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Darrerament a Catalunya s’estan anunciant diversos tancaments d’empreses. Això és motiu de preocupació perquè té com a conseqüència que molta
gent deixarà de tenir la feina que tenia fins ara.
Les empreses relocalitzen la producció per tenir menys costos i per tant
poder obtenir més beneficis mantenint el preu de venda al públic el més
baix possible (excepte en els casos de competir per qualitat o altres paràmetres, que són els minoritaris). Perquè els consumidors en general busquem,
preferim, les opcions de consum més barates. Dit d’una altra manera: ens
estimem més que Samsung (o qui sigui) fabriqui a la Xina perquè així ens
podrà oferir els productes més barats. Ens ho estimem més, i donem el
nostre suport econòmic perquè ho faci. Fins i tot els treballadors en perill
d’acomiadament, que per norma general deuen consumir de la mateixa
manera que el conjunt de tots els ciutadans.
Fa temps que es mou la manufactura cap on surt més barata. Ho fan
empreses grans i petites, multinacionals i locals. Per què? Perquè és el que
s’ha de fer si se segueixen les regles del joc que juguem, que diuen que els
beneficis econòmics tenen més importància que qualsevol altra consideració i s’obtenen ascendint sense parar per l’espiral de producció i consum.
Es diu que hauríem de buscar alguna activitat econòmica en què siguem
competitius, és a dir, més barats que ningú. Per a què serviria, això? Com a
molt per millorar temporalment la situació d’algunes persones particulars
en una regió determinada.
Si volem que el benestar de les persones no sigui circumstancial o
“casual” sinó estable necessitem un sistema econòmic, unes regles del joc,
en les quals aquest benestar sigui el principal objectiu a aconseguir, i els
diners tornin al lloc que els pertoca: ser una eina per facilitar l’intercanvi de
béns. Fer un consum responsable és introduir aquest canvi de regles des del
cantó del consum.

CARTES DELS LECTORS

SUMARI

Per segon any consecutiu, l’associació
Néixer i Créixer va organitzar durant el
Nadal passat una mostra sobre el
consum responsable de juguetes, aprofitant el mostrador de cinc metres que li
ofereix una oficina que dóna al carrer
Font i Monteros, núm. 14, de Palma. Els
vianants hi trobaren cartells informatius
amb criteris per escollir juguetes dignes
per als infants: la importància del
consum crític, factors educatius, els
materials, la producció globalitzada, els
diferents tipus de comerç. No hi faltaren
les juguetes de mostra, dividides en 5
grups: juguetes fetes a casa (de la
col·lecció de Joan Sans), juguetes d’arte-

sans de Mallorca, juguetes de Comerç
Just, juguetes de segona mà (del Taller
de Juguetes de Càritas i Deixalles), i
les juguetes industrials de qualitat. A
més a més, hi havia fulletons i materials editats per altres organitzacions
com la revista Opcions dedicada a les
joguines i el llibre editat pel CRIC Guia
per al consum responsable de joguines.
De fet, aquesta exposició s’ha fet a
partir de la informació i documentació
treballada pel CRIC, i hem volgut fer-ne
més difusió. Moltes gràcies per la
vostra col·laboració.
Associació Néixer i Créixer, Palma de Mallorca
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Per què reduir
el consum
de petroli?
I també el
de la resta de
combustibles fòssils
A la secció Trampes del
número 7 vèiem que la
tragèdia del Prestige va fer
visible com les estructures de
poder tenen el món fet a la
seva mida. La invasió d’Irak
ens ha fet evident la relació del
petroli amb les guerres. En
aquest article compilem els
aspectes negatius del model
energètic actual, totalment
basat en el petroli i la resta de
combustibles fòssils (gas i
carbó).

FONTS D’INFORMACIÓ:
Oilwatch, www.oilwatch.org.ec
Revista Greenpeace n. 65: Matan por petróleo
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DEPENDÈNCIA
De tota l’energia que fem servir per
alimentar les fàbriques, traslladar-nos,
escalfar-nos, il·luminar, etc., un 77%
l’obtenim cremant carbó, gas o derivats del petroli (els combustibles
fòssils); específicament del petroli
n’obtenim un 44%.
La meitat del petroli mundial es destina al transport, que es mou de manera
pràcticament exclusiva (96%) gràcies a
derivats del petroli. El volum de desplaçaments, tant de persones com de
mercaderies, no para de créixer. En el
model econòmic global que tenim establert les regions s’especialitzen i els
productes, matèries primeres i recursos
es traslladen entre regions sovint molt
allunyades. Un estudi del Wupertal
Institute alemany mostrava que els
components d’un iogurt de maduixa
recorrien 8.000 quilòmetres quan es
podien trobar en un radi de 70 quilòmetres. De moment a la Unió Europea es
preveu continuar amb la mateixa
tendència1.
Si bé l’ús principal del petroli és com a
font d’energia, aproximadament un 6%
es transforma per obtenir una bona part
dels materials que usem quotidianament. Només cal fer una ullada al nostre
voltant per comprovar l’omnipresència
dels plàstics (des de carcasses de televisors fins a bolígrafs passant per cuir
sintètic i les inevitables bosses). També
deriven del petroli la majoria de productes químics (detergents i productes de
neteja, pintures, additius alimentaris,
lubricants, pesticides...), materials per a
la construcció (PVC, aïllants, asfalt...),
fibres sintètiques amb les quals fem la
majoria de la roba (poliéster, poliamida,
licra...), productes de cosmètica, medicaments, i un llarg etcètera. De fet es pot
dir que tots els objectes deriven del
petroli ja sigui com a matèria primera o
pel petroli que s’usa en el transport o la
fabricació.
Així, una part importantíssima de les
nostres activitats depèn d’un sol recurs,
que per altra banda s’esgota. Què passaria si de sobte desapareguessin els derivats del petroli? És evident que tot el
funcionament de la societat es desmuntaria. Una petita variació en el preu del
barril fa trontollar totes les economies;
com que darrera de qualsevol bé hi ha
petroli, si el preu puja es genera un
procés inflacionari.

1
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CENTRALITAT I GUERRES
El petroli està centralitzat: només es
troba en alguns llocs del planeta. Entre
13 països en produeixen quasi el 65%, i
més del 60% de les reserves són a
l’Orient Mitjà2. El control d’aquestes
regions, doncs, és una font de poder
molt important i, donada la lògica
bel·licista que caracteritza bona part de
la història de la humanitat, origen de
guerres. Els Estats Units han passat
d’importar un 2% del petroli que consumien el 1950 a importar-ne un 54%. Per
tant no és estrany que la política de
seguretat energètica hagi passat a ser
una prioritat en l’estratègia “de defensa”
nord-americana; tots sabem perquè s’ha
envaït l’Irak (el segon país amb més
reserves).
Hi ha molts casos de guerres, actuals i
passades, en què el petroli ha estat una
de les causes, si no l’única: el Vietnam,
Indonèsia-Timor, Angola, Algèria, Congo,
Nigèria, Sudan, Txetxènia, el Paraguai,
l’Equador-Perú, Guatemala, les
Malvines... Els conflictes no són només
per l’obtenció de petroli sinó també per
l’accés a les zones productores, com en
el cas de l’Afganistan (accés al Caspi i al
Mar d’Aràbia) o dels Balcans (corredors
entre el Mar Negre i l’Adriàtic).
En moltes ocasions els estats occidentals hi participen, de vegades de manera
competitiva, al·legant altres excuses,
com en el cas de l’Irak (les armes de
destrucció massiva) o Colòmbia (el
narcotràfic). D’altres vegades hi intervenen d’amagat finançant grups armats
afins, corrompent autoritats, subminis-

Comissió Europea: Llibre Blanc. Política Europea de Transport per al 2010: hora de decidir.
Brussel·les 2001
2
Butlletí Estadístic Anual de l’OPEP (Organització dels Països Exportadors de Petroli)

Total
Gas

trant armes, amenaçant o matant líders
locals... Les multinacionals petrolieres
fan el mateix però estan encara més
amagades darrere les seves eines de
control polític (entre les principals
donants de la campanya electoral de
Bush hi ha tres petrolieres i molts
membres del seu govern tenen vincles
amb la indústria); Repsol i Cepsa tenen
llicències per explotar un milió de barrils
de l’Irak cadascuna.
DEGRADACIÓ AMBIENTAL
El petroli causa un gran impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida. Les
prospeccions per buscar jaciments i les
perforacions originen destrucció de
boscos i altres ecosistemes (tal com s’explica a la pàgina 8 en parlar de la situació dels boscos en el món). Durant l’extracció i el transport es produeixen
vessaments a terra, que fan malbé
terrenys agrícoles o entorns habitats, i al
mar (entre 5 i 8 milions de tones anuals);
la poca cura amb què es maneja el
petroli mostra un menyspreu total per
les conseqüències d’aquests vessaments
sobre l’entorn i les persones.
El refinament i el consum del petroli i
derivats i la combustió de gas i de
carbó són la principal font d’emissions
de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Això origina el canvi
climàtic que avui, més d’una dècada
després que milers de científics afirmessin que es produïa, reconeix
tothom. Tot i que les conseqüències
d’aquest canvi no es poden precisar,
afectarà l’agricultura (que està totalment lligada al clima), desequilibrarà
els ecosistemes, pujarà el nivell del mar
i es desregularan els cicles hídrics i de
vents, cosa que farà augmentar la
freqüència i severitat d’huracans,
pluges torrencials, etc.
El Consell Intergovernamental sobre
Canvi Climàtic, designat com a autoritat científica en el tema, diu que per
frenar les conseqüències del canvi
climàtic l’any 2050 les emissions s’haurien d’haver reduït un 60% respecte al
1990. A Kyoto es va acordar una reducció d’un 5’8%, però els acords no es
ratifiquen o s’incompleixen. El compromís d’Espanya és que les emissions el
2010 siguin només un 15% més altes
que el 1991, però la mateixa administració calcula que seran un 64% superiors; el 2002 ja ho eren en un 35’12%.
És el segon país industrialitzat que més
ha incrementat les emissions, després
d’Austràlia3.
D’altra banda, molts dels productes
derivats del petroli són tòxics per a la
salut o el medi.

EL DEUTE ECOLÒGIC
Les injustícies que rodegen el petroli són una de les component més importants del deute ecològic, el deute contragut pels països occidentals amb
els habitants de molts països del Sud per l’expoli històric i present de recursos naturals i la lliure utilització de l’espai ambiental per dipositar residus.
Un deute que no para de créixer des de l’època colonial i del qual ningú no
es fa càrrec. A l’altre cantó hi trobem un deute extern que sí que es cobra i
que permet a les elits mundials enriquir-se i continuar expoliant.

