hi els 
aliments que es descriuen al peu de la 
taula). La carn i la fruita són els grups 
d’aliments en què aquest saldo és més 
positiu, si bé la carn justament ve d’un 
bestiar alimentat amb aquesta soja, i 
part dels cereals, que s’importen molt 
massivament.

Estudiem més de prop les hortalis-
ses, que potser és el grup d’aliments 
del qual més esperaríem que fos d’ori-
gen local, ja que es poden cultivar ar-
reu. Mirant la segona taula ens podem 
fer una idea de com és de probable que 
les verdures que trobem als mercats i 
botigues de Catalunya, que s’abastei-
xen principalment de Mercabarna, 
vinguin d’a prop.

Cap de les cinc verdures de les quals 
entra més quantitat a Mercabarna (un 
62% del total de tones) ve majoritària-
ment de Catalunya. La més abundant 
és la patata (un 41% del total de tones), 

19. Mercabarna: Mercat central de fruites i horta-
lisses – Informació estadística 2013.

20. Ministeri d’Agricultura: Caracterización del 
sector de la producción ecológica española en 
términos de valor, volumen y mercado, setem-
bre 2012.

21. CCPAE: Memòria d’activitats i de gestió econò-
mica del 2013.

22. Segons la base de dades de La Repera, un espai 
de trobada de grups de consum.

23.  Ministeri d’Agricultura: Circuitos Cortos de 
Comercialización en el sector agroalimentario, 
2012.

24. D. Ciolos: discurs d’obertura a la conferència 
Agricultura local i cadenes curtes de subminis-
trament d’aliments, a Brussel·les el maig del 
2012.

25. Ministeri d’Agricultura: Datos de consumo 
alimentario en España 2013.

26. Elaboració pròpia a partir de Ministeri 
d’Agricultura: Caracterización del mercado de 
productos ecológicos en los canales especialis-
tas de venta, febrer 2012.

Producció i comerç exterior d’aliments a Catalunya el 2012
Producció Exportació importació

Hortalisses i llegums 291.478 140.738 392.724

Fruita 955.965 926.399 517.442

Carn fresca 811.281 990.902 84.203

Cereals 1.438.558 74.445 3.795.743

Total aliments no disposem de la dada 3.653.557 6.989.827

Totes les xifres són en tones. Cal tenir en compte que no tot el que s’exporta s’ha produït l’any que 
s’exporta.

El total d’aliments inclou frescos (també peix) i elaborats, i també oleaginoses i conreus per a 
alimentació del bestiar (soja, colza, gira-sol...). No inclou begudes ni productes exòtics (cafè, te, 
cacau, espècies).

Font: Dept. d’Agricultura: Superfícies i produccions dels conreus agrícoles i Enquesta anual de 
sacrifici de bestiar en escorxadors. Per a comerç exterior: Datacomex.

D’on vénen les verdures
D’entre les 22 hortalisses que més van entrar a Mercabarna el 2013, que sumen el 
87% del total de tones de verdures que hi passen:

varietats que vénen en més d’un 50% (en pes) de

Catalunya Resta de l’Estat Estranger

Bledes: 97%

Julivert: 80%

Api: 67%

Enciam llarg: 56%

Escarola: 53%

Les següents que més 
arriben de Catalunya 
(40%-44%) són raves, 
carxofes i ceba seca.

Mongeta perona: 100%

Pastanaga: 95%

Enciam iceberg: 90%

Albergínia: 89%

Pebrot vermell i lamuyo: 88%

Tomàquet madur: 81%

Carbassó: 77%

Pebrot verd: 75%

Ceba tendra: 71%

Moniato: 67%

Cogombre: 64%

Tomàquet verd: 61%

Carxofa: 57%

Col lombarda: 51%

Porro: 68%

Patata blanca: 57%

Les següents més importades 
(43%-45%) són col de Brussel·les, 
col, patata vermella i coliflor.

En negreta les cinc verdures de les quals entra més quantitat a Mercabarna.

Font: Elaboració pròpia a partir de Mercat central de fruites i hortalisses – Informació estadística 
2013, Mercabarna.
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Sí que són un canal minoritari, 
però no pas minúscul...

ELS AVANTATGES DELS CIRCUITS 
CURTS

La proximitat comercial entre produc-
tors i consumidors presenta una sèrie 
de característiques avantatjoses des 
de diversos punts de vista.

Relacions no desbalancejades És un 
dels aspectes que més s’esgrimeixen 
en reivindicar la conveniència dels 
circuits curts, perquè es contraposa 
a una de les grans problemàtiques de 
la comercialització majoritària d’ali-
ments. En aquesta, els aliments frescos 
segueixen normalment una d’aquestes 
dues cadenes:

•	 La tradicional, via majoristes: Pro-
ductor (de totes mides) – majorista 
en origen (compren a l’engròs a molts 
productors) – majorista en destí (els 
mercats centrals: Mercabarna, Mer-
casevilla, MercaMadrid...) – botigues 
de queviures, súpers (cadenes peti-

queviures i mercats és on vam comprar 
més aliments frescos, un 38%, seguides 
del supermercats (32%). A hípers i dis-
counts al voltant d’un 8% cadascun, i a 
“altres canals” un 14%.25 Aquests altres 
canals inclouen l’autoconsum, les coo-
peratives de consum i economats, els 
petits mercats, la venda a domicili, les 
herboristeries, les farmàcies, les llete-
ries, els bar-bodegues... de manera que 
corresponen en bona part al que nosal-
tres en diem circuits curts. L’ús d’aquest 
canal ha crescut un 4% des del 2002, el 
de les botigues ha baixat vora d’un 9%, i 
súpers, hípers i discounts han pujat vora 
d’un 7%. Cal dir que, si mirem el conjunt 
de tota l’alimentació (incloent-hi elabo-
rats), el canal majoritari són els súpers, 
amb un 43%, i a les botigues de queviu-
res n’hi comprem només el 18%.25

D’aliments ecològics en comprem 
més de la meitat (un 55%) a botigues 
especialitzades i herboristeries, les se-
gueixen els súpers, hípers i discounts 
amb un 29%, i els circuits curts tenen 
la mateixa quota que les botigues de 
queviures: un 8% cadascun.26

Dèiem abans que un circuit curt de 
comercialització és quan entre el pro-
ductor i el consumidor final hi ha com 
a molt un intermediari. Al gràfic de la 
dreta hi veiem unes quantes formes 
concretes que poden prendre aquests 
circuits.

Avui estem vivint una expansió de 
la comercialització en circuits curts. 
Per què? En aquest apartat explorarem 
unes quantes de les característiques 
que la fan atractiva tant per a produc-
tors com per a consumidors.

ELS CiRCuitS CuRtS PROLiFEREn
Qui més qui menys haurem sabut que 
es posa un nou mercat de productes de 
pagès a la plaça “tal” un cop cada mes, 
haurem descobert una nova carnisse-
ria al barri que han posat directament 
els ramaders, ens haurem assabentat 
que van sortint més i més repartidors 
de cistelles de verdura a domicili a la 
gran ciutat... A Catalunya hem passat 
de menys de deu grups i cooperatives 
de consum ecològic a l’entrada dels 
anys 2000 a uns 120 en l’actualitat.22

El boom salta a la vista. Avui enca-
ra no hi ha estadístiques sòlides al res-
pecte, però sí que hem trobat algunes 
dades que coincideixen a diagnosticar 
l’ac tual expansió dels circuits curts. 
Vé nen d’una enquesta feta el 2012 pel 
Mi nisteri d’Agricultura a 15 agents in-
volucrats en circuits curts que in  clouen, 
a més dels dos o tres graons d’una cade-
na curta, organitzacions agràries i eco-
logistes. D’entre les iniciatives enques-
tades, si ens mirem les que no ofereixen 
venda per internet veiem que, per cada 
una que va néixer la dècada dels 80, en 
van néixer 2’5 la dels 90, 5 la dècada se-
güent, i 3 en els dos primers anys de la 
dècada actual. D’entre les que també 
fan venda per internet, per cada una 
que va néixer en els cinc anys 2001-2005 
en van néixer 3 els cinc anys següents, i 
5 en només dos anys més.23

Una dada de l’estranger: al Regne 
Unit els mercats de pagesos van apa-
rèixer a finals dels anys 90, i ara se’n 
fan més de 7.500 cada any.24

Estan en expansió, però són un ca-
nal minoritari d’accés al menjar. A 
nivell estatal, el 2013 les botigues de 

Quines gràcies tenen, els circuits curts?

Cooperativa 
de productors i 
consunidors

ASSOCIACIONS  
DE PRODUCTORS I 
CONSUMIDORS

Grups i cooperatives 
de consum

Cooperatives o  
grups  de consum 
amb botiga

Botigues que 
compren a 
productors

Venda a botiga 
pròpia

Apadrinament

VENDA DIRECTA

CIRCUITS CURTS

UN INTERMEDIARI

Agrobotigues

Venda a la finca

Venda a domicili

Venda al mercat

Molta proximitat Força proximitat

Diversos models de comercialització en circuits curts

L'ombrejat dels cercles indica el grau de corresponsabilització entre els agents que participen a la 
cadena. Com més fosc, més compartida està la responsabilitat.

Les vendes es poden vehicular per internet, la venda a domicili pot ser  a base de cistelles setmanals...

A la Guia Pràctica (p. 20) hi podem trobar exemples concrets de molts d'aquests tipus de circuits curts.

Gràfic adaptat a partir del publicat a l'estudi que mencionem a la nota 12.
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midor. També hi ha agrupacions de 
productors que venen directament 
als majoristes en destí.

•	 La de la gran distribució: Productor 
(normalment grans explota cions o 
grans agrupacions de productors)  
–  grans distribució (Carrefour, Eros-
ki, Mercadona...) – súpers i hípers 
propis – consumidor.

De fet la gran distribució configura 
circuits curts de comercialització, per-
què entre el productor i el consumidor 
hi ha un sol intermediari; però aquest 
és gegantí, i mou volums enormes d’ali-
ments. Per fer-nos-en una idea, el 2009 
el 58% de tots els aliments van ser co-
mercialitzats per quatre empreses (Car-
refour, Mercadona, Eroski i Auchan).27 
És per això que l’interme diari únic té 
un poder de negociació extremada-
ment asimètric amb els productors (i 
amb els consumidors), i pot imposar 
les seves condicions (de preu, terminis 
i formats d’entregues, terminis de pa-
gament, etc.) als productors, que d’altra 
banda han de ser grans (han de submi-
nistrar volums importants). I les condi-
cions que imposa són insostenibles per 
a molts agricultors (o elaboradors), tal 
com  vèiem a la introducció.28

La cadena via majoristes –aquesta 
no és un circuit curt– està atomitzada 
i, tot i haver-hi també peixos més grans 
i més petits, l’asimetria és molt infe rior 
a la de la gran distribució. Ara bé, els 
circuits curts  proporcionen encara 
més simetria, en aquest cas justa-
ment pel fet d’haver-hi només un o 
cap intermediari, alhora que hi ha un 
contacte directe o quasi directe entre 
productor i consumidor. Així podem 
parlar, conèixer les realitats respecti-
ves i negociar més de tu a tu.