INJUSTÍCIES
La manera com estem fent servir el
petroli és injusta en moltes direccions.
• Amb les generacions futures, que
heretaran un planeta deteriorat i
sense un recurs molt valuós.
• Amb les víctimes de les guerres; les
poblacions afganes i iraquianes segurament han consumit poc petroli.
• Amb els més afectats pel canvi climàtic.
La vida de molts petits pagesos del Sud
està al marge del petroli i en canvi seran
els primers afectats perquè els seus
cultius depenen directament de l’equilibri climàtic. La gent amb pocs recursos,
que és la que menys petroli consumeix
(un nord-americà consumeix 35 vegades més petroli que un indi4), és la que
té menys mitjans per enfrontar-se a
fenòmens climàtics extrems (sequeres,
ones de fred o calor, etc.).
• Amb els que sofreixen els impactes
directes de l’extracció i el transport.
Les perforacions petrolieres han
aniquilat cultures indígenes que
potser no havien fet servir mai un
derivat del petroli. Les selves on viuen
estan esquitxades d’oleoductes i pous

per obtenir un petroli que no usen i
de la venda del qual no es beneficien. La destrucció de l’ecosistema
del qual viu una comunitat, com la
que van patir el mariscadors gallecs
l’any passat, es dóna a diari en molts
racons del planeta però sense
indemnitzacions ni repercussió
mediàtica, i amb la participació
d’empreses “políticament correctes”
com Repsol YPF. A la secció Viatges
en mostrem un cas.
• També és injusta dintre de la nostra
societat, perquè moltes refineries o
petroquímiques contaminants se
situen en àrees determinades que,
tristament, solen coincidir amb les
habitades per grups socials desavantatjats o minories ètniques. n

3

J. Nieto i J. Santamarta: Evolución de las
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en
España (1990 - 2001), disponible a www.ecoportal.net/temas/calenta.htm
4
WorldWatch Institute: L’estat del món 2004. La
societat de consum. Centre UNESCO de
Catalunya, 2004

COM PODEM REDUIR LA DEPENDÈNCIA DEL PETROLI
Ho tenim fàcil, perquè està present per tot
arreu.
• En primer lloc reduïm el consum en general, perquè en tot hi intervé d’una manera o
altra el petroli.
• Especialment important és reduir el
consum de materials derivats del petroli,
d’aparells que gasten molta energia, d’aliments que provenen d’explotacions agrícoles molt industrialitzades, etc.
• Transport: limitem especialment l’avió i el
cotxe particular; a la secció Eines es mostra
l’impacte dels diferents mitjans. Posem
biodièsel al cotxe. Evitem consumir productes que vénen de molt lluny.
• Reduïm el consum d’energia en general. A
la secció Idees s’explica com fer-ho en el
cas de la climatització de la casa.
• Potenciem sempre que puguem les energies renovables.

Campanyes socials
Oilwatch és una xarxa de grups ecologistes,
indigenistes, moviments socials, etc. que treballen per denunciar l’impacte de l’economia del
petroli i donar suport a grups locals en les
seves lluites. Té membres en més de cinquanta
països, especialment en els tropicals.
Com a mesura a prendre a curt termini
proposa una moratòria de les prospeccions de
gas i petroli a tot el món. A més llarg termini
proposa la sobirania energètica: un concepte
nou que parla del control de les nostres fonts
d’energia, de la decisió sobre com desenvolupar-les, distribuir-les i garantir-hi un accés
descentralitzat i democràtic. [..] Una condició
essencial per a la sobirania energètica és que
les fonts d’energia tornin a ser descentralitzades, netes, renovables, diversificades i adaptades al lloc d’origen i a les necessitats locals.
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La fusta s’ha fet servir des de l’antiguitat per fer mobles, eines,
construccions, llenya, obres d’art, instruments, etc. És el material
més recomanable per als mobles des del punt de vista del
consum responsable: és renovable, durador, reutilitzable de
moltes maneres i, si no es barreja amb determinats productes,
fàcilment reciclable i compostable.

ltres materials que s’usen per fer
mobles són l’acer, l’alumini, que té
un cost ambiental altíssim, o el plàstic,
que té tots els inconvenients dels derivats del petroli (vegeu la secció Perquès
d’aquest mateix número).
Per la manera com explotem aquest
recurs natural tan avantatjós, però, hem
generat diverses problemàtiques
mediambientals i socials àmpliament
reconegudes, complexes i de difícil solució. Dediquem la primera part d’aquest
estudi a exposar la situació dels boscos
en el món.

A

La producció industrial
de mobles de fusta
De mobles de fusta se n’han fet tota la
vida, però a un ritme molt inferior a l’actual. La primera meitat del segle XX van

aparèixer els taulers, que es formen
conglomerant trossets de fusta triturada.
Com que són homogenis es poden manipular mecànicament més fàcilment que
la fusta massissa; això va possibilitar el
desenvolupament de la producció industrial de mobles, que a l’Estat espanyol va
començar la segona meitat del segle XX.
Avui, la immensa majoria de mobles es
fan amb tauler. Hi ha molt poca indústria
de moble massís i encara menys ebenistes. La producció industrial ha generat
una oferta abundant i barata i això,
juntament amb la importància que es
dóna a la moda en la nostra societat, ha
canviat els hàbits en el consum de
mobles. Si antigament s’heretaven de
generació en generació, avui el 60% de
les compres són per renovar el mobiliari
i l’estil que més es demana és el modern

èv

otem?

de fusta

u
q
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a
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(42%), segons un estudi de l’Institut
Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatge i
Afins. Un 34% dels consumidors
compren perquè els mobles que tenen
estan en mal estat, i un 12% perquè els
ve de gust. L’estudi també assenyala que
els criteris que més importen a l’hora
d’escollir són la qualitat i el preu, en
aquest ordre; com passa amb qualsevol
altre bé, però, quantitat i economia van
sovint en detriment de la qualitat.
En l’augment del consum de mobles
també hi intervé la construcció, tal com
explica una federació d’empreses del
moble: la producció i venda de mobles
està molt lligada a l’evolució de l’activitat
del sector de la construcció1.
1

Federmueble: El sector del mueble en España,
noviembre 2003

CURIOSITATS
• Històricament, les cadires són pròpies només de
la cultura europea. La postura que prenem en
seure desplaça el centre de gravetat del cos i els
músculs han de treballar constantment per
compensar el desequilibri; per això una bona
cadira és la que et permet canviar de posició
amb comoditat, a diferència del sofà.
• La fullola s’obté “desenrotllant” els troncs,
mitjançant un aparell que funciona com una
maquineta de fer punta al llapis però amb la ganiveta paral·lela en lloc d’obliqua.
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7

LA SITUACIÓ DELS BOSCOS AL MÓN
ls boscos són ecosistemes complexos on conviuen un gran nombre de
plantes, animals, fongs, microorganismes, etc.; guarden bona part de la
biodiversitat del planeta i compleixen
moltes funcions ecològiques, socials i
econòmiques.
Les àrees boscoses més importants
del planeta són els boscos tropicals i els
boreals. Dintre dels boscos tropicals hi
ha els boscos humits o selves, que
cobreixen el 6% de les terres emergides
però alberguen més de la meitat de les
espècies animals i vegetals que es coneixen. Els boscos boreals ocupen el cinturó superior de l’hemisferi nord, des
d’Alaska fins a Rússia. A la resta del
planeta hi ha els boscos temperats.

E

LA RELACIÓ HUMANA AMB EL BOSC
En la majoria de societats, els boscos
han fet i fan un paper de reserva de
territori, és a dir, els fem servir com un
sac d’on treiem o on posem terreny
segons si fem avançar o retrocedir la
superfície destinada a agricultura, urbanització, etc. En ocasions es veuen com

Troncs de caoba
il·legal al Brasil.
© Greenpeace/
Daniel Beltrá
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un “espai desaprofitat” que constitueix
un obstacle al desenvolupament.
Hi ha boscos en què hi ha hagut poca
o cap intervenció humana (els boscos
primaris). Hi ha boscos que són l’hàbitat
de moltes comunitats; tota la seva vida,
economia, etc. està integrada en l’ecosistema del bosc. Hi ha boscos que explotem per obtenir-ne béns diversos (fusta,
llenya, paper, cautxú, suro, caça, fruits,
bolets, medicaments, etc.).
Es diu que una relació amb el bosc és
sostenible si permet que continuï
complint totes les funcions ecològiques,
socials i econòmiques a llarg termini. Per
contra, una relació insostenible porta a
la degradació o pèrdua de qualitat dels
boscos: s’empobreix la biodiversitat,
disminueix la capacitat d’absorció de
CO2, etc. La degradació pot fer que
deixin de ser habitables o rendibles i pot
derivar en deforestació: canvi d’ús del
sòl per destinar-lo a agricultura, mineria,
infraestructures, urbanització, etc.
Els boscos temperats, entre els quals
hi ha els europeus, han estat històricament els més pertorbats i fragmentats,
de manera que només un 3% són prima-

ris; avui està creixent la superfície forestal, però no la de boscos de qualitat
ecològica. Tal com es mostra a la taula,
actualment la superfície forestal global
disminueix degut a la pèrdua de boscos
tropicals; la major part s’ha perdut en
les tres últimes dècades.

VARIACIÓ DE LA SUPERFÍCIE
FORESTAL ENTRE 1980 I 1995
Europa

4’1%

Amèrica del Nord

2’6%

Austràlia i Japó
Àsia i Oceania
en desenvolupament
Amèrica del Sud
Àfrica
Font: FAO 1999

1%
-6’4%
-9’7%
-10’5%

CANVIS EN LA SUPERFÍCIE FORESTAL MUNDIAL ENTRE 1990 I 2000
Les xifres corresponen a milions d’hectàrees
B O S C O S

bosc natural
1.945 —> 1.803

T R O P I C A L S

142

10
10

altres usos
de la terra

B O S C O S

bosc natural
1.863 —> 1.879

N O

T R O P I C A L S

4

26

2.819 —> 2.943

altres usos
de la terra

6.280 —> 6.252

5

48 —> 68

107 —> 119
8

7

plantacions
forestals
Deforestació

plantacions
forestals
Forestació

Reforestació

Expansió natural del bosc

Font: FAO (Organització per a l’Agricultura i l’Alimentació de les Nacions Unides), 2001

CAUSES DE LA DEGRADACIÓ I LA
DEFORESTACIÓ DELS BOSCOS
TROPICALS
Les dinàmiques de degradació i deforestació a les zones tropicals són fenòmens
molt complexos perquè hi intervenen
moltíssims factors. Algunes de les
causes directes són:
• Tala comercial de fusta.
• Mineria i extracció de petroli.
• Construcció de carreteres transamazòniques, oleoductes, etc.
• Gent que crema o tala un tros de bosc
per encetar-hi una agricultura de
subsistència. Potser fugen de la misèria urbana, o potser han emigrat de la
seva regió d’origen per culpa d’una
política injusta de distribució de terres.
• Necessitat de terreny per a agricultura
o ramaderia destinades a l’exportació.
• En algunes zones, obtenció de llenya.
Hi intervenen també moltes causes
subjacents, com per exemple:
• Context sòcioeconòmic dels països
tropicals. Per l’herència colonial i l’actual model econòmic global, les
economies es basen en l’extracció
econòmicament barata de recursos
naturals per a l’exportació.
• Deute extern. Per exemple, un govern
pot concedir l’explotació d’una àrea
boscosa a una multinacional que
pagui al comptat per tal de tornar una
part del deute que venç aquest any.
• Polítiques imposades per les institucions de l’economia global (Fons
Monetari Internacional, etc.). Per
exemple, poden trobar convenient que
el país es dediqui a exportar soja; el

CAMBIOS
EN LA
SUPERFICIE
MUNDIAL ENTR
govern
decidirà
deforestar
unaFORESTAL
àrea
cifras corresponden a millones de hectáreas
perLas
cultivar-ne.
En la majoria de situacions hi intervenen
B O S Q U E S T R O P I C A L E S
diversos factors alhora. Per exemple, si
la gent pot instal·lar-se al bosc potser és
otros usos
142
perquè una
petroliera
la tierra
bosque
naturalhi havia obertdeuna
bretxa de penetració;
1.945 —> 1.803o la zona que es
deforesta per cultivar-hi soja s’escull
perquè estava molt degradada
10 per una
2.819 —> 2.943
10
tala anterior. En general
s’observa que
en la degradació sempre hi intervé la
tala comercial
48 i—>que
68 la major part del
terreny deforestat es destina a agricul8
tura, ja sigui comercial o, en la majoria
plantaciones
dels casos, de
subsistència.
forestales
En qualsevol cas, tots els factors
responen a la pressió
per obtenir alguDeforestación
Forestación
Refo
na rendibilitat dels recursos del bosc o
Aquesta
de l’espai
Fuente:que
FAO ocupa.
(Organización
para rendibilila Agricultura y la Alimentación
tat es persegueix sense tenir en compte
la sostenibilitat a llarg termini.

VIOLACIONS
DELS DRETS HUMANS I DE LES LLEIS
Tal com denuncien moltes organitzacions tant del Sud com del Nord, l’explotació dels boscos tropicals està associada a violacions de drets humans i
corrupció de les autoritats. S’usa la policia per amenaçar les poblacions locals,
es financen grups paramilitars, s’assassinen activistes, hi ha esclavisme, vexacions de tot tipus, estafes, etc.
També es fa tala il·legal, és a dir incomplint la política forestal local (amb
suborns, falsificacions, etc.). Segons
Greenpeace, als països tropicals oscil·la
entre el 40% i el 80%, amb el cas extrem
de Cambotja: el 94% de la tala és il·legal i
a més afecta parcs naturals. En les tales
il·legals se solen donar les pràctiques més
insostenibles i les violacions de drets
humans més greus, però això no vol dir
que les explotacions legals siguin sostenibles. Greenpeace calcula que un 10% de
la fusta que importa Espanya és il·legal.

ELS BOSCOS BOREALS
Les principals amenaces per als boscos
boreals són l’explotació fustera i la
mineria, si bé també hi intervenen molts
factors. Les perspectives són diferents
que en el cas dels boscos tropicals
perquè la majoria són en països en què
el context sòcioeconòmic i el paper que
juguen els boscos és diferent, i la superfície agrícola no avança. No obstant, a
Rússia i els països bàltics hi ha força
tala il·legal i insostenible.

10
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ELS BOSCOS A L’ESTAT ESPANYOL
A l’Estat espanyol la superfície forestal
avança, principalment perquè disminueix
la superfícíe agrícola, les àrees rurals
s’abandonen i la llenya i el carbó han
deixat pas als combustibles fòssils com a
principal font d’energia. La reforestació
dóna lloc a boscos de poca qualitat
ecològica. No hi ha tradició d’explotació
comercial de fusta i els boscos no es
cuiden (neteges, retirada d’arbres morts,
aclarides...), per això accedir-hi és molt
costós i la fusta talada espanyola és la
més cara d’Europa amb diferència.
S’importa prop d’una quarta part de la
fusta que es consumeix2, quatre vegades
més que fa 40 anys3.
La presència d’activitat humana
propera a boscos abandonats constitueix un perill d’incendis.

QUINS PERJUDICIS CAUSA
PERDRE BOSCOS?
• Els boscos regulen els fluxos d’aigua:
intercepten les pluges i absorbeixen
l’aigua del sòl. Eliminar-los o degradar-los fa augmentar les inundacions,
l’erosió del sòl i les sequeres, i això
perjudica la vida i les activitats econòmiques de les poblacions de la regió.
• Els boscos són la font de recursos
bàsics per a 350 milions de persones.
Deforestar o degradar els boscos
implica fer fora de casa seva els
pobles que hi viuen i fer desaparèixer
la seva economia i la seva cultura.
Això també té com a conseqüència
una pèrdua de diversitat cultural
humana.

10
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• A nivell global tenen un paper bàsic en
l’equilibri ecològic planetari. Regulen
la temperatura, les precipitacions i el
règim de vents. Absorbeixen CO2 de
l’atmosfera, amb la qual cosa mitiguen
el canvi climàtic actual; les conseqüències més importants d’aquest
canvi són el desequilibri de l’agricultura i dels ecosistemes, l’elevació del
nivell del mar i el risc de fenòmens
climàtics extrems.
• Contenen bona part de la biodiversitat
del planeta. La biodiversitat permet
que els ecosistemes es mantinguin en
equilibri i facilita que el recuperin un
cop perdut. Les grans empreses del
sector de les noves biotecnologies ja
han començat a saquejar el banc
immens d’informació genètica que
contenen els boscos tropicals i els
coneixements que en tenen els pobles
indígenes.
• Perdre boscos significa deixar de
tenir a la nostra disposició de manera sostenible els múltiples béns que
en treiem (per exemple, un 25% de
les matèries primeres per als
fàrmacs).
• Els boscos també són un espai per a
activitats recreatives.
La degradació dels boscos i la deforestació són, doncs, problemes importants
per a tota la humanitat. Avui ho reconeixen unànimement institucions de tota
mena, però no es passa de la celebració
de fòrums o la signatura de convenis a
accions efectives; no només no s’ha
frenat la tendència sinó que es continua
agreujant.

Com hem vist, un dels factors que
més hi intervé són les tales per al
mercat de fusta. Els últims 40 anys el
consum de fusta al món es va incrementar en un 30%4, i a Espanya el
requeriment de productes forestals
gairebé es va doblar3. Els principals
destins de la fusta són la construcció
(creix a un ritme altíssim), els embalatges (la gran quantitat de mercaderies
que es transporten en l’economia
global viatgen en contenidors de fusta),
parquet i mobles.
2

AITIM (Associació de recerca tècnica de les
indústries de la fusta i el suro): Circuito de la
madera en 2001, butlletí nov/des 2003
3
O. Carpintero: La economía española: el “dragón
europeo” en flujos de energía, materiales y
huella ecològica, 1955-1995. Revista Ecología
Política n. 23, 2002
4
FAO 1997

FONTS D’INFORMACIÓ
World Rainforest Movement, www.wrm.org.uy
Taiga Rescue Network, www.taigarescue.org
Greenpeace, www.greenpeace.es, 91 444 14 00

EL CICLE DE VIDA DELS MOBLES DE FUSTA
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central de
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OBTENCIÓ DE LA FUSTA
La fusta verge pot venir d’un bosc (en
aquest cas podríem parlar d’extracció de
fusta) o d’una plantació: arbres que es
cultiven per explotar la fusta comercialment (això seria producció de fusta). Tot i
que estan qualificades com a superfície
forestal, les plantacions no són boscos.
Compleixen només algunes de les
funcions dels boscos i temporalment, ja
que es talen completament quan els
arbres arriben a l’edat en què és més
interessant obtenir-ne la fusta. Igual que
els cultius alimentaris, poden explotar-se
de la manera convencional (ús de plaguicides i fertilitzants sintètics, grans extensions de monocultiu, varietats transgèniques, etc.) o fent un cultiu ecològic.
En una explotació forestal sostenible, per
seleccionar els arbres que es talaran es
té en compte l’edat, les malalties que
puguin tenir, els efectes de la tala sobre
l’ecosistema del bosc i l’interès comercial
de l’arbre. L’explotació no es fa sempre
així, però, especialment en països amb
poc control. Algunes de les espècies
tropicals més apreciades, com la caoba,
es distribueixen de forma dispersa en els
boscos tropicals, i és habitual que en la
tala s’arrosseguin molts altres arbres; a
Malàisia, el 3% dels arbres d’una àrea
són d’interès comercial i en abatre’ls es
fa malbé un 48% de la resta d’arbres5.
Les serradores solen ser a la vora de les
àrees de tala. Els troncs es tallen en
taulons (peces paral·lelepípedes) o bé
se’n fa fullola. La fusta es tracta per
prevenir atacs de fongs o corcs, ja sigui
escalfant-la o banyant-la en productes
5

Amazònia – Assemblea de Solidaritat: Volem un
futur amb boscos... o deserts?

residus
de fusta

enderrocs

paletes
fusteries esporga
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CERTIFICACIONS FORESTALS
La certificació forestal és una iniciativa que va néixer els anys 90 a conseqüència de la
preocupació pel paper que juguen les explotacions comercials de fusta en el problema
de la deforestació i per complementar les regulacions nacionals o internacionals sobre
l’explotació forestal, especialment on les autoritats no podien o no volien controlar-les.
Es tracta de garantir al consumidor final que la fusta prové d’explotacions que segueixen un conjunt de normes o principis.
La primera certificació que va aparèixer, el 1993, va ser l’FSC (Forest
Stewardship Council, Consell d’Administració Forestal)6. És una organització independent en la qual participen propietaris forestals, indústries
de la fusta, comunitats locals i pobles indígenes, organitzacions ecologistes i sindicats, amb representació de països del Nord i del Sud al
50%. Es caracteritza per la voluntat de consens entre totes les parts i
per valorar en la mateixa mesura les qüestions socials, ambientals i econòmiques. Els
criteris que han de complir les explotacions forestals per obtenir el segell FSC garanteixen que la tala sigui sostenible, que no degradi l’entorn, que es respectin els drets dels
pobles indígenes i que l’explotació sigui rendible a llarg termini.
Els costos de la certificació corren a càrrec dels propietaris del bosc. Això posa els
explotadors grans en avantatge respecte a les comunitats petites en un mercat en què
la certificació serà cada cop més exigida (sobretot l’europeu). També passa que a les
explotacions del Nord els resulta més senzill complir els criteris FSC i tenen més accés
als mercats certificats. El 80% de la superfície certificada correspon a finques grans
com 160.000 camps de futbol, i el 83% és al Nord7. Aquests desavantatges per a les
comunitats locals se senyalen com a un inconvenient del segell.
Després de l’FSC han aparegut alguns altres segells certificadors. El de més presència a Europa és el PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació Forestal), creat el 1999
per propietaris de boscos i indústries de la fusta. La resta d’actors hi tenen un paper
molt secundari i les certificacions es donen de manera poc transparent, per això diverses organitzacions el desqualifiquen8. Avui per avui, l’únic segell amb credibilitat i
àmpliament acceptat com a eina vàlida per frenar les tales il·legals i potenciar el principi de sostenibilitat social i mediambiental és l’FSC, tot i que per si sol no resol, esclar, les
complexes problemàtiques associades amb els boscos.
A l’Estat espanyol el segell es va introduir el 1998. Hi ha tres explotacions certificades, i només el 0’12% de la fusta que s’importa ho és.
6

www.fscoax.org
C. Van Dam: La economía de la certificación forestal: ¿desarrollo sostenible para quién? Revista
Ecología Política n. 25, 2003
8
www.fern.org
7
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químics. Després s’asseca de manera
natural o amb aire calent; la segona
opció permet que el temps d’assecatge
passi de mesos a dies, però té més
despesa energètica.
La fusta es transporta en troncs o en
taulons. En alguns països tropicals s’obliga a exportar-la en taulons per generar
més economia local.
Les branques o troncs que no es
poden aprofitar com a fusta massissa
perquè tenen nusos o són guerxos o
prims (la meitat del que es tala a
Espanya) es destinen a pasta de paper i
a la fabricació de taulers. Per fer taulers
també s’aprofiten diversos tipus de
restes de fusta: podes agrícoles, retalls i
estelles (de serradores, fusteries, indústries de la fusta) i, des de fa pocs anys,
fusta usada (mobles vells, paletes, embalatges, encofrats, etc.). Un 76% de la
matèria primera dels taulers és fusta
recuperada i un 24% fusta verge9.
Tota la fusta que es fa servir per fer
taulers també es pot usar com a
combustible en les centrals de biomassa,
que generen electricitat cremant matèria orgànica. La competència entre els
dos sectors és origen de controvèrsia,
perquè les restes de fusta que es generen no són suficients per a tots dos (de
fet se n’importen).

ELS TAULERS
Hi ha tres grans tipus de taulers:
• Aglomerat o de partícules: està fet de
partícules de fusta esmicolada, encolades amb una resina.
• DM (la denominació ve d’una marca
comercial, són les inicials de densitat
mitja) o de fibres: la fusta es fricciona
fins a obtenir fibra llenyosa. El tauler
queda més dens i resistent que l’aglomerat i permet fer coses que aquest
no permet, com tornejar-lo o perfilar
els cantells.
• Contraplacat: es fa amb diverses
fulloles de fusta massissa, generalment tres, encolades de manera que
les fibres de dues fulloles consecutives queden disposades perpendicularment. Es fa servir molt poc per fer
mobles.
Per enganxar les partícules o les
fibres dels taulers es fa servir majoritàriament una resina sintètica que conté
urea i formaldehid (formol); s’hi poden
afegir additius per fer el tauler més
resistent a l’aigua o al foc, perquè no s’hi
adhereixi la pols, que no hi quedin ditades, que no es ratllin, etc.
El formol és una substància tòxica
que irrita les mucoses i les vies respiratòries, fa necrosi a la pell i està catalogada com a possible cancerígena10.