Què podem dir sobre els preus? Al 
gràfic hi podem veure com s’incre-
menten al llarg de la cadena de distri-
bució. Una de les etapes que fa apujar 
més el preu és la posada en caixes o 
l’envasat. Per la via de la gran distri-
bució, envasar tomàquets en safates 
de porexpan s’endú un 43% de l’in-
crement en el preu, i posar patates 
en sacs un 50%. En el cas de la carn, 
especejar-la a la sortida de l’escorxa-
dor, filetejar-la i envasar-la en safates 
se n’endú un 68%.29  A les carnisseries 
tradicionals en general la carn hi arri-

ba en canal, i l’especegen els carnis-
sers mateixos.

En els circuits curts evidentment no 
calen aquests envasaments, i per tant 
no cal costejar-los amb el PVP. Ara bé, 
el productor haurà d’assumir, potser 
amb l’ajut d’un intermediari, tasques 
comercials que en la cadena conven-
cional no ha de fer: gestió de les co-
mandes, presentació dels productes, 
transport fins al punt de venda, venda, 
atenció al client... I vendrà volums molt 
més petits que els que es mouen als ca-
nals convencionals. Es podrà quedar 
íntegrament amb els diners de la venda 
–o se’ls partirà amb només un interme-
diari–, però és possible que el preu de 
venda hagi de ser superior al del mercat 
per tal que l’activitat li surti a compte. 
O pot ser que no... Els consumidors que 
recorrin als circuits curts, tanmateix, 
és probable que estiguin disposats a 
pagar un cert plus pels valors afegits 
que té aquesta opció (tots els que expli-
quem en aquesta pàgina), tal com pas-
sa entre els consumidors de productes 
ecològics.

Fórmula viable per als més petits Per 
sota de certa envergadura, l’accés a la 
cadena de majoristes és impracticable. 
Els circuits curts són la fórmula idònia 
per accedir a consumidors especial-
ment en el cas dels agricultors més pe-
tits. Incloure petits o mitjans productors 
que poden tenir problemes per accedir 

als circuits majoritaris és el nostre ob-
jectiu a l’hora de buscar proveïdors, ens 
expliquen des del grup cooperatiu TEB 
parlant de la seva botiga Coopmercat.

En particular, els circuits curts po-
den fer viables petites o mitjanes hortes 
periurbanes, que poden proporcionar 
aliments locals a les ciutats.

Responsabilitat compartida El sol fet 
de saber qui ha cultivat els aliments que 
menges o d’on és, i de saber qui menja el 
que cultives o d’on és, estableix un cert 
vincle de “responsabilitat” entre uns i 
altres; no estem produint per a “no sé 
qui”, no estem comprant aliments que 
vénen “de ningú”. Anant més enllà, hi 
ha tot un subconjunt de fórmules co-
mercials en circuits curts en què tots els 
agents que hi participen comparteixen 
d’una o altra manera la responsabili-
tat de fer funcionar la cadena. Ja sigui 
simplement establint un compromís 
mutu –un pagès es compromet a sub-
ministrar verdures per tota una tem-

27. Ministeri d’Economia: La distribución comer-
cial en España en 2010, Boletín Información 
Comercial Española, agost 2011.

28. Podeu trobar una explicació detallada de les 
dinàmiques en la comercialització d’aliments 
al nostre número 12 (disponible a opcions.org).

29. Observatorio de Precios de los Alimentos: Estu-
dio de la cadena de valor y formación de precios 
del sector de la patata fresca de consumo/ del 
tomate/ del sector de vacuno de carne. Campa-
ña 2011, Ministeri d’Agricultura 2013. 

1

2

3

4

5 A quant ho venen els...

Verdura Fruita Carn

Comerços

Mercats centrals

Productors o majoristes 
en origen

0,5 €

0,8 €

1,6 €

0,4 €

1,0 €

1,9 €

3,4 €

8,4 €

Com s’engreixen els preus al llarg de la cadena de distribució

A dintre els quadrets hi ha la mitjana de preus setmanals (€/kg) dels productes més venuts a l’Estat 
l’any 2013.
No disposem dels preus dels productors i dels majoristes en origen per separat; molts agricultors 
venen via majoristes en origen, i perceben un preu inferior al que mostrem.
En el cas de la carn no es dóna el preu dels mercats centrals, perquè la major part (un 80% el 2012) 
viatja per la via de la gran distribució.
El PVP dels comerços prové d’una mitjana entre mercats, botigues tradicionals, súpers, hípers i discounts.

Font: Observatorio de Precios de los Alimentos: Precios semanales origen – destino. Productos 
frescos, Ministeri d’Agricultura 2014.

http://opcions.org


17
  46 · Primavera 2014

porada a una cooperativa de consum, 
i aquesta a comprar-les-hi–, o bé parti-
cipant tots en la gestió i la governança 
de la cadena, o fins i tot constituint-se 
productors i consumidors com una ma-
teixa entitat. La corresponsabilització 
reverteix en un enfortiment recíproc 
de tots. Amb el principal productor in-
tentem mantenir forts lligams de com-
promís, visitant-lo sovint per conèixer 
les seves dificultats en el dia a dia. En 
oca sions hem pactat preus i collites, ens 
expliquen des de la cooperativa de con-
sum Cydònia, de Barcelona.

I no és només un enfortiment estric-
tament econòmic. Es reforcen les xarxes 
socials i la conscienciació sobre la situa-
ció del món agroalimentari, circulen in-
formacions entre tota la cadena, es pot 
donar una involucració política en te-
mes agroalimentaris des de la societat, 
unim forces per donar molt més pes a 
reivindicacions... I aquest sentiment 
de “comunitat” desperta també altres 
tipus d’iniciatives en pro de la comuni-
tat. De nou Cydònia: Des de fa uns quant 
mesos ens hem constituït, juntament 
amb tres altres cooperatives del barri, en 
una coordinadora de cooperatives, amb 
l’objectiu d’establir vincles no només de 
consum, sinó també de transformació so-
cial. També fem tallers i xerrades relacio-
nades amb la salut, la nutrició, l’ecologia 
o la justícia social, a més d’activitats de 
compromís social o fins i tot lúdiques per 
enfortir els llaços entre tots els socis.

les vegades, coneixerem més sobre un 
aliment parlant amb el seu productor a 
la parada del mercat que demanant in-
formació al botiguer. I, més enllà de les 
qüestions socials i econòmiques, la re-
lació directa amb el productor que fa el 
menjar que ens posarem a taula genera 
un lligam vivencial-emocional. El mer-
cat és un espai d’intercanvi, de conversa... 
S’estableixen molts vincles, perquè els 
 clients poden conversar directament amb 
els productors, i això fa que tinguin ma-
jor consciència de què hi ha darrere del 
producte que compren, ens comenten 
des de Món Empordà, una associació de 
sensibilització ambiental que organitza 
un mercat setmanal itinerant.

El cas de Casa Ametller
Segur que molts l’heu vist, té més de 70 botigues a Catalunya, totes amb un flamant rètol sense intermediaris a la porta. Potser 
els de la Terra Ferma no la coneixeu, perquè a la província de Lleida no hi té establiments.

Casa Ametller no ens ha volgut atendre cap de les diverses vegades que li hem sol·licitat per diferents mitjans, de manera que 
la nostra recerca ha estat únicament via la xarxa i les botigues. A casaametller.net explica que té diverses finques pròpies a 
Catalunya, i amb unes altres (a Múrcia i Almeria) hi ha establert un acord de “cogestió” (no queda clar en què consisteix ben bé 
l’acord). Diu que una de les dues finques del Maresme compra també verdures a altres pagesos de la comarca. També explica 
quines fruites i verdures es cultiven a cada lloc.

Hem visitat una de les botigues més cèntriques que l’empresa té a Barcelona, i hem vist que en la gran majoria dels casos la 
relació producte-origen no concorda amb les explicacions del web. Per ser més exactes: de 26 caixes de verdures o fruites que 
vam veure (que indiquessin l’origen, en 5 casos no s’indicava), només 5 concordaven. A falta de l’aclariment de Casa Ametller, 
podem pensar que es tracta de productes comprats a tercers productors, dels quals ella mateixa seria l’intermediari. Algun 
producte (molt pocs) és comprat a Mercabarna, en aquest cas hi hauria encara almenys un altre intermediari.

La bandera de Casa Ametller és Sense Intermediaris; no és pas la producció local, tot i que els lemes que també hi ha als fron-
tals de les botigues –Produïm per a tu. Dels nostres camps. Només qualitat– et fan pensar, vulguis que no, en horts de la comarca. 
Tanmateix, al web sí que hi proclama que El 85% de la verdura que es comercialitza als punts de venda de casaametller es produeix 
a les finques del Maresme. De totes les verdures que vam veure a la botiga (hi havia de tot), només venien del Maresme els alls 
tendres i un tipus de ceba. Potser és perquè era l’hivern... però aleshores al web hi hauria d’explicar que és la “versió per a l’estiu”.

No disposem d’espai per comentar altres coses que també ens han fet pensar que la imatge que Casa Ametller dóna a través 
del seu web no correspon gaire a la realitat. 

verdura i fruita més variada Els cir-
cuits curts no imposen les directrius 
que determinen les cadenes llargues o 
la gran distribució en termes de dura-
bilitat del producte –que aguanti fresc 
al llarg de tota la cadena, no debades la 
immensa majoria dels tomàquets que 
trobem als comerços són de la varie-
tat long life: llarga vida–, de forma i de 
mida –que encaixi a les caixes de trans-
port–, etc. És a dir, els circuits curts afa-
voreixen un increment de l’agrodiver-
sitat, i donen peu a mantenir varietats 
autòctones, pròpies de cada territori.

transparència, coneixement mutu i 
vincles relacionals La gran majoria de 

El mercat Entre lusco e fusco (Al capvespre) es fa cada dimarts a la tardavespre al Parc de Belvís de Santia
go de Compostela. S’hi venen productes ecològics, locals, artesans i justos. Foto: Asuntos Imaxinarios.

http://www.casaametller.net/
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www.cervesamontseny.cat
http://ecoestetica.org
http://mamaterra.info/ca/main.html
www.oikocredit.cat
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Com els identifico?
Distintius, marques, segells

GUIA PRÀCTICA

Organitzacions agràries i algunes administracions ens proporcionen 
eines per guiar-nos quan anem a comprar.

terra Pagesa és una marca impulsada 
per la Unió de Pagesos per promoure 
la venda directa d’aliments produïts 
a Catalunya. Té un directori de pro-
ductors individuals o agrupats que fan 

venda directa a l’ex-
plotació i/o a domicili, 
i/o a mercats, ja siguin 
municipals o organit-
zats per ells mateixos 
–com els dos que es fan 

actualment, a Tarragona i a Vila-seca. 
Els productors poden identificar el seu 
punt de venda (explotació, web, para-
da a mercat...) amb el logotip de Terra 
Pagesa només si venen exclusivament 
els seus propis productes.