Emana dels mobles de tauler durant
tota la seva vida. Per tal de limitar els
problemes de salut derivats d’aquestes
emanacions s’ha regulat la quantitat de
formol que pot contenir un tauler i
s’han definit dues categories de taulers:
E1 (contingut i emissions mínimes) i E2
(poden contenir fins a quatre vegades
més formol que els E1 i emetre’n el
doble). La majoria dels taulers que es
fabriquen a Espanya són E2, tot i que
cada cop es fabrica més E1. En països
com Alemanya o Àustria només es
permet comercialitzar taulers E1.
La presència de formol als mobles
vells és una dificultat a l’hora de recuperar-ne la fusta. Per fer-los servir com
a matèria primera per a taulers de
categoria E1 cal analitzar-los i, si el
contingut en formol és excessiu, no es
poden aprofitar.
Les cares externes dels taulers es poden
cobrir amb diversos revestiments:
• Paper imprès amb un dibuix que imita
la textura de la fusta i impregnat amb
una barreja d’urea, formol i melamina,
una resina sintètica que ha donat nom

9
10

Associació Nacional de Fabricants de Tauler
Directiva europea 67/548/EEC, annex 1

En la formulació de vernissos
s’introdueixen substàncies tòxiques
i es bandegen substàncies innòcues
per aconseguir que el temps d’assecat
sigui més breu i satisfer així el ritme
de producció industrial, que volem
cada vegada més ràpid.
Fer servir substàncies tòxiques és
perillós per a la salut dels que hi
treballen i incrementa la complexitat
i els costos de producció.
Calen moltes mesures de seguretat
per transportar-les, manejar-les
i gestionar-ne els residus
12
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a aquest tipus de revestiment. El paper
s’enganxa al tauler mitjançant una
premsa, que pot tenir alguna textura
per donar relleu al revestiment. La
melamina frena les emanacions de
formol, però no completament.
• Laminat d’alta pressió: el mateix però
amb diverses capes de paper, més resina i un premsat molt fort. És el que es
coneix popularment com a fòrmica (una
marca comercial) i és més resistent al
desgast i les ratllades que la melamina.
• Una fullola de fusta. En aquest cas es
diu que el tauler és rexapat.

LA FABRICACIÓ DELS MOBLES
Les peces de fusta es tallen, es poleixen
amb paper de vidre, es fan els acabats
dels cantells, es taladren si cal, i s’hi aplica algun tractament: vernís, laca, cera,
tint, etc. Després les peces s’assequen,
es tornen a polir i es munta el moble.
En general, els productes per als tractaments consten d’una resina, un cert
nombre d’additius (pigments, assecants,
retardants de flama, etc.) i un dissolvent
que manté la barreja en estat líquid.
La majoria dels components són
sintètics. La resina sol contenir formol,
que té els inconvenients que ja hem
comentat. Alguns dels additius poden
ser tòxics (metalls pesants, toluè o xilè,
substàncies que es consideren de les
més tòxiques). El dissolvent sol ser
orgànic.
Els dissolvents orgànics són compostos orgànics volàtils (COV) que s’alliberen
a l’aire mentre s’aplica el producte.
Provoquen que es formi ozó a l’aire, la
qual cosa genera problemes respiratoris.
A la indústria es comencen a substituir
per productes en base a l’aigua; en aquest
cas cal afegir a la fórmula altres components que també poden ser tòxics, i els
vernissos no aconsegueixen la mateixa
qualitat. Una altra alternativa és fer servir
productes basats en olis vegetals, com
l’oli de llinosa, que contenen una proporció molt petita de substàncies lleument
tòxiques. A Espanya quasi no s’usen
industrialment, en canvi a Alemanya es
fan servir en un 15%-20% dels mobles.
Els vernissos i altres tractaments es
preparen i s’apliquen en cabines tancades i ventilades per tal de minimitzar
l’exposició dels treballadors als COV i
altres tòxics.
Altres substàncies problemàtiques que
hi pot haver en un moble són els retardants de flama halogenats que hi sol
haver a les espumes, i els metalls pesants
que es fan servir en els tints per als teixits.

Localització de la producció
Com en tants altres sectors productius,
darrerament s’està incrementant molt la
fabricació de mobles en països de
l’Europa de l’Est i Àsia, especialment a la
Xina. El 2002 van disminuir les importacions de mobles a Espanya des de tots
els països que ens en venen excepte les
de la Xina, que es van incrementar en un
28% respecte al 2001. Avui és el quart
país mundial en producció de mobles; en
fabrica 4 vegades més que fa 8 anys11.
Entre els fabricants xinesos és habitual
copiar el disseny de mobles occidentals,
fins i tot de vegades el logotip.
Els mobles que vénen de l’Àsia poden
ser més barats perquè els salaris allà són
inferiors, es paga per sota del salari mínim,
es fan treballar més hores de les estipulades sense donar paga extra, i no es gasten
11

Federmueble: El sector del mueble en España,
novembre 2003

diners en dissenyar els mobles ni en equipar les fàbriques amb mesures de protecció dels treballadors o de minimització
d’impacte ambiental. A l’Europa de l’Est en
general la situació és intermitja.
Així, al nostre mercat hi podem trobar
mobles un 30%-50% més barats que els
fabricats aquí, i de vegades idèntics. En
un mercat en què el consumidor es guia
essencialment pel preu, això perjudica
els fabricants locals. Alguns ja encarreguen la fabricació dels seus mobles a la
Xina; una de les fonts que hem consultat
ens explica que un fabricant ja té estudiat cap on mourà la producció quan les
condicions laborals que ofereix el fabricant actual millorin.

ADQUISICIÓ, ÚS I FINAL DE VIDA
A la pàgina 16 expliquem com adquirir i
usar els mobles des del punt de vista del
consum responsable.
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EL DEBAT TAL COM EL PLANTEJA EL CRIC
FUSTA MASSISSA O TAULER?

SOBRE COMPRAR MOBLES DE FUSTA TROPICAL

Els mobles de tauler són un gran invent,
perquè permeten reciclar una gran
quantitat de restes de fusta. El millor
que es pot fer amb els residus un cop
generats és reciclar-los, i la fusta és una
material reciclable fàcilment.

Si els boscos tropicals estan decreixent el millor seria que no
se’n tragués cap arbre. Hauríem de consumir fusta no tropical
o de plantacions.

Sí, de no ser que contingui substàncies tòxiques o que sigui difícil separar-la d’altres materials. Però no
generar residus encara és millor que
reciclar-los. Seria millor consumir
pocs mobles i que siguin duradors.
Llavors potser hauríem d’escollir la
fusta massissa. Tot i que avui els
taulers també són molt duradors.
Però gràcies a substàncies químiques
que poden ser tòxiques. És veritat que
els mobles de tauler poden durar anys,
però els massissos poden durar generacions.
La fusta massissa també té l'avantatge que una ratllada o un cop es poden
reparar, en canvi en el tauler segurament faran malbé el revestiment i això
no té remei. Però la fusta massissa es
pot deformar amb la temperatura o la
humitat i es pot corcar.
El tauler també es fa malbé amb la
humitat. A més, desprèn formol
durant tota la vida del moble.
Certament el tauler té alguns inconvenients, però de totes maneres bé s’ha
de donar una sortida als residus de
fusta.
Si reduïm el volum de consum i per
tant de producció també es redueix
el volum de residus que generem i
per tant que hem de reciclar. La
fusta és compostable, és a dir, se’n
pot fer adob orgànic, i tenim una
gran quantitat de cultius que ara es
fertilitzen amb adobs sintètics.

14
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Si no intervenim en un bosc primari segur que no li fem cap
mal, però explotar-lo tampoc no té perquè perjudicar-lo si es
fa bé. És més, si l’explotació sostenible d’un bosc és una
sortida econòmica viable, no es veurà la necessitat d’eliminar-lo per destinar el terreny a cultius o altres activitats. És
a dir, explotar-lo pot ser justament la forma de conservar-lo.
Llavors, per contribuir a aquesta viabilitat econòmica pot ser
positiu consumir fusta tropical, sempre que tingui la certificació FSC.
No obstant és millor que la viabilitat reposi sobretot sobre el
mercat local. Tot el funcionament d’una societat és més sòlid
com més s’adapti a l’entorn on es desenvolupa.
De totes maneres, per als mobles d’exterior no tenim més
remei que consumir fusta tropical, que resisteix les pluges.
Hi ha moltes fustes locals que aguanten bé a l’exterior.
Des de sempre s’han fet servir per a la construcció o el
mobiliari urbà.
L’explotació sostenible dels boscos pot no ser suficient per
satisfer la creixent demanda de fusta.
La quantitat de fusta que produïm no ha d’estar en funció de
la demanda sinó al revés: s’ha de limitar la demanda a la que
el planeta pot satisfer de manera sostenible.
Però els boscos que es perdin es poden substituir per plantacions.
No, els boscos són insubstituïbles. Les plantacions no fan les
funcions dels boscos, fonamentals per a l’equilibri ecològic
del planeta.
De totes maneres, el nostre consum de mobles influeix poc en
la situació dels boscos.
Si comprem mobles de fusta certificada sabem que almenys
no contribuïm a la tala il·legal o insostenible ni a les violacions dels drets humans. Si reduïm el consum i comprem
fusta local sostenible no contribuïm a un sistema d’economies dependents de mercats llunyans i del transport ni a
empitjorar la problemàtica dels boscos. Ni més, ni menys.
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RESUMIM:
COM REDUIR EL CONSUM DE MOBLES
EN ADQUIRIR-LOS

Reutilitzar
• Plantegem-nos perquè ens ha sorgit la necessitat de
canviar de mobles. Canviar-los de lloc o pintar-los pot ser
una manera de no avorrir-los.
• Els podem portar a restaurar a professionals o fer-ho
nosaltres mateixos (al requadre inferior s’indica com es fa).
• Fer intercanvis, ja sigui a nivell particular o veïnal. En
alguns municipis es deixen mobles vells al carrer un dia
determinat perquè qui hi estigui interessat els pugui agafar,
o es fan aquests intercanvis a la deixalleria municipal.
• Comprar-los al mercat de segona mà.
Qualitat i durabilitat
• La fusta massissa és la més duradora.
• Que les peces estiguin encaixades unes amb les altres.
Les peces encolades es desuniran molt abans.
• Armaris: la peça del fons és la que aguanta tota l’estructura. Ha de tenir un cert gruix i no ha d’estar agafada
amb grapes. Altrament, amb el temps les portes es
torcen i els calaixos s’encallen.
• Taules: les potes i les travesses han de ser de fusta
massissa. Que no ballin en rebre empentes laterals. Un
sobre clar reflecteix el màxim de llum possible.
• Cadires: la peça que aguanta més empentes és el respatller, per això és fonamental que s’encaixi amb les barres
laterals. Si els materials del seient i el respatller permeten la circulació de l’aire seran més confortables. Si hi
hem de seure molta estona seguida va bé que tingui
braços perquè ens ajuden a canviar de posició.
• Els mobles fets a mà per un fuster o un ebenista segurament seran de qualitat.
• Tinguem en compte per quant temps se’ns podran
subministrar peces de recanvi (prestatges, calaixos,
poms, etc.)
• Si hi ha peces de diferents materials, que sigui fàcilment
separables perquè es puguin reciclar al final de la vida útil.

EN USAR-LOS
• No els donem cops ni els ratllem. L’acabat no només té
una funció estètica sinó que també protegeix.
• No els fem aguantar forces per a les quals no estan
dissenyats.
• No els exposem a fonts directes de calor o fred, preservem-los de l’aigua i la humitat, ventilem-los.
• Netegem-los amb un drap eixut.
• Per revitalitzar la fusta i fer-la lluent, freguem-los bé
amb un drap suau mullat amb oli, vinagre o llimona.
• Quan el moble ja no ens faci més servei posem-lo als
circuits de segona mà o, si no es pot reutilitzar, de recuperació de fusta.

Per restaurar un moble
Qualsevol moble que tingui les peces senceres i no hagi patit un atac de corc molt important que hagi fet perdre consistència a la
fusta es pot restaurar. Els passos a seguir són:
1. Si pensem que hi pot haver corcs, fer un tractament. Vegeu el requadre següent.
2. Desmuntar-lo completament; les peces de fusta, els ferratges, vidres, etc.
3. Treure la capa de vernís, pintura o cera que tingui amb paper de vidre o amb un producte decapant.
4. Polir la fusta amb paper de vidre fi.
5. Opcionalment, revestir el moble amb algun acabat (vernís, cera, etc.). Vegeu el requadre sobre productes no tòxics.
6. Tornar-lo a muntar.

16
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Els corcs
Entre l'abril i l'octubre, els corcs femella dipositen ous sobre superfícies de fusta. Els cucs penetren en la fusta, fent-hi galeries
a mesura que se la van menjant. Al cap d'uns tres anys es converteixen en adults i surten de la fusta per complir un nou cicle.
La fusta envernissada, pintada o encerada dificulta més la penetració dels cucs que la fusta sense tractar. Diu una recepta
casolana que va bé posar aglans frescos al moble; els aromes atreuran els corcs i dipositaran els ous als aglans.
Examinem regularment els mobles buscant foradets rodons o serradures. En cas de trobar-ne podem fer dues coses:
• Aplicar un producte anticorcs. Perquè faci efecte ha d'arribar fins on hi hagi els corcs, per això és convenient introduir-lo
pels forats amb una xeringa i xopar bé tot el moble amb un pinzell. Després cal tapar el moble amb un plàstic durant una
setmana.
• Portar el moble a un servei de tractament per temperatura: el moble es posa en una cambra i es fa baixar la temperatura
fins que els corcs es moren literalment de fred.

Productes no tòxics
Els productes per al tractament de la fusta (vernissos, esmalts, anticorcs, etc.) que trobem en botigues convencionals contenen substàncies tòxiques, tant si el dissolvent és orgànic com si és aigua.
Els productes més innocus són a base d’olis vegetals i altres ingredients naturals, però encara no és fàcil trobar-los al
mercat. Algunes marques són: Livos (93 210 55 25), Biofa, Prosolex i Biofusta (977 732 186), Biodur (971 336 463), Baucent i
Tamis (93 674 24 72).

Fustes locals i sostenibles
Ens agradaria poder oferir un directori de fabricants que fan servir fusta massissa d’origen local, però no existeix i elaborar-lo
és molt difícil. De totes maneres, de la fusta que es tala a Espanya només un 15% es destina a la fabricació de mobles. La major
part de la matèria primera dels taulers és local.
Pel que fa a l’oferta de fusta amb certificació FSC, a www.greenpeace.es i a www.terra.org hi ha llistes actualitzades d’importadors, fabricants i botigues que ofereixen algun producte derivat de fusta FSC (mobles, parquet, paper, construcció, etc.).

PUNTS CALENTS

NOTES PRÀCTIQUES

• La deforestació del planeta és un problema greu. La
fabricació de mobles és només un dels molts factors
que hi intervenen.
• Actualment la deforestació es produeix sobretot a les
zones tropicals.

• Prioritzem les fustes d’orígens propers i amb la certificació FSC. Sovint no trobarem les dues condicions alhora, i de fet és probable que els botiguers no ens sàpiguen dir res sobre l’origen de la fusta. És important que
els fem saber que el volem conèixer.
• En cap cas consumim fustes tropicals o boreals sense
certificació.

• Un consum elevat de mobles incrementa la quantitat
de residus que generem.
• La fusta és fàcilment reciclable en tauler però cal usar
substàncies tòxiques.

• Fem servir els diferents circuits de segona mà, tant per
comprar com per desfer-nos dels mobles.
• La fusta massissa és més duradora que el tauler.

• Els mobles de tauler contenen formol, una substància
tòxica que emanarà del moble tota la seva vida.
• Els vernissos i altres tractaments poden contenir
compostos orgànics volàtils i altres substàncies tòxiques.

• Els taulers de categoria E1 tenen un contingut de
formol mínim.
• Els vernissos més innocus són a base d’olis vegetals.
Vegeu el requadre sobre productes no tòxics.
• A la taula de la pàgina 21 s’indica el tipus de tauler i de
vernís que fan servir uns quants fabricants.

• Al nostre mercat cada cop hi ha més mobles fabricats
a l’Europa de l’Est i l’Àsia. Són més barats que els
fabricats aquí gràcies a la diferència de salaris, de
condicions laborals, de mesures de seguretat i de
protecció del medi a les fàbriques.

• En general, els preus baixos són senyal de condicions
laborals pobres.
• Demanem als botiguers qui és el fabricant dels mobles i
on els fabrica.
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Els fabricants
de mobles de fusta
En aquest número parlem de pocs fabricants. És difícil que el
consumidor arribi a saber qui ha fabricat un moble (de fet diverses
botigues ens han dit que si un client els demanés qui és l’empresa
fabricant no li dirien); per això les empreses no senten que estiguin
en contacte amb el consumidor, i moltes no han volgut aparèixer a
l’estudi.
A l’Estat espanyol la indústria del moble es concentra sobretot al
País Valencià; hi ha una cinquena part dels fabricants, que
produeixen un 25% dels mobles. Les empreses són
majoritàriament petites; el 88% tenen menys de 20 treballadors.
A Catalunya la major part de les empreses del moble són als
voltants de La Garriga (Vallès Oriental).

Biomueble
Emana és una associació de Madrid que
es dedica a la promoció d’empreses d’inserció social. El 1997 va organitzar un
curs de fusteria per a joves en situació
d’exclusió social del barri de Vallecas,
que va derivar en la fundació de l’empresa Biomueble l’any següent.
És un taller de producció artesanal
que fa mobles a mida i ocasionalment
restauració. Hi treballen dos professionals i dues persones que reben una beca
de l’associació Emana. Són menors que
estan complint algun tipus de mesura
judicial (estan en règim obert o amb
llibertat vigilada). Durant l’estada a l’empresa reben formació en fusteria i hàbits
de treball, i quan són majors d’edat se’ls
ajuda a trobar feina en una empresa del
sector. S’aconsegueix la meitat de les
vegades.
MEDI AMBIENT
• Els vernissos que fa servir Biomueble
són a base d’olis vegetals.

PERFIL DELS FABRICANTS DE MOBLES DE FUSTA
Marca

Empresa

Tipus

D’on és

Propietat

Activitats

Biomueble

Petita empresa
d’inserció

Madrid

75% associació Emana,
25% Juan José Juárez

Fabricació de mobles a mida

Ikea

Multinacional

Seu social a Holanda.
Origen suec

Fundació Stichting INGKA

Disseny i venda de mobles
i articles per a la llar

Mobles Quer

Petita

Vilafranca
del Penedès
(Alt Penedès)

Família Quer

Fabricació i venda de mobles
de pi massís

28

Punt Mobles

Mitjana

Paterna (València)

3 socis particulars

Fabricació de mobles de disseny

65

Treballadors
4

76.000

Font de les dades: les mateixes empreses. No contesta indica que l’empresa no dialoga amb nosaltres. No ho revela vol dir que prefereix que no es publiqui la dada.
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Ikea
Ikea és un grup empresarial multinacional que es va fundar el 1943 a Suècia.
Dissenya, distribueix i ven uns 10.000
productes per a la llar, la major part
mobles de fusta. Els productes es
venen en les 186 botigues Ikea repartides en 31 països, de les quals 21 són
franquícies i 165 són pròpies. La primera botiga de l’Estat espanyol es va obrir
el 1996. Té previst obrir 10 botigues
cada any al món, de les quals 2 o 3 a la
Península.
El grup Ikea pertany a la fundació
holandesa Stichting INGKA, que presideix Ingvar Kamprad, fundador d’Ikea i
14ena fortuna mundial segons la revista Forbes. La família Kamprad és
propietària del grup Ikano, una multinacional amb seu a Luxemburg que es
dedica als negocis immobiliaris, d’assegurances i financers (banca i fons d’inversió), i té la cadena de mobles
Habitat.
El grup Ikea només fabrica un 8% dels
seus productes, en 34 fàbriques en 11
països occidentals i d’Europa de l’Est. La
resta els compra a uns 1.600 proveïdors
externs de 56 països. El 66% de les
compres vénen d’Europa, el 31% de
l’Àsia (de les quals la meitat de la Xina) i
el 3% d’Amèrica del Nord. Els proveïdors
poden subcontractar al seu torn un
nombre desconegut d’altres fàbriques i
tallers.
La idea de negoci d’Ikea és oferir
productes a un preu prou baix com
perquè els pugui comprar com més gent
millor. Per aconseguir que els mobles
siguin barats aplica diversos mecanismes: a l’hora de dissenyar els productes
busca com minimitzar la quantitat de
material i que sigui barat, no hi posa
elements que no siguin funcionals, busca
el proveïdor que li fabriqui més barat,
encarrega grans quantitats per ajustar
el preu, i basa la venda al públic en l’autoservei.

Facturació 2002

Beneficis 2002

(milers d’euros)

(milers d’euros)

82’64

1’12

MEDI AMBIENT1
• Aplica a tots els productes la normativa sobre substàncies tòxiques més
estricta d’entre les de tots els països
on és present. L’únic producte Ikea en
què hi ha PVC són els cables. En les
espumes només fa servir retardants
de flama halogenats al Regne Unit
perquè la llei li obliga.
• A Europa està trasvassant una part
del transport per carretera al tren. El
2001 va fundar una empresa ferroviària pròpia per al transport entre
Alemanya i Suècia.
• Ikea és un dels socis fundadors de la
certificació forestal FSC, però actualment només l’exigeix per a la fusta
provinent de boscos primaris; no diu
res sobre les fustes d’altres origens,
amb les quals la majoria dels mobles.
Té una pla per incrementar els requeriments als proveïdors (que l’origen de
la fusta sigui conegut, que no sigui
il·legal, etc.) i arribar a exigir una
certificació de les característiques de
l’FSC per a tota la fusta, però no té
calendari per complir-lo.