Unió de Pagesos vol que almenys el 
10% de la producció agrària catalana 
tingui aquesta sortida comercial; el 
2010 la va tenir menys del 3%. terrapa-
gesa.cat

Km0, fets al costat de casa és un 
distintiu creat per la secció catala-

na d’ASAJA (Asso-
ciació Agrària de 
Joves Agricultors) 
que podem trobar 
a botigues i restau-

rants que compren directament als 
agricultors algunes hortalisses, fruita 
o carnis; properament es publicarà 
una guia d’establiments adherits. A 
més alguns pagesos venen a domicili 
a través de la botiga en línia. km-0.cat

venda de Proximitat és un segell creat 
per la Generalitat per acreditar la ven-
da de proximitat de productes agríco-
les, ramaders o elaborats, i produïts a 
Catalunya. Hi ha dos distintius: un per 
a la venda directa i un per al circuit curt 
(terme que usa la Generalitat per indi-
car que hi ha un sol intermediari).

En la venda directa de productes 
elaborats (formatges, oli...), les matè-
ries primeres principals han de venir 
de la finca de l’elaborador. En la ven-
da en circuit curt, qui vengui els pro-
ductes (l’intermediari) els ha de tenir 
clarament separats de la resta. Als res-
taurants també es poden identificar 
aquests productes, posant el logotip a 
la carta.

A finals del 2013 s’havien adherit al 
segell un 11% de les cooperatives agrà-
ries de Catalunya (1.326 agricultors).

A l’Estat s’ha fet alguna altra regula-
ció entorn de la proximitat:

•	 A	Andalusia, si un elaborador d’ali-
ments “artesans” ven directament 
els seus productes pot posar a l’eti-
queta Directament del productor al 
consumidor. No hi ha cap requisit 
sobre l’origen de les matèries prime-
res, ni s’aplica en el cas de produc-
tes no elaborats; de fet ara per ara la 
normativa només s'ha desenvolupat 
per al cas dels formatges.

•	 A	 Navarra s’ha aprovat una llei (es 
posarà en marxa aquest estiu) per 
la qual els productors agrícoles i ra-
maders que venguin directament 
podran usar un identificatiu.

Aragó, Extremadura i La Rioja tam-
bé estan preparant regulacions. A les 
Illes s’havia creat la marca Producte 
Local, però ja ha desaparegut.

un aclariment
Les certificacions de productes 
ecològics (autonòmiques o euro-
pea) no diuen res per si mateixes 
sobre l’origen del producte. Així, 
podem trobar cafè de Colombia 
amb el segell del Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica.

noms de llocs, però no d’orígens
És frequent trobar pop “gallec” de Tunísia o Turquia, espàrrecs Merindad de Navarra 
que vénen del Perú o la Xina... Mirem bé l’etiqueta, sovint la localitat de l’empresa 
envasadora o comercialitzadora, que pot ser espanyola, està en lletres molt més 
grans que el lloc d’origen del producte.

El pebrot de Padrón és una varietat originària de Padrón (A Coruña), que es cultiva 
a molts llocs; a les botigues n’hem trobat forces de conreats a València. Els pebrots 
del piquillo no són d’enlloc que es digui Piquillo, sinó un tipus que també es pot culti-
var arreu. N’hi ha amb Denominació d’Origen, el Piquillo de Lodosa, de Navarra. A les 
botigues n’hem vist forces que vénen del Perú. I la llentia castellana és una varietat, 
de mida molt gran. Se’n cultiva a Castella, però també a altres llocs del món.

http://terrapagesa.cat/
http://terrapagesa.cat/
http://km-0.cat
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Productes del Camp és un blog que 
conté directoris d’agrobotigues, grups 
de consum, certificats locals... Hi ha 
sobretot recursos del Camp de Tarra-
gona, i també articles i notícies. pro-
ductesdelcamp.cat

GUIA PRÀCTICA

ARCo - Agricultura de Responsabi-
lidad Compartida és un projecte de 
COAG (Coordinadora de Organiza-
ciones de Agricultores y Ganaderos) 

que parteix d’una 
aposta comuna 
entre agricultors 
i consumidors 
per establir nous 
vincles i relacions 

de confiança entre tots dos. Hi promou 
les relacions directes i estables, sota 
principis socials, econòmics i ambien-
tals. Al web hi ha un espai on produc-
tors i consumidors de cada zona poden 
anunciar el que ofereix o busquen, i 
trobar-se mútuament. arcocoag.org

Gustum, productes de la terra és un 
projecte de cooperació impulsat per 
10 grups d’acció local (de Lleida, Bale-
ars i el País Basc) que té com objectiu 
fomentar el desenvolupament rural a 
través de la promoció dels productes 

agroalimentaris de 
qualitat que es pro-
dueixen al territori 
i de la seva sinergia 
amb la restaura-
ció, el turisme i el 
comerç. Organitza 
mercats, mostres 

gastronòmiques, seminaris, etc., i par-
ticipa en fires. gustum.org

Gastroteca.cat és un web de la Gene-
ralitat (en colaboració amb el Govern 
de les Illes Balears i diverses entitats 
de la Catalunya Nord i de l’Alguer) 
per promoure els productes agroali-
mentaris locals. Dóna informació dels 
productes, qui els produeix, punts de 
venda (venda directa, botigues, res-
taurants, etc.), rutes gastronòmiques, 
agenda d’activitats, notícies...

La seva guia Compra a Pagès conté 
una presentació de més de 500 agri-
cultors que fan venda directa. gastro-
teca.cat

Xarxa Productes de la terra és una 
agrupació d’ens locals i comarcals im-
pulsada per la Diputació de Barcelona 
que dóna suport a productors i elabora-
dors (més d’un miler) d’aliments locals 
i de qualitat de la província de Barce-
lona. Als webs comarcals hi podem 
trobar jornades, fires, directoris de 
productors, de punts de venda, de res-
taurants... Podem trobar els enllaços a 
productesdelaterra.diba.cat/presen-
tacio. Un parell d’exemples: facebook.
com/ElRebostdelBages (Bages), el-
campacasa.com (Baix Llobregat).

On en trobo?
Iniciatives de proximitat

Una petita mostra d'iniciatives de tot tipus que ofereixen productes locals i/o per venda directa 
o amb només un intermediari. N'hi ha moltíssimes més de les que podem posar aquí! N'estan 
sortint com bolets...

La carn i els lactis de producció con-
vencional són la gran porta d’entrada 
d’aliments de no proximitat: soja, pin-
so, els animals mateixos... (p. 12).

La fruita fora de temporada sol venir 
de l'estranger.

Anar en cotxe a comprar menjar als 
afores de la ciutat pot gastar tanta 
energia com produir-lo (p. 12).

tampoc es tracta de “local, només lo-
cal i res més que local”! (p. 13).

un parell de campanyes
Cortocircuito, de Veterinaris sense 
Fronteres, pressiona les administra-
cions públiques perquè comprin ali-
ments d’origen local i a través de cir-
cuits curts. La campanya explica que 
la despesa pública en aliments per a 
centres educatius, sanitaris i peniten-
ciaris és d’entre 2.000 i 3.000 milions 
d’euros anuals a tot l’Estat, i denun-
cia que el 75% de les compres es fan a 
través de grans empreses de càtering. 
vsf.org.es/cortocircuito

Alimentos Kilométricos, d’Amigos 
de la Tierra, vol conscienciar sobre les 
emisions de CO2 associades al nostre 
consum alimentari. Al web hi ha una 
calculadora per mesurar l’impacte en 
CO2 del nostre consum, i un informe 
sobre el CO2 associat a la importació 
espanyola d’aliments. alimentoskilo
metricos.org

No ha estat fàcil classificar les iniciatives que donem aquí en categories, perquè 
a molts dels enllaços que donem s’hi troben recursos de diferents tipus. Us reco-
manem que us perdeu pels webs que caiguin en el vostre àmbit geogràfic, encara 
que aparentment no estiguin dedicats al recurs que esteu buscant, perquè hi po-
deu trobar enllaços interessants. Per exemple podeu fer cerques tipus “comprar/
menjar local ecològic proximitat Segarra”, sortiran recursos concrets i llistats de 
recursos diversos. També podeu buscar pels webs de sindicats agraris o dels de-
partaments d’Agricultura de la vostra comunitat, de vegades s’anuncien fires, es-
deveniments...

iniCiAtivES DE SuPORt A LA PROXiMitAt

http://www.productesdelcamp.cat/
http://www.productesdelcamp.cat/
http://www.arcocoag.org/
http://gustum.org/
http://www.gastroteca.cat/
http://www.gastroteca.cat/
http://productesdelaterra.diba.cat/presentacio
http://productesdelaterra.diba.cat/presentacio
https://www.facebook.com/ElRebostdelBages
https://www.facebook.com/ElRebostdelBages
http://elcampacasa.com/
http://elcampacasa.com/
http://vsf.org.es/cortocircuito
http://www.alimentoskilometricos.org/
http://www.alimentoskilometricos.org/
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vEnDA DiRECtA  
A L’EXPLOtACió

A través dels enllaços de l’apartat ante-
rior, i també a terrapagesa.cat, podem 
trobar un munt de productors que ve-
nen a la seva explotació (i alguns tam-
bé a domicili). A la portada hi veiem 
una compra a L'Hort d'en Pau, a Alella. 

També podem buscar al web del 
consell regulador de la producció eco-
lògica el contacte de pagesos, i dema-
nar-los si ofereixen venda a la finca.

vEnDA A DOMiCiLi
Hi ha diversos models de repartiment 
de cistelles setmanals a domicili; per 
exemple poden ser impulsats per pro-
ductors o no, poden fer el repartiment 
en bici... i molts aposten per productes 
locals i ecològics, i promouen la cons-
cienciació dels consumidors.

– Bages: mengembages.coop
– Baix Llobregat: calnotari2012.

wordpress.com, canperol.cat
– Barcelonès: pachamama.cat, 

hortganic.org, verdallar.com
– Vallès Occidental: delhortacasa.cat
– Baix Cinca: delcampacasa.blogs-

pot.com

vEnDA A bOtiGA PRÒPiA
Les agrobotigues són punts de venda 
on els pagesos socis de cooperatives 
agràries venen els seus productes. 
Es diferencien d’altres comerços que 
també hi ha a la seu d’algunes coope-
ratives agràries (per exemple super-
mercats) en què no venen “de tot” sinó 
només productes “de territori” (prin-
cipalment propis, i també d’altres 
cooperatives agràries), que obren els 
festius i que són partícips d’activitats 
festives o socials del col·lectiu agricul-

tor. En podem trobar 
una quarantena a ti-
nyurl.com/agrobo-
tiguesCatalunya.

temps de terra és una finca de La Vall 
de Cabiscol, a les Terres de l’Ebre, que 
cultiva horta, fruiters i cereals i cria 
bestiar de manera extensiva. Tenen 
una botiga a Amposta i dues a Barcelo-
na, on també venen aliments que ells 
no produeixen.

MERCAtS

A molts mercats municipals hi ha 
parades de pagesos que venen la pro-
ducció dels seus horts, exclusivament 
o no. Aquí presentem uns quants mer-
cats creats expressament amb vocació 
d’enfortir el teixit agrari local.