• Cada any fa bustiades a les ciutats on
és present per repartir 110 milions de
còpies del seu catàleg de més de 300
pàgines.
• El sistema de venda per autoservei
requereix que els compradors vagin en
cotxe particular als punts de venda,
que solen estar als afores de les ciutats.
ASPECTES SOCIALS
• La tardor del 2001 Ikea va elaborar un
codi de conducta2 que estableix les
condicions laborals que han d’oferir
els proveïdors quant a seguretat al
lloc de treball, il·luminació i ventilació,
gestió de residus perillosos, salari,
horaris, etc. Ikea explica que ella
mateixa o una de les tres empreses
auditores que té contractades fan visites sorpresa als proveïdors per controlar que compleixin el codi; si no és així

1

www.ikea.es/ms/es_ES/about_ikea/
social_environmental/environment.html
2
www.ikea.es/ms/es_ES/about_ikea/
social_environmental/
purchasing_home_furnishing_products.pdf

Plantes de
producció

Mercat

1 taller a Madrid

Comunitat de Madrid

Venda directa i a través de botigues i
estudis de decoració

91 380 85 71

Punts
de venda

Contacte

11.300.000

No ho revela

34 fàbriques
en 11 països

82% Europa, 15% Amèrica
del Nord, 3% Àsia

Grans superfícies pròpies

902 400 922

No ho revela

No ho revela

1 a Vilafranca
del Penedès

100% Catalunya

Botigues pròpies

93 892 05 33

5.000

200

1 a Paterna

15% País Valencià, 55% resta
d’Espanya, 30% exportació

Botigues de mobles

96 134 32 70
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A les fàbriques occidentals de mobles és
obligatori tenir sistemes de ventilació i
il·luminació. Els treballadors han de portar una
protecció a les orelles pel soroll, calçat
reforçat perquè si cau alguna cosa no t’aixafi el
peu i roba de feina ajustada al cos perquè no
s’enganxi amb les màquines. Els vernissos
s’han de preparar i aplicar en cabines
hermètiques amb un aspirador que minimitzi
l’exposició del treballador a les subtàncies
tòxiques. Les empreses han de dedicar diners a
adaptar-se a les noves normatives de
seguretat, medi ambient i qualitat.
A les fàbriques del Sud en general no hi ha res
de tot això i els salaris donen just per
sobreviure. D’aquí que els mobles fabricats allà
siguin tan barats

els dóna dos anys de termini per
complir-lo. Té previst publicar el
primer informe sobre les auditories
aquesta primavera.
L’organització holandesa SOMO
(Centre de Recerca de Multinacionals)
va fer una recerca entre maig i octubre del 2002 en 10 proveïdors d’Ikea
de l’Índia (s’hi fan la meitat de les
alfombres Ikea), Bulgària i el Vietnam3.
Va detectar incompliments del codi
d’Ikea a totes les fàbriques. Els més
freqüents són que les jornades laborals són llarguíssimes (10 o 12 hores
diàries i 6 o 7 dies per setmana), que
les hores extra no es paguen, que les
mesures de seguretat són insuficients
o inexistents i que es posen traves a
què els treballadors s’organitzin (que
inclouen acomiadaments). Només a
Bulgària es fan contractes per escrit i
es paguen complements per sobre del
salari mínim, tot i que en negre. Cap
dels treballadors entrevistats coneixia
el codi d’Ikea. En una de les fàbriques
búlgares hi ha personal que ha treballat 3 i 5 anys sense parar perquè es
paga als treballadors perquè no agafin
vacances (cosa que la llei prohibeix).
En una de les fàbriques índies es
“compren” treballadors: se’ls paguen
uns quants mesos per endavant de
manera que queden lligats al lloc de
treball tant si volen com si no.
En resposta a aquest informe de
SOMO, Ikea va declarar4 que ja coneixia la situació gràcies a les seves
pròpies auditories, que està prenent
milers de mesures correctives, i que
3

www.somo.nl/somo_ned/nieuws/
IKEA%20eindrapport.pdf
4
www.somo.nl/somo_ned/nieuws/
commentaar%20IKEA%20op%20rapport%
20FNV%20en%20SOMO.pdf

MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS ÉS A LES MANS DE LES GRANS EMPRESES
Les condicions laborals deplorables són la norma en les
regions on actualment es fa bona part de la manufactura
en la nostra economia global; de fet, són la motivació que
fa moure la manufactura cap en aquestes regions.
Quan se’ls demana per la seva responsabilitat, les
empreses que subcontracten la manufactura en aquests
països solen argumentar que és una situació complexa en
què intervenen molts factors que no controlen. El seu
paper, però, és determinant. Si els treballadors han de fer
jornades llarguíssimes cobrant una misèria és perquè les
comandes estipulen que tal dia s’ha d’entregar tal quantitat de producte a canvi de tants diners, i és l’empresa qui
ha posat les condicions (en cas que el proveïdor pugués
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negociar-les segur que seria per allargar el termini d’entrega o apujar el preu). Alhora, això sí, els codis de coducta “exigeixen” als proveïdors que compleixin la llei pel que
fa a salaris i hores de treball.
La mateixa Ikea ens ofereix una demostració de la capacitat que tenen les grans empreses per canviar les condicions en què es fabriquen els seus productes si volen. El
1997, reportatges televisats a diversos països mostraven
nens i nenes fabricant productes Ikea. L’escandol mediàtic
va perjudicar tant l’empresa que va decidir eradicar el
treball infantil de la seva cadena de producció. Ikea afirma
que això sí que ho va poder aconseguir i, tenint en compte
el que s’hi juga, probablement deu ser cert.

aquests problemes no són específics
dels proveïdors d’Ikea ni de cap indústria concreta. Costarà temps resoldre
algunes qüestions, perquè requereixen
canvis fonamentals en les societats
d’alguns països. Aquestes declaracions
es contradiuen amb el que diu a través
de la web5: A través de la xarxa
mundial d’Oficines de Compres Ikea
garanteix que els proveïdors apliquin i
compleixin els requisits establerts al
Codi de Conducta.
• La fundació propietària d’Ikea té la
seu fiscal a les Antilles Holandeses. El
president té la residència a Suïssa.
Ambdós països són paradisos fiscals6.
• Ikea és una de les multinacionals que
ha rebut un préstec7 de la
International Finance Corporation, la
branca del Banc Mundial que dóna
crèdits a empreses privades perquè

inverteixin en països del Sud (el
paper majoritari del Banc Mundial és
donar préstecs a governs). Aquests
crèdits han estat criticats, entre
altres motius, perquè constitueixen
una manera de subvencionar amb
diners públics empreses que en general tenen beneficis més que suficients per desenvolupar la seva activitat sense ajuts externs. En
parlarem en números posteriors
d’Opcions.
5

www.ikea.es/ms/es_ES/about_ikea/
social_environmental/the_ikea_way.html
6
Barcelona Business, maig 2003
7
C. Cray: Dubious Development: The World
Bank’s Foray Into Private Sector Investment,
revista Multinational Monitor vol. 22 n. 9,
setembre 2001. Disponible a www.multinationalmonitor.org/
mm2001/01september/sep01corp3.html

Massís Quer
L’empresa Mobles Quer va néixer el 1899 a
Vilafranca del Penedès com un petit taller
d’ebenisteria que feia mobles a mida. Avui
té una fàbrica de mobles de pi massís,
clàssics i moderns, i fa acabats artesanals
a petició del client. Els seus mobles només
es venen en tres botigues pròpies.

Punt Mobles
És una empresa de Paterna (València)
que es va fundar el 1980. Fabrica mobiliari de disseny per a particulars i per
amoblar hotels, oficines, etc.
MEDI AMBIENT
• Ha pres mesures de reducció de l’impacte ambiental i de prevenció de
riscos laborals des que va néixer, quan
la llei encara no li obligava.
• Només fa servir taulers de categoria E1.

ELS FABRICANTS I ELS PUNTS CALENTS
Marca

Tipus de fusta dels mobles

Fa servir fusta
certificada?

Tipus de dissolvent

Tipus
de tauler

Lloc
de fabricació

Transparència

60% tauler
40% massissa europea
Algunes fulloles de fusta
tropical

No

Olis vegetals

No ho sap

Madrid

Correcta

Massissa tropical
i no tropical, tauler

Només la provinent
de boscos primaris

Dissolvents orgànics
i en base a l’aigua

Només E1
des del 1986

66% Europa, 31% Àsia,
3% Amèrica del Nord

Correcta

100% massissa, principalment del País Basc i Galícía

No

Dissolvents orgànics

-

Vilafranca i tallers
subcontractats a
Catalunya i el País
Valencià

Correcta

90% tauler
10% massissa d’Amèrica
del Nord i Europa

No

Dissolvents orgànics

Només E1
des del 1986

Paterna

Correcta
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Sembla que les polítiques
actuals de planificació de la
mobilitat no contemplen cap
més consideració que la
“necessitat” de moure’ns com
més i més ràpid millor,
ignorant els impactes de tota
mena que tenen els nostres
desplaçaments. Un consum
responsable ens duu a
qüestionar-nos quant i com
ens desplacem.

25
%
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i

ó
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El transport
i el consum0,5
responsable0

riquesa i els recursos mundials, estan
El model de transport que se segueix
distribuïts de manera molt desigual i 0,9
en el “primer món” assumeix que els
0,7 cada 0,6 injusta. Així, tenim que el 20% de la
ciutadans volem desplaçar-nos
població
mundial utilitza el 60%
cop més al major nombre de llocs, com
0,5
0,5 de
l’energia destinada
al transport; si
més ràpid i més lluny millor. Veiem
0,35
tothom pretengués desplaçar-se com
tendències clares com posar cada
els occidentals caldria multiplicar per
vegada més i més cotxes sobre el
tres la producció de petroli, i això és
planeta, viure més lluny de la feina i
materialment impossible. Un altre
viatjar més lluny per vacances. Quins
exemple: només una part dels desplacostos té per a nosaltres aquesta
çaments urbans es fan en cotxe (25%
forma de vida?
en el cas de Barcelona), però tots els
A gran escala tenim el problema de
ciutadans patim les molèsties que
l’escalfament global del planeta (les
causa.
emissions de CO2 degudes al transport
Fins ara, les administracions han
són un 30% del total).
potenciat bàsicament el cotxe, l’avió i
En l’àmbit més local tenim la contael tren de gran velocitat. Són els
minació de l’aire (segons l’OMS causa el
mitjans que més consumeixen, amb
doble de morts prematures a les ciutats
més impacte social i mediambiental,
que els accidents de trànsit), el gran
més cars i que més beneficis generen
nombre d’accidents, molts dels quals
per a les grans empreses constructores
mortals, els impactes de les grans
i energètiques.
infraestructures (carreteres, aeroports,
Per tal de desplaçar-nos de la forma
vies...), etc.
més sostenible possible, plantegem-nos
Per altra banda, els beneficis i
primer cada desplaçament que fem,
perjudicis del transport, igual que la

oc
up
a

1
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e
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CONSUM D’ENERGIA DELS DIFERENTS MITJANS DE TRANSPORT
3,5

2,9

3

2,7

2,5

2

FONTS D’INFORMACIÓ

1,4

1,5

Associació per la Promoció del Transport
Públic, www.laptp.org

1
Revista El Ecologista, diversos números. Es
poden consultar els sumaris a www.ecologista0,5
senaccion.org/revista/indice/home.htm

Paco Segura: Transporte e infraestructuras
en el Estado español. Una visión crítica.
Ponència a les Jornades pel Ferrocarril del
Sindicat Ferroviari de València, març 2003
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0,9
0,5

0,5

Tren
interurbà

Autocar
turisme

0,6

0,7

0,35

0
Tren
rodalies

Autobús
urbà

Cotxe 100%
ocupació

TGV

Cotxe 50%
ocupació

Cotxe 25%
(mitjana)

Avió

Infraestructures

Impactes

Altres consideracions

Avió

• La creació o ampliació d’aeroports
requereix grans extensions de
terreny; això inclou els complexos
viaris per accedir-hi.

• Per la zona de l’atmosfera on allibera el
CO2, genera el doble d’efecte hivernacle
que si s’hagués alliberat al nivell del sòl.
• Soroll fort als voltants dels aeroports.
La pertorbació del son comporta disminució del rendiment, estrès, alteracions
del caràcter i trastorns nerviosos.

• La indústria aeronàutica està molt
subvencionada. El combustible
(querosè) està lliure d’impostos i els
bitllets no paguen IVA; el control del
trànsit aeri va a càrrec de fons
públics.
• Només un 5% de la població del planeta ha viatjat alguna vegada en avió.

Tren
de Gran
Velocitat
(TGV)

• A causa de l’alta velocitat, el trajecte
ha de ser més recte i pla que el dels
trens de velocitat 200 km/h. Cal construir terraplens, ponts, túnels, etc.
• A Europa hi ha una gran controvèrsia
entre la construcció de noves línies
TGV i l’adaptació de les actuals a
velocitat 200.
• S’hi destinen molts diners públics
(uns 12 milions d’euros per quilòmetre), mentre que la xarxa convencional està cada cop més obsoleta per
falta d’inversió.