Mercat de pagès és el nom que es dóna 
a mercats d’aliments de proximitat 
a moltes localitats. A Sant Cugat del 
Vallès: ateneu.cat/mercatdepages; a 
Barcelona: xarxaconsum.net; a Sant 
Boi de Llobregat: santboi.cat/mercat-
pages.

tawari & co fa “mercats ecològics pre-
sencials/virtuals” a Barcelona: fas la 
comanda on line i després vas a una 
eco-trobada on parles amb els pagesos 
i reculls la compra; Tawari es queda un 
20% del preu. Es fan eco-trobades a di-
ferents seus, hi ha comunitats de con-
sumidors a uns quants barris. tawari.es

Llet i lactis d’a prop
L’empresa Agrofresc envasa llet fresca (és a dir sense homogeneitzar) i també di-
versos lactis, tot produït a la comarca del Bages, i ho distribueix a tot Catalunya. 
agrofresc.com

Mas Claperol és una empresa que elabora iogurts ecolò-
gics i proposa una original forma de responsabilitat com-
partida amb el consumidor: pots apadrinar una vaca apor-
tant 1.500€ a la producció, se t’informarà sobre la criança de 
l’animal, i rebràs domicili iogurt amb un 35% de descompte 
i fins a haver recuperat els diners de l’apadrinament. mas
claperol.com

Una altra opció per reduir intermediaris i reduir envasos són les màquines expene-
dores de llet. En podem localitzar a es.lletfresca.com.

Agrobotiga Verntallat, a Olot. Hi venen directament 
els seus productes uns 300 pagesos de la 
Cooperativa Agrària de la Vall d'en Bas (Garrotxa), i 
també hi trobarem productes que no es cultiven a 
la Garrotxa i que vénen d'altres cooperatives.

Món Empordà és una associació ciu-
tadana que organitza mercats de pro-
ductes ecològics i artesania, tot de 
producció local. Els mercats es fan 
cada dissabte i durant tot l’any, itine-
rant rotativament entre quatre locali-
tats del Baix Empordà. Els productors 
hi presenten productes i s’organitzen 
xerrades. monemporda.org

Entre lusco e fusco (Al capvespre) és 
un mercat organitzat per productors 
i consumidors que es posa cada di-
marts a Santiago de Compostela, amb 
la particularitat que es fa en horari no 
laboral, de 5 de la tarda a 10 del ves-
pre, evitant a moltes persones haver 
de recórrer a supermercats. mercado-
entreluscoefusco.blogaliza.org

http://www.mengembages.coop/
http://www.mengembages.coop/
http://calnotari2012.wordpress.com/
http://calnotari2012.wordpress.com/
http://www.canperol.cat/
http://pachamama.cat/Pachamama/index_2.html
http://hortganic.org/
http://www.verdallar.com/
http://www.delhortacasa.cat/
http://delcampacasa.blogspot.com/
http://delcampacasa.blogspot.com/
http://tinyurl.com/agrobotiguesCatalunya
http://tinyurl.com/agrobotiguesCatalunya
http://tinyurl.com/agrobotiguesCatalunya
http://ateneu.cat/mercatdepages
http://xarxaconsum.net/
http://www.santboi.cat/mercatpages
http://www.santboi.cat/mercatpages
http://www.agrofresc.com/
http://www.masclaperol.com/OLD/index_cat.htm
http://www.masclaperol.com/OLD/index_cat.htm
http://es.lletfresca.com/
http://www.monemporda.org/
http://mercadoentreluscoefusco.blogaliza.org/
http://mercadoentreluscoefusco.blogaliza.org/
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GUIA PRÀCTICA

GRuPS i COOPERAtivES 
DE COnSuM

A Catalunya n’hi ha més de 100, i diver-
sos centenars a tot l’Estat. Són grups 
de consumidors que fan compres col-
lectives, prioritzant el producte local 
comprat directament a productors. 
Poden tenir forma cooperativa o no, i 
tenir des de deu unitats de consum fins 
a més de mil. Webs amb directoris o 
mapes de localització de grups de con-
sum: a Catalunya, repera.wordpress.
com, ecoconsum.org. A tot l’Estat: gru-
posdeconsumo.blogspot.com.es.

El brot és una cooperativa de consum 
de Reus que a més d’abastir els socis 
(90) té una botiga oberta al públic. Hi 
treballen quatre persones a mitja jor-
nada, i els socis participen en la gestió 
i les decisions de la botiga.

ARRC - Agricultura i Ramaderia de 
Responsabilitat Compartida  agrupa 
famílies i camperols de Manresa que, 
plegats, exploten una horta ecològica. 
arrcirehom.wordpress.com

Grupo A Grupo és un portal i projecte 
d’autoocupació creat per Sodepaz que 
obté els ingressos de les vendes que 
els productors fan a través del portal a 
grups de consum. Hi ha una mapa i llis-
tats de grups de consum i persones inte-
ressades que en poden formar de nous, 
i productors que els poden abastir. El 
portal permet fer comandes, buscar 
productors, comunicació interna, gestió 
d’events... grupoagrupo.net (hi ha parts 
del web que encara no estan operatives).

Un directori de grups de tot l’Estat: 
ecoagricultor.com/grupos-de-consu-
mo.

Coopmercat és una botiga cooperativa 
de Barcelona que ven productes ali-
mentaris comprats (la gran majoria) 
directament als productors, que són 

principalment 
cooperatives i 
empreses soci-
als de Catalu-
nya. L’objectiu 

és posar aquests productes a l’abast 
del consumidor urbà (Coopmercat pri-
ma els productors que tenien poca o 
cap presència a l’àrea metropolitana). 
També reparteix a domicili cistelles 
ecològiques, ho fan persones amb dis-
capacitat. coopmercat.coop

Ara Proximitat és una botiga de Lleida 
especialitzada en producte local fresc 
i elaborat, i comprat directament als 
productors. També ven en línia. ara-
proximitat.cat

Cal Caleio - Carn i bestiar Prat és una 
carnisseria de Casserres (Berguedà) 

que ven carn fresca 
i elaborada, ecolò-
gica o no, de petits 
ramaders de la co-
marca. També ven 
per internet. carni-
bestiarprat.com

Grup bon Preu aposta pels productes 
fets a Catalunya: el 80% de les referèn-
cies que ofereix (el 90% en el cas de la 
carn) són fets a Catalunya.1 Ha creat els 
identificatius Més Nostre, productes de 
proximimat (per a carns) i Km 0, de la 
nostra terra (per a productes agrícoles i 

artesanals) per tal que puguem identi-
ficar la producció catalana als seus su-
permercats (Bon Preu i Esclat). Alguns 
productes (pocs de moment) només es 
venen als establiments de la comarca 
on es produeixen. bonpreu.cat

A la xarxa hi podem trobar mapes 
o guies de localitats diverses amb re-
cursos de “consum responsable en ge-
neral”, que poden incloure comerços 
amb productes de proximitat i també 
ecològics, de Comerç Just, de segona 
mà... Podem posar al buscador “guia/
mapa consum responsable” i el nom 
d’un lloc.

Per a Barcelona ciutat: slowbcn.
com (permet cercar per barri i per pro-
ducte, i també hi ha agenda d’activitats 
i un blog), pamapam.org (mapa col-
laboratiu impulsat per Setem que tam-
bé inclou establiments de roba i ban-
ca ètica), comercosverds.org (mapa 
de “comerços verds” de l’Eixample on 
també hi podem trobar tallers de repa-
ració, lloguer de bicicletes...).

1. Comunicació personal de Bon Preu.

2. Baluards del gust: productes de petits pagesos 
que preserven varietats i mètodes de cultiu 
i elaboració tradicionals (a Catalunya ho són 
les mongetes del ganxet i el vi de malvasia). 
Arca del Gust: catàleg d’aliments d’alt valor 
gastronòmic, propis d’una terra i en risc de 
desaparició; de Catalunya n’hi han 113.

Pa i pasta locals
El gremi de flequers de Girona ha creat la marca És farina 
de Girona per identificar els pans fets amb blat cultivat als 
camps gironins i amb producció integrada, i la marca Pa 
de la tramuntana per als pans fets amb blats de varietats 
antigues empordaneses. Els podem trobar a moltes de les 
fleques identificades com a Fleques Artesanes de les co-
marques gironines. flequersartesans.com

Bona Pasta és una marca de pasta ecològica elaborada a Moià (Bages) que es fa 
principalment a partir de blat conreat a Catalunya, incloent-hi És farina de Girona. 
natureco.cat/bonapasta.php

És realment un cas de cooperació i promoció conjunta entre productors, molins, 
fleques i pastificis, fantàstic!
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COMERÇOS AMb ALiMEntS DE PROXiMitAt

http://repera.wordpress.com/
http://repera.wordpress.com/
http://ecoconsum.org/
http://gruposdeconsumo.blogspot.com.es/
http://gruposdeconsumo.blogspot.com.es/
http://grupoagrupo.net/
http://www.ecoagricultor.com/grupos-de-consumo/
http://www.ecoagricultor.com/grupos-de-consumo/
http://www.coopmercat.coop/
http://www.araproximitat.cat/
http://www.araproximitat.cat/
http://www.carnibestiarprat.com/
http://www.carnibestiarprat.com/
http://bonpreu.cat/
http://slowbcn.com/
http://slowbcn.com/
http://pamapam.org/
http://comercosverds.org/
http://flequersartesans.com/
http://natureco.cat/bonapasta.php
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Els intermediaris són sens dubte im-
prescindibles en molts casos!! Fan 
una feina que molts productors no po-
den fer, i posen els productes a l’abast 
de molts ciutadans d’una manera efici-
ent en feina i recursos energètics.

2147 mans és una cooperativa formada 
per 13 empreses socials –empreses d’in-
serció per a persones en risc d’exclusió, 
centres especials de treball per a dis-

capacitats o malalts 
mentals...–, que cul -
tiven hortalisses i 
frui tes i conjunta-
ment donen ocupa-
ció a més de mil per-
sones. Sota el lema 

De proximitat, no només la teca!
Idaria és una cooperativa d’inserció laboral que produeix carbó vegetal per a 
barbacoes “de proximitat”, creant ocupació local i col·laborant a netejar els bos-
cos. La majoria del carbó vegetal que es ven aquí ve de països com la Xina o el 
Paraguai. TV3 en va emetre un breu reportatge: tinyurl.com/carboIdariatv3.

Idaria.cat

Si ens acostumem a demanar per l’ori-
gen dels aliments que ens serveixen, 
ens sumem a la tendència d’enfortir la 
pagesia local.

Arreu del país hi podem trobar res-
taurants que estiguin apostant per 
productes propis de la seva zona, en 
ocasions comprats directament als 
productors, o que ens expliquin a la 
carta l’origen dels aliments.

Restaurants Km 0 - Slow Food és un 
projecte d’Slow Food, una organitza-
ció d’abast mundial que defensa les 
tradicions gastronòmiques i els ali-
ments bons, nets i justos, amb un mi-
rada que inclou els aspectes cultural, 
social i mediam biental.

En un Plat km 0, el 40% dels ingre-
dients –incloent-hi el principal– han 
de venir d’un radi de 100 km i s’han de 

comprar directa-
ment al productor; 
la resta d’ingredi-
ents han de ser ba-
luards  o pertànyer 
a l’Arca del Gust2 o 
tenir certificació 

ecològica, i no poden ser d’espècies de 
peix sobreexplotades. Un restaurant 
Km 0 ha de tenir almenys 5 plats Km 0 
a la carta, comprar 5 productes de l’Ar-
ca del Gust i comprar a 5 productors 
(almenys un de verdura) establerts a 
menys de 100 km.

Restaurants Km 0-Slow Food de Ca-
talunya: km0slowfood.com.

El 2012 se’n va editar una guia que 
es pot comprar en paper a la llibreria 
Espai Contrabandos i en pdf al web 
edi.cat/editorials/pol-len-edicions.
html.

REStAuRAntS AMb MEnJAR LOCAL i DE COMPRA DiRECtA

i unS quAntS intERMEDiARiS DiStRibuÏDORS

Ecològics, pròxims i molt bons i amb la 
marca 2147 mans, distribueix aquests 
productes als supermercats Bon Preu i 
Esclat, a través de les cistelles de Can 
Perol i La Tavella i a la botiga de Món 
Sant Benet.

La distribuïdora forma part de la 
Xarxa AgroSocial, un nexe de les em-
preses socials que tenen com a activi-
tat principal qualsevol aspecte relaci-
onat amb el medi ambient (La Fageda, 
L’Olivera, Portal Berguedà, Sambucus, 
Amunt Ebre...). 2147mans.coop

quèviure distribueix producte no fresc 
ecològic i productes de Comerç Just a 
grups de consum, menjadors escolars i 
botigues i entitats de l’economia social 

i solidària. És una cooperativa de segon 
grau formada per diversos grups de 
consum i productors. queviure.coop

La Xarxeta (Xarxa de Pagesos Agroe-
cològics de Catalunya) fa d’enllaç entre 
productors i grups o cooperatives de 
consum. pagesosagroecologics.com

Mencionem com a model particu-
lar Biocoop, una cooperativa france-
sa formada per vuit agrupacions de 
productors i més de 300 comerços in-
dependents, que distribueix produc-
tes per tot el país. A Biocoop prevalen 
equitativament els interessos dels pro-
ductors, consumidors, assalariats i bo-
tiguers: tots tenen la mateixa veu i vot 
al Consell d’Administració.

MEnJADORS ESCOLARS
Alimentar els menuts amb productes 
de proximitat i ecològics fa que interi-
oritzin aquesta opció com a “conven-
cional”.
•	 Materials	 didàctics	 i	 altres	 recur-

sos: ecomenjadors.org.
•	 Càtering	 a	 escoles	 amb	 productes	

ecològics i de proximitat: futur.cat.
•	 Un	manual	que	ha	preparat	 la	Ge-

neralitat: tinyurl.com/manualA-
taula-pdf.

http://tinyurl.com/carbo-Idaria-tv3
http://www.km0slowfood.com/
http://edi.cat/editorials/pol-len-edicions.html
http://edi.cat/editorials/pol-len-edicions.html
http://www.2147mans.coop/
http://queviure.coop/
http://www.pagesosagroecologics.com/
http://ecomenjadors.org/
http://futur.cat/
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_Publicacions_material_referencia/Fitxers_estatics/Manual_A_Taula.pdfhttp://tinyurl.com/manualAtaula-pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_Publicacions_material_referencia/Fitxers_estatics/Manual_A_Taula.pdfhttp://tinyurl.com/manualAtaula-pdf
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els Balanços Socials són una modalitat del que es coneix per responsabilitat Social Corporativa o empresarial: 
una avaluació del comportament de les empreses pel que fa al respecte pels drets de les persones i pel medi 
ambient. la idea s'ha desenvolupat moltíssim, i en moltes ocasions és una eficaç eina de rentat d'imatge. el món 
de l'economia social i solidària fa aquesta avaluació mitjançant els Balanços Socials, que a més de valorar el fun-
cionament intern de les empreses proporcionen una eina per visibilitzar les opcions empresarials que tenen com 
a valors centrals l'equitat i la sostenibilitat.

RUBEN SURIñACH PADILLA

Som gaire equitatius? Som gaire verds?

Els Balanços Socials 
de l'economia

solidària

Moltes grans 
empreses 
usen l'RSE 
per fer-se 
un rentat 
d'imatge 
sense 
disminuir en 
una mesura 
significativa 
els seus 
impactes 
ambientals 
o socials 
negatius

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE), 
o Responsabilitat Social Corporativa (RSC), 
ha anat apareixent en diferents instàncies en 
paral·lel, per la qual cosa és difícil posar-li una 
data d’inici. A mesura que durant la segona 
meitat del segle XX es van establint, sobretot 
en el si de l’Organització de les Nacions Uni-
des, marcs pel respecte dels Drets Humans, 
per la defensa dels Drets dels Treballadors o 
per la protecció del Medi Ambient, es desenvo-
lupen les discussions teòriques sobre l’RSE: fer 
comptabilitzar a les empreses els seus impac-
tes socials i ambientals, i sobre la seva conve-
niència. Un dels moments clau va ser quan, el 
1962, l’economista neoliberal Milton Friedman 
va dir que l’única responsabilitat social que han 
d’acceptar els dirigents de les corporacions és la 
de maximitzar els beneficis per als seus accionis-
tes;1 aquesta frase va despertar una forta oposi-
ció i va catalitzar l’exploració del món de l’RSE.

El repte era, i en gran mesura ho segueix 
sent, idear eines per fer passar les empreses 
i organitzacions de les declaracions d’inten-
cions als comportaments realment ètics.2 Amb 
aquesta finalitat han proliferat les eines i me-
todologies per mesurar i donar valor a l’RSE, i 
ho fan fet fins a un punt gairebé exagerat: s’ha 
generat tota una branca d’activitat econòmica 
dedicada a assessorar les empreses en matèria 
d’RSE i a certificar-les d’acord amb les diferents 
eines i procediments (alguns d’aplicació gra-
tuï ta i altres de pagament). En aquest context és 
difícil separar el gra de la palla, i quan s’incor-
poren noves eines per intentar “posar ordre” es 
pot generar encara més confusió, perquè són 
un instrument més que se suma a la cartera de 

certificacions, eines, sistemes de gestió, etc. No 
entrarem en aquest article a descriure i valorar 
les eines d’RSE que s’han desenvolupat i estan 
vigents, només en donarem unes quantes pin-
zellades. Grosso modo hi ha dos tipus d’eines:

•	 Sistemes de gestió i implementació de l’RSE. 
Són normes o plecs d’estàndards que esta-
bleixen elements a mesurar i processos a 
seguir per acreditar l’RSE de l’organització. 
Generalment són normes certificables per 
tercers. Hi ha dues grans guies de referència: 
el Pacte Mundial de les Nacions Unides (Glo-
bal Compact),3 i l’ISO 26000.4 I d’aquí se n’han 
derivat diferents eines, per exemple les nor-
mes AA1000, SA8000, SGE-21 o IQNET SR-10.5 
També entraria aquí el Balanç del Bé Comú 
impulsat des del moviment de l’Economia del 
Bé Comú, tot i que té uns trets diferencials 
que no podem abordar en aquest article.6

•	 Guies per elaborar memòries d’RSE. Aquí, 
les guies de referència són les publicades per 
la Global Reporting Initiative,7 una organit-
zació sense ànim de lucre creada el 1997 per 
posar en comú diferents agents rellevants en 
l’àmbit de l’RSE per tal de definir com s’ha de 
mesurar i presentar l'RSE.

Evidentment, no totes les eines poden apli-
car-se a tot tipus d’empresa (per exemple, hi ha 
sistemes que recomanen a l’empresa crear una 
estructura organitzativa específica i pressupost 
per tal de fer seguiment de la implementació de 
l’eina), i els graus de compromís amb els canvis 
necessaris per millorar els impactes de les em-
preses tampoc són els mateixos en tots els ca-

El poder de la
comunitat
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1. B. Carroll: Corporate 
Social Responsibility: 
Evolution of a definitio-
nal construct, Busines 
and Society 1999.

2. Parlem també 
d’organitzacions per-
què el concepte d’RSE 
evoluciona cap a RSO 
(Responsabilitat Social 
de les Organitzacions), 
per tal d’incloure 
diferents tipus 
d’organitzacions amb 
activitat econòmica.

3. unglobalcompact.org.

4. iso.org/iso/home/stan-
dards/iso26000.htm.

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
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sos. De fet, un dels grans “quès” de l’RSE (i que 
generalment pot crear una oposició al terme) és 
el fet que la majoria d’estàndards i certificaci-
ons són d’aplicació voluntària. En una directi-
va recent, la Unió Europea ha definit l’RSE en el 
marc europeu i obliga les empreses de més de 
500 treballadors a  incorporar informació social 
i ambiental als seus informes de gestió.

Malgrat aquesta novetat, el caràcter volunta-
ri que fins ara ha prevalgut pot fer dubtar sobre 
l’abast real dels canvis que les organitzacions 
diuen que tenen la intenció d’emprendre, i més 
quan en nombroses ocasions hem vist com 
l’RSE ha estat instrumentalitzada per algunes 
empreses per fer-se un rentat d’imatge sense 
que hi hagi hagut canvis reals en els impactes 
que ocasionen.8 De fet, aquesta preocupació 
ha fet emergir, com a complement necessari a 
aquests sistemes voluntaris d’RSE, moviments 
i plataformes de la societat civil que pressionen 
i fan d’observadors de les empreses perquè mi-
nimitzin els seus impactes o, almenys, no els 
ocultin.9

Entre les diferents formes que ha anat pre-
nent la “vigilància” o rendició de comptes so-
cials i ambientals de les empreses hi trobem els 
sistemes de Balanç o Auditoria Social del mo-
viment de l’Economia Social i Solidària (ESS), 
que tenen la peculiaritat de combinar la dota-
ció d’instruments de mesura voluntaris per a 
la millora interna de les empreses i organitza-
cions amb la capacitat per donar visibilitat 
i demostrar que hi ha formes de fer econo-
mia més justes, democràtiques, sostenibles i 
transparents que el que podem trobar en de-
terminats àmbits de l’economia convencional.

EL BALANÇ SOCIAL DE L’ESS: COM I AMB 
QUINES FUNCIONS

Actualment a l’Estat hi trobem sobretot tres ei-
nes de Balanç Social vinculades a l’Economia 
Social i Solidària que s’han impulsat des de di-
ferents territoris: Madrid, el País Basc i Navarra 
i Catalunya. Totes es basen en qüestionaris que 
s’adrecen a les organitzacions, però, degut a la 
naturalesa autònoma de cada territori en l’ar-

ticulació de l’ESS, s’han desenvolupat metodo-
logies que, si bé atenen als mateixos principis, 
no demanen exactament el mateix, i per tant no 
donen el mateix tipus de resultats. Per fer-nos 
una idea de la diversitat, a la taula hi podem 
veure quins blocs temàtics té cada eina i també 
el nombre de preguntes.