• Alteració molt important del paisatge i
els ecosistemes, fragmentació dels
hàbitats de la fauna, etc.
• El consum energètic és similar al de
l’avió en trajectes llargs (a partir de
600 km), i és almenys el doble que el
del tren de llarg recorregut.

• A causa de l’alta velocitat només para
en unes poques ciutats grans, cosa
que causa desequilibris territorials
(discriminació de les zones menys
poblades).
• Pel preu dels bitllets està enfocat a la
població amb més poder adquisitiu.

Tren regional

• Adaptar les vies existents perquè
admetin trens de velocitat 200 (fins a
220 km/hora de velocitat punta) és
entre 3 i 7 vegades més barat que
construir una nova via per a TGV (fins
a 350 km/h).

• El risc d’accident és 65 vegades més
petit que el del cotxe.

• A diferència del TGV admet transport
de mercaderies, i per tant permet
alleugerir-ne el trànsit per carretera.

Autocar

• Usa les infrastructures dels cotxes.

Cotxe

• Per transportar un mateix nombre de
persones necessita 4 vegades més
espai que una via de tren. A la ciutat
requereix de 30 a 40 vegades més
espai que el transport públic. A més
de les carreteres s’han de construir
gasolineres, àrees de descans, bucles,
rotondes, ponts, aparcaments, etc.
• Espanya és el tercer país del món en
quilòmetres de vies d’alta capacitat
(autovies i autopistes), després d’EUA
i Alemanya.

Transport
públic urbà

• Les infrastructures tenen un coeficient d’utilització gran.
• Utilitza l’espai urbà de manera molt
eficient.

Bicicleta

• La circulació per les ciutats es pot
articular mitjançant carrils bici o pacificant el trànsit de cotxes pels
carrers.

• En la gran majoria d’accidents greus de
bicicleta hi ha cotxes involucrats.

• En ciutat és més ràpida que el cotxe
per trajectes de fins a 5 km.
• És saludable i no contamina.

A peu

• Les zones de vianants són una manera de reduir l’acaparament d’espai
urbà per part dels cotxes.

• El cotxe mata cada any un miler de
vianants. Això afecta la conducta a la
ciutat (cal estar constantment alerta).

• És saludable i no contamina.

especialment els que es deuen a noves
necessitats creades (com ara passar un
cap de setmana a Londres). Cada
desplaçament, augmenta de debò la
nostra qualitat de vida? Gaudir del
nostre temps depèn dels quilòmetres
recorreguts?

• Proporciona transport públic entre
localitats de qualsevol mida.
• És el principal causant d’accidents i
morts (5.500 persones cada any a
Espanya), que suposen per a l’Estat una
despesa de 18.000 milions d’euros
anuals (per la principal activitat econòmica, el turisme, s’ingressen 24 milions
anuals). Això seguirà sent així mentre
no es limiti estrictament la velocitat.
• Contaminació acústica.
• Tot i que a les grans ciutats l’ús sol ser
minoritari, ocupa la major part de l’espai urbà.

• Per a un sol ocupant és el mitjà de
transport més car per quilòmetre.
• Converteix les ciutats en llocs inhòspits, degradant les relacions socials i
la qualitat de vida; provoca tensió tant
a conductors com a vianants.
• El conductor no pot destinar l’estona
que duri el trajecte a fer altres coses.

• La mobilitat a les grans ciutats és
inviable sense el transport públic.

En segon lloc, pensem en quin mitjà
de transport farem servir. A la gràfica
podem veure el consum d’energia de
cadascun per a igualtat de trajectes;
amb les fonts d’energia que s’usen avui,
més consum equival a més contaminació. A més del consum energètic hi ha

Les xifres corresponen a milions de joules (unitats d’energia) per viatger i quilòmetre. Per
als transports públics s’han calculat assumint la seva ocupació mitjana (del 75% en la
majoria). Veiem, per exemple, que per la despesa energètica d’un viatge en avió podríem
fer el mateix recorregut 6 vegades en autocar o tren i 3 vegades en tren de gran velocitat.
El cotxe amb un passatger és el segon mitjà més contaminant, després de l’avió.

altres impactes per tenir en compte; la
taula en recull alguns. Si estem acostumats a usar un determinat mitjà podem
tenir la sensació que “és l’única forma
possible”, però pot no ser així; considerem obertament totes les possibilitats.
Recordem també altres maneres de
desplaçar-nos com el cotxe compartit
(vegeu la secció Idees al número 9
d’Opcions) o l’autoestop. El tramvia es
considera un dels mitjans més sostenibles, però és pràcticament inexistent a
les nostres ciutats. n
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MANOLO VÍLCHEZ

Energia
verda...
tant de bo
Les dues grans empreses
espanyoles d’energia han
desplegat costoses campanyes
de publicitat de la seva
“energia verda”. En la realitat,
una d’elles no genera ni un sol
quilovat de fonts netes. L’altra
té un pla per incrementar la
generació verda, però diu que
els consumidors hem de pagar
el sobrecost perquè les
energies renovables “són més
cares”.

FONTS D’INFORMACIÓ:
Fundació Terra: 93 302 02 20, www.terra.org
Greenpeace: 91 444 14 00, www.greenpeace.es
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Visc al 2n 3a de tal número i tal carrer
d'una ciutat del món, però en el barri ric,
o sigui que no m'he de queixar perquè
per a les necessitats bàsiques en tinc
més que suficient.
Des de la finestra veig el sol a la façana del davant. Mala elecció la que va
fer la família fa ja tants anys, jo encara
no havia començat a escriure. Conservo
en el record l'entrada al pis nou i una
espècie d'inquietud cap a la recerca de
l'escalfor i la llum del sol. Però què hi
farem.
He anat creixent, com és natural, i des
de molt jove he sentit cap a les energies
renovables una espècie de passió i una
certa emoció, sobretot quan en algun
viatge veia sobre les teulades una placa
solar fotovoltaica o per a l’aigua calenta.
Des de fa molt temps m’imagino el sol i
el vent com a fonts netes d’energia que
són i que hem utilitzat poc, i em pregunto quant falta per aprofitar-les de debò; i
sempre em queixo de participar en el
brut món de l’economia fòssil.
Al meu pis no hi ha ascensor, però
m’apanyo per pujar i baixar la bici. Tinc
un cotxe compartit amb el meu germà
que gairebé no faig servir i sempre que
puc viatjo en tren, encara que agafo
l’avió; poc, però l’agafo. També he
canviat les bombetes per unes de baix
consum i segueixo amb pèls i senyals les
indicacions d’eficiència energètica en
l’habitatge, només faltaria. En fi, gaudeixo de la plena borratxera energètica,
xuclo electrons nuclears i tèrmics a dojo
i col·laboro en el tràfic de Prestiges
amunt i avall.
Esgotat per la jornada laboral, m’assec
al sofà a veure la tele. En ple bombardeig d’anuncis apareix davant meu una
dona bonica que fa servir un assecador
de cabells i es mou amb una música
celestial. Les paraules del locutor em
commouen, diu que puc contribuir al
respecte pel medi ambient des del meu
consum d’electricitat; li diu energia
verda, que bonic. Per fi, dono gràcies a
la indústria i als déus que sigui per fer
que aquest món sigui una mica millor i jo
hi pugui participar. Vinga, que m’esperen
per signar el contracte. Diuen que cada
vegada que m’afaiti, cremi les torrades o
engegui el trepant, creixerà gespa en un
prat verd; quina emoció.
Tota la meva conscienciació ambiental, les meves xerrades amistoses sense
efecte, les meves quotes a algunes organitzacions ecologistes, tot aquest esforç
passional per fi serà compensat. Amb el
canvi climàtic a tort i a dret, les emissions de CO2 que es multipliquen i no
passa res todo va bien, i un hivern que
no ho és, les notícies verdes de la tele

són un alleujament. Aquesta nit gairebé
no puc dormir de l’emoció.
Convenço la veïna del 3r 4a, que
també és sensible, conrea les seves
aromàtiques al balcó i té la sort, ella sí,
de rebre el sol a la finestra. També ha
vist la tele i em demana que, quan avanci en el tema, la mantingui informada. Al
metro trobo la campanya de publicitat
més gran que hagi vist mai. La rematada
ve amb una pàgina a tot color d’un
anunci de companyia elèctrica, amb la
mateixa noia de l’assecador, al diari del
bar on em menjo l’entrepà cada matí.
Animo el cambrer perquè conegui el
tema i li dic que entre tots omplirem el
món d’energies netes. Em mira i deixa
anar: Això és una enganyifa, m’ho ha dit
un dels Greenpeaces que ve per aquí.
Amb la mosca al nas, decideixo esbrinar. No pot ser, amb el que deu haver
valgut la campanya d’informació al
consumidor.
Quina no és la meva sorpresa quan
començo a entreveure la trama verd
fosc d’aquestes campanyes. Resulta que
des de l’1 de gener del 2003 tenim un
mercat liberalitzat de l’energia que ens
permet comprar a l’empresa comercialitzadora que més ens agradi, i que en l’escenari dels electrons hi ha dues grans
companyies elèctriques, les dels anuncis
per tot arreu.
Truco primer a Ibertrola i m’expliquen
que la majoria de la seva electricitat es

Les principals fonts
d’energia de les dues
principals empreses
elèctriques espanyoles,
Iberdrola i Endesa, són
les centrals nuclears i
els combustibles fòssils

genera en centrals nuclears (46%) o
cremant combustibles fòssils (28%). Les
seves fonts netes (bàsicament eòlica)
aporten un 4% del total, però si els pago
un cèntim més per quilovat m’asseguren
que generaran d’aquestes fonts tanta
quantitat com consumeixi. El sobrepreu
s’explica perquè, esclar, és més car generar electricitat neta i la gent amb consciència hem de sufragar la diferència.
Per dintre meu penso en el cost brutal de
l’energia nuclear i em pregunto què
poden tenir de tan car i perjudicial els
aparentment inofensius molins de vent.
Però no li comento res a la noia perquè,
la veritat, no sembla que comparteixi la
meva passió per un planeta net, de fet
em fa l’efecte que ni tan sols em vol
col·locar el producte. Després veig al seu
web que Ibertrola té, això sí, totes les
paelles pel mànec: lidera a Espanya la
construcció i operació de parcs eòlics i
invertirà un munt de diners perquè el
2006 aportin el 18% de la seva electricitat; tot i que la noia del telèfon m’havia
dit que si no hi havia demanda verda, o
sigui si no hi posàvem els nostres diners,
no instal·larien més molinets.
El cas d’Andaesa ja és per morir-se.
També et cobra sobrepreu (0’002
euros/KW) però en aquest cas per garantir-te que l’electricitat és d’origen…
hidràulic!! Dels pantans aquests que es
van inaugurar en una altra època??
pregunto incrèdul. Sí, sí, aquests mateixos. Només que abans no et cobràvem
de més perquè no sabies de quin origen
provenia la teva electricitat (56% carbó i
gas, 27% hidroelèctrica, 17% nuclear
avui dia) i ara assegurem que tanta quantitat com ens paguin amb sobrepreu la
generem en centrals hidroelèctriques.
Que ni tan sols són verdes, les que es

consideren verdes són les minihidràuliques que no destrueixen pobles ni valls
amb megapantans. I eòlica i així no teniu
res? Res de res, ni tan sols la intenció.
Per acabar-ho d’adobar, m’explica
Greenpeace que Andaesa llença a l’aire
73 milions de tones de CO2 cada any des
de les seves centrals tèrmiques i ostenta
el quart lloc en el rànquing de les empreses europees que més contribueixen al
canvi climàtic. Els seus projectes: ampliació i nova construcció de centrals tèrmiques de gas, combustible fòssil que ajuda
moltíssim que el clima canviï.
En fi, què hi farem. Un altre desengany més, massa verd per ser veritat.
Consell que em dóna Greenpeace davant
l’augment de les ofertes de tota mena al
mercat que estan per arribar: allò important és no emocionar-se massa com vaig
fer jo, no precipitar-se i culturitzar-nos
energèticament per tenir una base sòlida i no equivocar-nos.
Després de tot, la penetrant campanya
verda de mentida de les elèctriques no
ha servit per enganyar gaire gent. Una
d’elles anuncia que té poc més de 2.000
contractes d’“energia verda”. Això em fa
pensar que aquesta oportunitat de votar
sobre el model de producció d’energia
elèctrica ha causat molt pocs canvis de
companyia, en un any una mínima part
dels consumidors s’ha plantejat elegir
proveïdor. Potser és que som conservadors i ens fa por canviar. El futur que ja
està arribant necessitarà que estiguem
molt més atents als canvis i als enganys,
i això ens hauria d’estimular a valorar el
nostre enorme poder com consumidors,
que si som responsables contribuïm, amb
poca cosa però que és molta entre tots, a
què en aquest món intentem caminar
cap a la sostenibilitat. n
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Mitjans
públics,
propietat
oficial
LA

MIRADA DE

Gil Toll

En una democràcia moderna,
la informació facilitada pels
mitjans públics hauria de ser
independent del govern de
torn. L’autor explica que al
nostre país encara no tenim
prou tradició democràtica
perquè els mitjans estiguin
realment al servei dels
ciutadans.