En general, totes són metodologies singu-
lars elaborades de manera participativa però 
que s’inspiren en models d’estàndards interna-
cionals com la Global Reporting Initiative que 
comentàvem més amunt, i també en altres sis-
temes d’avaluació com els procediments d’ad-
missió de Coop57.10 

Actualment està en marxa un procés per mi-
rar de trobar uns mínims indicadors comuns a 
nivell estatal. S’està fent per intentar identifi-
car l’espai ètic o de valors de l’Economia Social 
i Solidària. El paper que compleixen els Balan-

5. Més informació sobre 
cadascuna en aquest 
article:  coamb.cat/
puntambiental/opi-
nions.php?notid=54.

6. Més informació a 
gemeinwohl-oekono-
mie.org/es.

7. globalreporting.org.

8. A Opcions hem 
publicat diversos 
articles sobre els 
rentats d’imatge i 
l’RSE, els trobareu a 
opcions.org/index-az/
responsabilitat-social-
corporativa.

9. A l’Estat, l’espai més 
representatiu és 
l’Observatori del Deu-
te en la Globalització, 
que té un apartat dedi-
cat a empreses trans-
nacionals espanyoles: 
tinyurl.com/ODG-TNC-
sEspanyoles. A nivell 
internacional hi tro-
bem Corporate Watch 
(corporatewatch.org), 
CorpWatch (www.
corpwatch.org) o el 
Corporate Europe 
Observatory (corpora-
teeurope.org). 

10. Coop57 és una coo-
perativa de serveis 
financers ètics, que 
dóna préstecs i rep 
dipòsits. La seva 
Comissió Social avalua, 
mitjançant qüestionari 
i entrevistes presen-
cials, els principis ètics 
de les organitzacions 
que volen associar-
s’hi per obtenir-ne 
finançament. En el 
cas de Madrid, les 
entitats que han estat 
avaluades per Coop57 
ja no han de passar per 
l’Auditoria Social de 
Mercado Social Madrid.
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què demanen els qüestionaris  
de balanç Social a les organitzacions

EinA bLOCS tEMàtiCS

Balanç Social  
Catalunya

89-94 preguntes

Dades generals, 15-20 preguntes
Democràcia, 6
Igualtat, 5
Compromís ambiental, 20
Compromís social, 10
Qualitat laboral, 11+221

Qualitat professional, 2+82

Auditoría Social  
País Basc i Navarra

90 preguntes 
qualitatives

109 quantitatives

Equitat
Treball
Sostenibilitat ambiental
Cooperació
Sense finalitats lucratives
Compromís amb l’entorn
Àrea de personal
Àrea de gerència
Àrea econòmico-financera
Àrea de secretaria

Auditoría Social  
Madrid MES3

93 preguntes

Dades de l’entitat, 18 preguntes
Compromís amb la transformació 
social, 3
Treball en xarxa i 
intercooperació, 4
Arrelament al territori i 
participació comunitària, 2
Sostenibilitat ambiental, 22
Condicions laborals dignes i 
corresponsabilitat, 9
Igualtat, 13
Democràcia i participació, 13
Transparència, 3
Compromís públic amb el 
mercat social i amb l’economia 
alternativa i solidària, 6

1. 11 preguntes a l’empresa i 22 als treballadors i clients.
2. 2 preguntes a l’empresa i 8 als treballadors i clients.
3. La metodologia d'accés al Mercado Social de Madrid (MES) 

es recolza amb una entrevista. Actualment s'està ultimant 
una nova metodologia que permetrà obtenir puntuacions 
per als diferents indicadors.

http://www.coamb.cat/puntambiental/opinions.php?notid=54
http://www.coamb.cat/puntambiental/opinions.php?notid=54
http://www.coamb.cat/puntambiental/opinions.php?notid=54
http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/es
http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/es
http://www.globalreporting.org/
http://opcions.org/index-az/responsabilitat-social-corporativa
http://opcions.org/index-az/responsabilitat-social-corporativa
http://opcions.org/index-az/responsabilitat-social-corporativa
http://www.odg.cat/ct/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=7
http://www.odg.cat/ct/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=7
http://corporatewatch.org/
http://www.corpwatch.org/
http://www.corpwatch.org/
http://www.corporateeurope.org/
http://www.corporateeurope.org/
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de l’àmbit de l’ESS. D’altra banda, per usar el 
“segell” del Balanç Social als seus productes o 
serveis han de signar una carta de compromís 
de millora de tres indicadors, i ha de ser aprovat 
per la comissió.

Així doncs, els BS tenen sentit en la mesura 
que et permeten ser part d’una comunitat i en-
grandir així un circuit econòmic fonamentat 
en principis ètics. Diem engrandir, perquè una 
altra de les funcions diferencials dels BS és el 
paper que compleixen per donar visibilitat a 
l’ESS com a conjunt: des de les diferents xar-
xes territorials on s’estan aplicant BS es fan in-
formes anuals amb la informació agregada de 
totes les empreses i organitzacions per fer una 
mena de radiografia de l’ESS i mostrar en quins 
estàndards ètics es mou aquest sector, ja que la 
informació que es mostra són els valors mitjans 
dels diferents indicadors.

Justament acaben de publicar-se els resul-
tats del Balanç Social de la Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya (XES). En donem uns 
quants resultats. 

Els 
treballadors 
de les 62 
empreses i 
organitzacions 
de la Xarxa 
d'Economia 
Solidària 
declaren 
un grau de 
satisfacció a 
la feina de 7'2 
sobre 10

ços Socials (BS) en aquest sentit és un tret dife-
rencial important respecte a altres eines d’RSE: 
més enllà de tot allò més relacionat amb el di-
agnòstic de l’impacte de les activitats i la trans-
parència, la realització dels BS compleix a més 
la funció de clau d’accés al mercat social. Els 
BS són eines desenvolupades per un moviment 
social de base que intenta aglutinar i generar 
alternatives econòmiques al voltant de la idea 
de construcció de mercat social: un espai eco-
nòmic on empreses, inversors i consumidors 
es circumscriuen a uns principis ètics per per-
metre que cada vegada més gent pugui anar 
satisfent necessitats dins d’un circuit econò-
mic alternatiu. Els BS fan de clau que obre la 
porta d’entrada a aquest circuit: les empreses 
i organitzacions que el fan seran reconegudes 
“públicament” en el món de l’ESS i passaran a 
formar part d’aquesta comunitat; si en alguns 
indicadors estan gaire lluny de les mitjanes 
agregades, això serà visible a aquesta comu-
nitat, que pot penalitzar l’empresa, i inclús en 
pot ser exclosa si es veu que està clarament fora 
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Font:  XES: L'economia solidària ensenya el cor. Informe agregat Campanya de Balanç Social 2012-2013.

Participació en processos de presa de decisions a les organitzacions de la XES
COOP. DE tREbALL,
SOCiEtAtS LAbORALS
i SOCiEtAtS MERCAntiLS

COOP. DE COnSuM, 
SERvEiS, 2n GRAu
i ASSOC. DE 2n GRAu

ASSOCiACiOnS
i FunDACiOnS

% de participació en 
l'elaboració del pla de  
Gestió i del pressupost

29% 4'9% 21%

% de participació en 
l'aprovació del pla de  
Gestió i del pressupost

30'1% 23'8% 7'3%

% de participació en 
l'assemblea anual  
ordinària de l'entitat

34% 24'2% 7,6%

www.arccoop.coop
www.gramagraf.com
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RESULTATS DEL BALANÇ SOCIAL DE LA XES
El Balanç Social corresponent a l’exercici 2012 
el van fer 62 empreses i organitzacions de dife-
rents tipologies (vegeu el gràfic), i aglutinava un 
univers total d’unes 54.000 persones (entre tre-
balladors, voluntaris, persones en pràctiques, 
socis consumidors/usuaris i altres formes de 
participació). Entre aquestes 62 organitzacions 
ocupaven 1.297 persones i feien circular diners 
per valor d’uns 48 milions d’euros.

Els resultats en els diferents blocs temàtics 
van ser els següents.

Democràcia Tal com podem veure a la taula 
de l'esquerra, la participació en els diferents 
processos de presa de decisions a la XES varia 
força entre els diferents tipus d’organitza cions, 
i també entre els diferents tipus de processos 
(elaboració de plans o aprovació de plans). Po-
dem veure aquestes diferències a la taula.

igualtat Al Balanç Social es valora la igualtat en 
diferents aspectes. Un d’ells és el del gènere, que 
es mesura mitjançant un desglòs de tots els in-
dicadors entre homes i dones. Això ens permet 
veure, per exemple, que la paritat en els espais de 
presa de decisió és absoluta: de mitjana, el 50,5% 
de les persones que van participar a l’aprovació 
dels plans de gestió i pressupostos eren dones. 

Un altre indicador d’igualtat que obtenim del 
Balanç Social és la diferència entre els salaris 
més alts i els més baixos. Entre les dones la rela-
ció és d’1 a 2’82, i entre els homes d’1 a 2’23. És a 
dir, no s’arriba a triplicar el sou. Aquesta diferèn-
cia es pot explicar pel fet que la majoria d’empre-
ses són petites i tenen pocs treballadors. 

Compromís ambiental Es mesura l’impacte am-
biental en diverses vessants (consum energètic, 
d’aigua, de productes d’alimentació, etc.). Al-
gunes dades que obtenim són per exemple que 
el 90% de les organitzacions que han fet el BS 
compra productes (de tot tipus) ecològics i/o re-

• Balanç Social de la Xarxa d'Economia Soli-
dària:
– Blog: ensenyaelcor.org
– Eina: www.bsxes.org
– Web XES: xes.cat

• Red de Economía Alternativa y Solidaria - 
Red de Redes: economiasolidaria.org

• Auditoría Social REAS Euskadi y Navarra: 
auditoriasocial.net

• Explicació i resum de diferents eines d'RSE: 
www.observatorictesc.cat/eines/eines_
gestio

RECuRSOS

ciclats, i un 85% fa recollida selectiva de fins a set 
fraccions. A més, sabem que per generar 1 milió 
d’euros de negoci s’han consumit 73.500 kWh.

Compromís social Dels diferents indicadors 
d'aquest bloc en remarquem dos, els que te-
nen més a veure amb la construcció del mercat 
social. El primer és sobre les finances ètiques: 
s’han dipositat un total de 5 milions d’euros en 
entitats de finances ètiques.11

El segon té a veure amb les compres i les ven-
des que s’han fet dins de l’àmbit de l’ESS: el 21% 
de totes les compres i el 13’8% de les vendes han 
estat a empreses i entitats de l’ESS. Això ens 
indica que entre un 15% i un 20% del circulant 
econòmic està connectat a l’ESS (i, per tant, 
desconnectat de l’economia convencional). 

qualitat laboral Les dades referents a aquest 
bloc s’obtenen sobretot enviant qüestionaris als 
treballadors, que responen de forma anònima. 
El qüestionari consta de 22 preguntes basades 
a puntuar aspectes determinats de la seva feina 
de l’1 al 10. El sou i la possibilitat de concentració 
que hi ha a l’espai físic de treball són els aspectes 
que han rebut les puntuacions més baixes (6 i 5’9 
respectivament), mentre que les puntuacions 
més altes se les enduen el grau de compliment 
en el pagament de les nòmines (9’5), el grau de 
coherència de l’organització pel que fa a la igual-
tat (8’2) i al respecte pel medi ambient (8’1), i la 
capacitat de canviar horaris o treballar des del 
domicili (8’6). Els treballadors declaren un grau 
de satisfacció a la feina de 7’2 sobre 10.

• Observatori del Consell de Treball Econòmic i 
Social de Catalunya: www.observatorictesc.
cat/pmf

• Secció de la Generalitat de Catalunya dedicada 
a l'RSE: www20.gencat.cat/portal/site/rscat

• Observatorio de Responsabilidad Social Cor-
porativa (hi participen diverses ONGs, grups 
ecologistes, associacions de consumidors i 
entitats socials): observatoriorsc.org

• Diario Responsable, publicació digital sobre el 
món de l'RSE: diarioresponsable.com
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11. Coop57, que forma 
part de la XES i és ella 
mateixa una entitat 
de finances ètiques 
(vegeu la nota 10), va 
acumular el 2012 50 
milions d’euros en di-
pòsits ètics que li van 
aportar tot tipus de 
particulars o entitats.

nombre d'organitzacions  
de la Xarxa d'Economia Solidària

Cooperatives 33

Associacions 19

Fundacions 6

Societats 
mercantils 4

Font:  XES: L'economia solidària ensenya el cor. Informe 
agregat Campanya de Balanç Social 2012-2013.

www.economiasolidaria.org
www.observatoriorsc.org
www.ensenyaelcor.org
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ÁLVARO PORRO

El poder de
les regles  
del joc

Com funciona la PAH? Quines en són les claus?
Ada: Per mi, una cosa important a destacar és 
que la PAH és una fórmula pensada a partir 
d’aprenentatges previs, aprenentatges diria que 
traumàtics. Havíem estat molt ficats a V de Vi-
vien da, que va tenir un moment de mobilització 
molt forta, esperançadora, il·lusionant, fresca, 
amb molta gent nova que es va polititzar, però 
després va tenir una baixada en picat perquè no 
va saber fer una estratègia més complexa. 
Aquest aprenentatge traumàtic, quan vam pen-
sar la PAH des del principi, ens va dur al plante-
jament de “no volem tornar a fer el mateix”, vo-
lem plantejar objectius a curt, a mitjà i a llarg 
termini, tocant els diferents nivells: incidència, 
acció, ús de la via judicial… Això és clau, que la 
gent no es pensi que les coses passen perquè sí, 
aquí hi ha un aprenentatge de molts anys.

Gala: Aquesta estratègia complexa que fa que 
funcioni és la reivindicació de les “petites 
grans victòries”, perquè és la que genera il·lusió 
i alhora fa que la gent que participa a la PAH 
pugui veure el seu cas resolt i veure que és part 
d’una estratègia més col·lectiva.

També penso que una de les coses a desta-
car, que alhora és un dels límits o dificultats, 
és la permeabilitat, és a dir, que tothom que 
vulgui pot sumar-se a la PAH sense cap requisit 
especial i en el nivell d’implicació que vulgui.

I per què és un límit també?
Gala: Perquè aquesta permeabilitat de vegades 
fa que gent que ve d’una línia o cultura política 

molt concreta, o qui pugui tenir una mala in-
tenció, pugui entrar fàcilment a la PAH.

Quins altres reptes hi ha?
Ada: Jo crec que els reptes principals en realitat 
estan tots relacionats amb el mateix, que és la 
forma d’organització. Hem tingut un èxit enor-
me de creixement amb diversos punts d’inflexió: 
primer la campanya STOP Desnonaments i des-
prés el 15-M, la ILP, i hem sabut anar creixent. 
Però ara tenim una crisi de creixement en el 
sentit que costa gestionar-la, i tenim el repte de 
l’organització a llarg termini. La PAH no és no-
més resoldre la dació en pagament, tenim molta 
lluita per davant, i sabem que ara la societat ne-
cessita formes d’organització permanents, que 
és precisament el que ens ha faltat per plantar 
cara a la crisi. I aquí tenim molt per aprendre, 
perquè no ens han educat per organitzar-nos.

A més, això passa en un moment de crisi no 
només econòmica, sinó política, en què estan en 
crisi els partits polítics, les grans organitzacions 
socials com els sindicats, de les quals segur que 
tenim molt per aprendre perquè algunes coses 
deuen haver fet bé, i també s’aprèn dels errors.

Volem aprendre com fer organitzacions es-
tables però que no caiguin en els errors de la je-
rarquia, la rigidesa, la dependència, el poder… 
Però al mateix temps s’han de buscar maneres 
de generar recursos per tenir unes estructures 
mínimes, perquè l’activitat és molt dura.

Pel que fa al “sostre de vidre”, o sigui, la idea que 
des dels moviments socials, des del carrer, es po

Una mirada des del cor de la PAH  
al moment de canvi social actual

Entrevista-diàleg   
Ada Colau i Gala Pin 

l’ada i la Gala, a més de ser amigues i companyes de militància, són dues persones que, pel seu paper 
en un dels moviments socials més interessants de les últimes dècades –la plataforma d’afectats per la 
Hipoteca– i pel seu recorregut personal, tenen una mirada d’allò més inspiradora i brillant sobre l’actual 
moment políticosocial. Sense respostes tancades, però amb la lucidesa que dóna estar en el dia a dia al 
peu del canó, reflexionen amb nosaltres sobre el sostre de vidre dels moviments socials, les claus i reptes 
de la paH, les estratègies electorals, les relacions de l’univers del consum conscient amb les lluites de 
majories socials com la paH...

La societat 
necessita 
formes 
d’organització 
permanents, 
que és 
precisament 
el que ens 
ha faltat per 
plantar cara a 
la crisi. i aquí 
tenim molt 
per aprendre, 
perquè no ens 
han educat per 
organitzar-nos
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Agraïm a l’Esther Buide la seva ajuda  

en la transcripció de la gravació d’aquesta entrevista.
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den assolir coses però arriba un moment en què 
es toca com un “sostre de vidre” i llavors cal com
plementar aquestes accions amb estratègies tam
bé des de les institucions. Penseu que la PAH i els 
moviments en general estan xocant amb aquest 
sostre? Creieu que existeix, aquest sostre?
Ada: Jo penso que, per descomptat, ens estem 
confrontant amb aquest sostre de vidre. La PAH 
porta cinc anys lluitant per aconseguir uns mí-
nims molt mínims com la dació en pagament, 
la moratòria de desnonaments i el lloguer so-
cial, que són realitats normalitzades a pràcti-
cament tots els països del nostre entorn. A més, 
tothom ens ha donat suport: el poder judicial, 
el Parlament Europeu, tribunals europeus, etc. 
Malgrat aquest suport massiu, malgrat que les 
enquestes ens donen suport massivament, el 
sostre està clar, perquè la majoria absoluta del 
Partit Popular bloqueja absolutament unes 
mesures de mínims que, perquè s’aprovin, sí 
que passen per la capacitat legislativa de modi-
ficar lleis. Llavors aquesta democràcia segres-
tada, aquest poder econòmic que ara controla 
el poder polític, evidentment és un sostre de 
vidre, si se’n vol dir així.

Això no vol dir que la PAH hagi tocat sostre, 
no és això. La PAH segueix aconseguint cada 
vegada més coses, moltes més que la majoria 
de les administracions públiques. Té més ca-
pacitat per donar resposta a les necessitats de 
les persones, per autotutelar drets amb molts 
menys recursos. Estem aconseguint la dació 
en pagament de milers de casos, parant des-
nonaments i aconseguint lloguer social per a 
moltes famílies quotidianament, i aquí veiem 
que encara hi ha una capacitat infinita per se-
guir desplegant. Però és una batalla quotidia-
na lluitada cas per cas.

Sense menysprear aquest poder, alhora, per 
donar una resposta estructural, cal abordar 
també el tema de les institucions. Això no vol 
dir que la PAH s’hagi de plantejar ficar-se ella 
mateixa a les institucions, però sí que s’ha de 
plantejar la qüestió institucional, com la resta 
de moviments.

Gala: Parlar de topar amb el sostre de vidre 
perquè no s’han aprovat les propostes de la 
PAH encara és bastant fal·laç. Jo em crec el que 
 diuen alguns, que qualsevol partit que vulgui 

ADA COLAu és porta-
veu i cofundadora de 
la PAH.* Té una llarga 
trajectòria activista 
pel dret a l’habitatge 
i altres lluites, com 
l’alterglobalització o 
el moviment veïnal.

GALA Pin és la res-
ponsable de comu-
nicació de la PAH, i 
té una altra llarga 
trajectòria activista 
pel dret a l’habitatge 
i altres lluites, com la 
cultura lliure o el mo-
viment veïnal.

Caricatura d'Ada Colau i Gala Pin. Carlos Velasco
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*  Just abans de tancar 
aquest número l’Ada 
Colau va plegar com 
a portaveu de la PAH. 
Quan vam conversar 
amb elles encara ho 
era.
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expansió, a una escala diferent de la de la PAH. 
També existia abans del 15M, però, igual que la 
PAH, el va viure i ha begut de la seva influència. 
Però, per ser realistes, avui dia no és una lluita 
de majories socials. Quina relació veieu entre 
aquest univers difús que us descric i l’univers 
PAH, l’univers de lluita de majories socials, l’uni
vers de canvis estructurals? Una cosa que em 
passa, i a Opcions hem elaborat el discurs en 
aquest sentit, és que això es treballa molt des 
de la pràctica. Llavors permet pensarse, permet 
una altra forma de politització, una altra forma 
d’organització (l’Ada afegeix: i donar resposta a 
les necessitats) que acaba tenint força èxit, per
què és des d’un altre lloc. Quan jo em vaig vincu
lar a la PAH vaig notar aquest paral·lelisme.
Ada: Des que vam fundar la PAH l’hem explicat 
així. A la PAH li vam posar el nom de Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, literal, perquè sabíem 
que afectava molta gent que ni s’havia plantejat 
en absolut el model en què vivia, ni tenia una 
visió crítica de la realitat, ni estava polititzada.

Llavors la PAH va néixer… sempre ho hem 
dit, teníem molt clar que el problema no era 
d’hipoteques, ni de desnonaments, ni tan sols 
no era només un problema d’habitatge, de 
mercantilització de l’habitatge. És un proble-
ma de model econòmic i cultural, que mercan-
tilitza drets fonamentals, que mercantilitza la 
vida de les persones. Per això des del principi 
vam posar al web els enllaços a la banca ètica, 
a Sostre Cívic,1 etc., i sempre hem fet debats 
relacionats amb tot això. Tot i que estem des-
bordats per la quotidianitat, i sempre que ha 
estat possible, sempre ho hem enllaçat amb: 
això necessita una altra banca, un altre model 
d’economia, un altre model d’habitatge en ge-
neral, que es basi en la voluntat de donar res-
posta a les necessitats de la gent, en la funció 
social de la propietat, en valors diferents dels 
que fins ara havien estat hegemònics. I tenim 
molt clar que som un granet de sorra més, un 
petit pas més en aquests processos col·lectius 
molt més amplis, que estem treballant per un 
model de canvi postcapitalista, o com li vul-
guem dir, però que replantegi l’economia en 
general, que la focalitzi en atendre les necessi-
tats bàsiques, en donar resposta als drets fona-
mentals i en garantir una vida digna al conjunt 
de la població i no a una minoria.

Gala: La PAH no fa plantejaments maximalis-
tes, però sí ambiciosos. La idea és inventar des 
de la pràctica quotidiana la manera de solucio-
nar aquestes necessitats bàsiques a mesura 
que les hem d’afrontar. Així neix l’Obra Social,2 
vinculant l’autotutela de drets. Hi ha una cosa 
que almenys jo he après a la PAH: que la tutela 
de drets no l’havíem d’haver deixat en exclu-

guanyar les properes eleccions generals haurà 
de dur les propostes de la PAH al programa; és 
a dir, que hi ha propostes que, efectivament, ar-
riben a convertir-se en canvis legislatius, per-
què tenen un contrapoder social.

Seguint doncs amb aquesta hipòtesi del sostre 
de vidre: es donen les condicions, tant a la socie
tat com als moviments, per fer algun tipus de salt 
al nivell institucional i electoral? I, quins creieu 
que són els aspectes clau, tant pel que fa a la po
tencialitat com als perills?
Gala: Jo penso que, com a mínim, es donen les 
condicions per abordar el debat, cosa que en el si 
dels moviments socials fa uns quants anys no es 
podia plantejar més enllà del País Basc. De fet, 
anem veient com, des de la Carta per la Demo-
cràcia de moviments de Madrid fins a l’aparició 
de candidatures municipals a València, hi ha un 
debat que existeix i que ve de gent que com a mí-
nim estava en l’òrbita dels moviments socials, o 
que estava mínimament organitzada. El que no 
tinc tan clar és que hi hagi les condicions per po-
der fer una ofensiva comuna, o per fer propostes 
realment serioses, amb una bona consistència.

En qualsevol cas, el que sí que tinc clar és 
que és un moment d’experimentació, en què 
és necessari que sorgeixin diferents iniciati-
ves i que dels seus èxits i fracassos se’n pugui 
aprendre de la manera més constructiva pos-
sible. A més, el repte no és només com s’abor-
den les institucions per canviar-les des de dins 
i per obrir-les a una democràcia que sempre 
hem dit que és al carrer, a la xarxa, etc., sinó 
que també és com generes un diàleg entre tots 
dos espais i com evites descapitalitzar els mo-
viments socials. Perquè tenim molt clar que no 
té sentit intervenir en les institucions si no hi ha 
un contrapoder social al carrer.

Ada: Jo trobo que estem en un moment com-
plicadíssim i preciós i apassionant. I tenim un 
munt d’urgències i també d’obertures que fins 
ara no s’havien plantejat. Hi ha moltes més pos-
sibilitats per replantejar-se el tema institucional 
i les relacions del moviment constituent, tot està 
molt més obert, i això és fantàstic i necessari. 
Però, al mateix temps, en un context d’urgèn-
cies en què hi ha vides en joc –literalment–, si 
ens impliquem en les institucions pot anar a 
millor, però també podria anar a molt pitjor de 
com estem ara. Tenim tantes tasques, i totes 
són imprescindibles contemporàniament! Tot 
just hem començat a organitzar-nos socialment 
i ja ens hem de plantejar el tema institucional…

L’univers del qual Opcions forma part, el de re
plantejarse les maneres de fer economia, de 
produir, de consumir, de viure… també està en 

Hi ha una cosa 
que almenys 
jo he après a 
la PAH: que la 
tutela de drets 
no l’havíem 
d’haver deixat  
en exclusiva  
a les 
administracions 
públiques
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1. Sostre Cívic ofereix 
solucions per a 
un urbanisme i un 
accés a l’habitatge no 
especulatius. Promou 
un nou camí d’accés 
a l’habitatge basat en 
fórmules cooperatives 
de propietat i d’ús. 
sostrecivic.org

2. L’Obra Social de la 
PAH és una acció de 
desobediència civil 
per la qual famílies 
desnonades, actives 
a la PAH i que han 
esgotat totes les vies 
institucionals de de-
mandar un habitatge, 
entren a habitatges 
buits propietat dels 
bancs per convertir-
los en el seu habitatge 
habitual. Recomanem 
aquest vídeo: tinyurl.
com/videoPAH.
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siva a les administracions públiques. O sigui, 
ja sabíem que els drets venien de conquestes 
socials, però no ens podem desentendre de la 
responsabilitat de garantir aquests drets, cal 
una corresponsabilització, i em sembla que 
és aquí on van sorgint també les aliances més 
concretes o on es generen altres models. És la 
capacitat que té la PAH de tenir una visió més 
àmplia, de tenir present quins altres models, 
quines altres propostes són necessàries o com 
a mínim existeixen, però, en lloc de fer grans 
crides, que sigui a la pràctica i a partir de la ne-
cessitat que es vagin gestant aquestes aliances, 
i així és també com prenen solidesa.

Nosaltres pensem que també estem vivint una 
crisi ecològica, però les conseqüències de la qual 
encara no es perceben amb força en el dia a dia, 
o en tot cas no a Europa. Per tant no deixa de ser 
una crisi que té un punt d’abstracta, ja que per 
ara a mi no em falta energia, no em falta aigua, 
no em falten aliments més o menys acceptables. 
I aquesta crisi també té un vector d’injustícia 
social, ja que els recursos naturals dels quals 
obtenim l’energia, l’aigua, els aliments... són 
limitats, i per tant s’han de repartir. En aquest 
discurs de l’autotutela dels drets econòmics i so
cials de la PAH, com penseu que hi entra aquesta 
nova variable ecològica?
Ada: Jo la veig sobretot en la idea de la “vida 
bona”, o sigui, el que a l’Amèrica Llatina han 
fet molt bé d’anomenar “el bon viure”. Jo sí que 
veig que hi ha una reflexió espontània –a la PAH 
ni tan sols hem fet cap debat formal sobre això–, 
i, a més de veure-ho, també he sentit gent expli-
car-ho, cadascú amb les seves paraules, però de 
manera recurrent, no anecdòtica.

M’explico. Jo sempre dic que un dels meus 
aprenentatges més grans a la PAH és que, més 
enllà dels discursos, el que realment transfor-
ma la gent és l’experiència, i el que visqui en 
primera persona. Les PAH són llocs d’experièn-
cies brutals, a nivell individual i col·lectiu. En 

aquesta experiència transformadora hi ha mi-
lers de persones que han tocat fons, perquè la 
crisi hipotecària normalment va associada a la 
pèrdua d’ocupació, que en aquesta societat ma-
terialista, consumista, etc. vol dir un estatus no 
només econòmic sinó també social. És a dir, 
participem en la societat només en la mesura 
que tenim una capacitat econòmica mínima i 
una capacitat de consum. Llavors, és clar, les 
vides de la gent literalment s’esfondren.

Afortunadament hi ha molta gent que ve a la 
PAH i s’hi queda, i veus processos de transfor-
mació increïbles, que també és el més bonic. 
Jo crec que és el que fa que, encara que du-
guis com en el meu cas cinc anys a la PAH, no 
m’hagi cansat mai de les assemblees, que és 
veure aquests processos de transformació en 
tan poc temps, de gent que tenia els valors he-
gemònics capitalistes súper interioritzats (l’in-
dividualisme, la competitivitat, el consumis-
me) i que, quan la seva vida saltava pels aires, 
semblava que tot això la destruïa com a perso-
na i l’expulsava de la societat per sempre. A la 
PAH no és només que simplement recupera un 
espai de sociabilitat, una família en el sentit de 
“m’ajunto amb els desgraciats com jo i tinc una 
llar en aquest món”. No, és que veus processos 
d’autèntica felicitat. O sigui, de vides afirmati-
ves que es reconquisten i que diuen “abans era 
un infeliç, només vivia per treballar, per pagar 
una hipoteca, i ara que, aparentment, tinc molt 
menys en termes materials, sóc més feliç que 
mai”.

En aquest sentit, el replantejament de les 
formes de vida sí que crec que existeix dins de 
la PAH, sense que estigui gaire formalitzat, sen-
se que hi hagi un discurs teòric al voltant i  sense 
ser triomfalista, ja que hi ha molts matisos, no 
és igual per a tothom. Però penso que precisa-
ment això és el més difícil, que aquesta expe-
riència transformadora faci replantejar-nos 
què és el que ens fa feliços, i que en realitat es 
viu molt millor amb menys. 
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A la PAH no 
és només que 

les persones 
recuperen 

un espai de 
sociabilitat; 
és que veus 

processos 
d’autèntica 

felicitat. 
De vides 

afirmatives 
que es 

reconquisten 
i diuen “abans 

només vivia 
per treballar 

i pagar una 
hipoteca,  

i ara, que tinc 
molt menys 

en termes 
materials,  

sóc més feliç 
que mai”

Per conèixer els orígens, la història i les 
reivindicacions de la PAH hi ha dues pos-
sibilitats:

•	 Un documental: La Plataforma, es pot 
veure a tinyurl.com/LaPlataforma.

•	 Un llibre: Vidas Hipotecadas, descà-
rrega lliure a tinyurl.com/VidasHipo
tecadas.

La PAH ha aturat 1.074 desnonaments 
i ha allotjat 1.049 persones amb l’Obra 

Social. Ha aconseguit milers de dacions 
en pagament i de lloguers socials de 
bancs o administracions. Ha aconse-
guit que 150 pobles de Catalunya hagin 
aprovat o estiguin en procés d’aprovar 
mocions que penalitzen els bancs que 
mantenen pisos buits, i que almenys 
200 ajuntaments de tot l’Estat hagin 
aprovat mocions que insten el Govern 
central a reformar la llei hipotecària.

Actualment té 200 nodes locals, 60 dels 
quals a Catalunya.

Per tenir més dades sobre la situació 
d’emergència en termes d’habitatge es 
pot consultar aquest informe, fet per la 
PAH i l’Observatori DESC: tinyurl.com/
emergenciaHabitacional.

Si vols participar a la PAH no tens perquè 
estar afectat directament per un desno-
nament o una hipoteca, n’hi ha prou de 
voler lluitar pel dret a l’habitatge junta-
ment amb més gent. Aquí pots trobar el 
node de la PAH més proper a casa teva: 
afectadosporlahipoteca.com/contacto.

PER SAbER MéS SObRE LA PAH
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http://afectadosporlahipoteca.com/2013/08/30/la-plataforma-un-documental-de-sicom-tv-sobre-la-pah/
http://tinyurl.com/VidasHipotecadas
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www.opcions.org

www.comunitaria.cat   ·   info@comunitaria.cat

Una nova forma de fer comunitat · Administració de finques · Serveis integrals a l’habitat

Administració  
de finques 
innovadora. 

Mira ofertes  
a la web!

Gestió  
ètica i social  
de patrimoni  
en desús.

Projectes i 
rehabilitació 
d’habitatge 
ecològic integral.  
Passive House.

Projectes 
tècnics i socials 
d’arquitectura, 
enginyeria  
i activitats.

Mediació   
en l’àmbit  
de l’habitatge 
i l’urbanisme 
social per a 
municipis.

Plans  
comunitaris, 
plans locals 
d’habitatge  
i PouM.

CONTACTA AMB NOSALTRES!

www.pangea.org
www.oliflix.com
www.comunitaria.cat