GIL TOLL
és periodista i representant del Sindicat de
Periodistes de Catalunya al Comitè d’Empresa
de Televisió de Catalunya i al Consell Assessor
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
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Els mitjans de comunicació públics
s’han convertit en un bon baròmetre de
la qualitat de la democràcia en un país
modern. La influència dels mitjans en
general és tan gran avui dia que controlar-los esdevé clau per a tots els grups
d’interès que pretenen imposar les
seves prioritats a la resta de la societat.
En el cas dels mitjans públics, la referència ideal podria ser el vell esquema
d’equilibri de poders de Montesquieu
posat al dia: a la independència dels
poders executiu, legislatiu i judicial
caldria sumar-hi la dels mitjans públics.
Una informació i tota una programació
televisiva concebudes des de l’ideal de
servei als ciutadans aportarien una eina
de primer nivell per a la millora del país.
Quina és la distància que ens separa
d’aquest ideal i quins passos s’han
donat fins ara és el que explicarem en
aquest article.
La televisió durant el franquisme era
un dels signes d’identitat de la dictadura.
Presentadors del Telediario que semblaven sortits directament de la caserna
militar entonaven amb marcialitat textos
que lloaven les excel·lències del règim. La
transició a RTVE es va fer sense ruptura,
com en tantes altres parts de l’aparell
estatal franquista. Es va redactar un
Estatut de RTVE, però els professionals
que van servir la dictadura i la cultura de
treball que tenien van subsistir.
El model de direcció que es va
implantar va ser un simple rentat de
cara al “ordeno y mando” anterior. Es
va constituir un Consell d’Administració
format per representants dels partits
polítics, però la designació del Director
General es va deixar en mans del
govern. Aquest esquema es va copiar a
les televisions autonòmiques per imperatiu legal i conveniència política, ja
que feia possible el control d’uns
potents mitjans de comunicació al
servei del govern de torn.

Els presentadors militaritzats van ser
substituïts per cares amables amb
aparença de modernitat, però el missatge va continuar sota control durant els
governs d’UCD, PSOE i PP, així com de
CiU durant la llarguíssima presidència
catalana de Jordi Pujol. ETB al País
Basc, Canal Sur a Andalusia, Canal 9 al
País Valencià i TVG a Galícia reprodueixen el mateix esquema amb accents
diferents. De vegades aquest control
arribava a límits ridículs, com quan
Jordi Pujol va trucar a la redacció dels
informatius per demanar a un modest
cap de reporters que un equip anés a
cobrir l’escola d’estiu de CDC a Planoles,
on havia d’anar, i li fes una pregunta
determinada sobre la situació al País
Basc. O la consigna donada als càmeres
de Canal 9 de prendre imatges del president Zaplana només des de la dreta,
que és el seu costat bo. O el seguiment
que va fer TVE de la vaga general del
20 de juny del 2002, que va merèixer la
condemna de la justícia per primer cop
a la història de la democràcia espanyola. I tants altres exemples que no tindríem espai per res més...
Davant aquest panorama, els professionals no es van quedar creuats de
braços. Des del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i des del Sindicat de
Periodistes de Catalunya s’han fet reiterades denúncies del control polític dels
mitjans públics i s’han emprès campanyes de pressió als partits polítics.
En la passada legislatura catalana es
van fer passes importants en modificarse la llei del Consell Audiovisual de
Catalunya, un organisme amb voluntat
d’independència que vetlla pel compliment de la llei. El consens dels partits
no va arribar a permetre donar-li la
capacitat d’atorgar llicències d’emissió
de ràdio ni la possibilitat d’aplicar
sancions, poders que van quedar en
mans del govern. La ruptura del

consens entre els partits va impedir,
més tard, reformar la llei de creació de
la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) per donar-li més independència respecte al govern. PSC, ERC
i ICV donaven suport a aquesta idea
mentre que CiU i PP la rebutjaven.
La formació del govern tripartit a
Catalunya va obrir l’expectativa de canvi
real en aquest camp, però les primeres
passes han estat plenes d’entrebancs i
pèrdues d’equilibri que revelen la distància que hi ha entre el discurs abstracte i la
pràctica del poder. El govern va voler
mostrar obertura en intentar fer participar el consell d’administració de la CCRTV
en el nomenament del Director General.
Però aquest era un consell que responia a
l’antiga majoria parlamentària i els representants de CiU no hi van voler prendre
part. Alhora es produïen tota mena de
contactes entre bambalines en els quals
es “negociaven” els noms dels alts
càrrecs de les emissores de la CCRTV
entre els tres partits membres del govern.
Les formes no han estat les encertades, però queda per jutjar la gestió que
facin els responsables que surtin del
procés. Alhora, en perspectiva hi ha la
reforma de la llei de la CCRTV, ara sí, al

Parlament de Catalunya, que hauria de
fer possible el salt definitiu cap a uns
mitjans públics al servei dels ciutadans.
També a escala espanyola el PSOE es
planteja reformes que rectifiquin l'actual
dependència de RTVE del govern central.
Però una cosa és reformar lleis i una
altra canviar mentalitats. A la Gran
Bretanya tenen unes lleis audiovisuals
menys avançades que les que aquí es
proposen, però tenen una cultura política molt forta de servei a la ciutadania, i
la BBC n’ha estat exemple des de la seva
fundació.
I la societat civil, quin paper hi juga? En
la legislació actual es recull la seva participació en uns consells assessors que a
l’hora de la veritat no compten per a res.
La millora d’aquesta forma de participació és un dels aspectes de la reforma que
es persegueix des dels grups d’esquerra.
La llista de possibles grups socials a tenir
en compte en un sistema de participació
com aquest és llarga i hauria d’incloure
també els nous actors del moviment crític
amb la globalització que, cansats de picar
a la porta de COM Ràdio, la xarxa d’emissores que depèn de la Diputació de
Barcelona, han decidit muntar uns
mitjans propis per arribar a la societat. n

La influència
dels mitjans en
general és tan gran
avui dia que
controlar-los esdevé
clau per a tots els
grups d’interès que
pretenen imposar les
seves prioritats a la
resta de la societat
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Fa fred però
tinc calor!??
Com estalviar
energia en la
climatització
de la casa

Petits detalls en els nostres
hàbits ens ajudaran a reduir
el consum d’energia, i així
reduirem també la nostra
participació en les causes de
molts problemes
mediambientals i socials
d’avui. A més, una
climatització amb mesura
està en consonància amb el
funcionament natural de
l’organisme, que està
adaptat a viure amb
estacions.

FONTS D’INFORMACIÓ:
Centre de Recursos Barcelona Sostenible:
93 237 47 43, www.bcn.es/agenda21/crbs
Revista Rehabitar: 978 78 14 66,
www.gea-es.org/rehabitar/publi_rehabitar.html

Per què és convenient reduir el consum
d’energia? La font principal (77%1) són
els combustibles fòssils, problemàtics per
diverses raons (vegeu la secció Perquès
d’aquest mateix número). Bona part de
l’electricitat és d’origen nuclear (17% al
món1, 70% a Catalunya2); les centrals
nuclears i els seus residus constitueixen
un dels problemes més greus que hem
creat. Així, la demanda d’energia genera
explotació insostenible de recursos naturals, degradació del medi, guerres, etc.
Reduir el consum d’energia és reduir la
nostra participació en aquesta demanda.
En un habitatge, el que consumeix
més energia és la climatització; es pot
emportar fins a dos terços del consum.
Canviant petits detalls dels nostres
hàbits podem reduir-lo força sense
perdre comoditat i estalviant diners.
A L’HIVERN
• Posem vidres dobles i cintes adhesives als marcs de les finestres,
comprovem que no hi hagi escletxes. Un 40% de l’escalfor es perd
per un mal aïllament de les finestres. Si tenim persianes enrotllables,
aïllem l’interior de la tapa de la
caixa i posem cintes adhesives a les
juntures.
• Aprofitem el sol: apugem les persianes i obrim els finestrons. De nit
tanquem finestrons, cortines i persianes perquè no s’escapi l’escalfor.

A L’ESTIU
• Abaixem les persianes i estenem els
tendals perquè no entri el sol.
• Establim corrents d’aire entre finestres; la ventilació disminueix la
sensació de calor.

Si després de prendre aquestes mesures trobem que cal algun aparell per
escalfar o refredar l’ambient, tinguem en
compte aquests principis:
• Amb el model energètic actual, el gas
és preferible a l’electricitat. La generació d’electricitat és molt ineficient.
• Fem servir aparells de baix consum i
mantinguem-los en bon estat. Usem
temporitzadors per regular l’estona
que estan engegats.
• No obstruïm els radiadors amb mobles
o cortines, i tanquem-los a discreció:
no cal tenir totes les estances de la
casa a la mateixa temperatura, ni
durant tot el dia.
• Els ventiladors gasten molt menys que

www.coac.es/mediambient/renovables
www.terra.org/html/s/rehabilitar/bioconstruccion/index.html
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1. Agència Internacional de l’Energia
2. Institut Català de l’Energia

Per aconseguir una
temperatura diferent
de l’exterior el més
important és aïllar
Si volem que a casa hi hagi una temperatura diferent de l’exterior el més important és aïllar-la, és a dir: frenar l’intercanvi de temperatura entre dintre i fora que
es dóna a través dels terres, les parets i
els sostres. El mateix s’aplica per al
nostre cos: la roba fa d’aïllant.
Tinguem present, però, que a la nostra
latitud hi ha estacions i el nostre organisme
s’ha adaptat a viure en un entorn que té
temporades de fred i de calor. Passar bona
part del temps en un interior primaveral
afecta el funcionament natural del cos.

• Si sentim fred, posem-nos un jersei o
una manta abans d’engegar o apujar
la calefacció. Per cada grau que
augmentem estem consumint entre
un 5% i un 8% més d’energia.
• Per ventilar les habitacions n’hi ha
prou si tenim la finestra oberta 5 o
10 minuts, així es renova l’aire i no es
refreden les parets. No engeguem la
calefacció abans de la ventilació.
• Tanquem les portes de les habitacions.
• Mengem plats calents i calòrics,
prenguem infusions, fem exercici.

• Obrim les finestres de nit.
• Mengem plats frescos, prenguem
begudes refrescants.

l’aire condicionat i potser ja són suficients. Recordem-nos dels ventalls.
• En cas d’instal·lar aire condicionat,
no li demanem gaire fred en el
moment d’engegar-lo, perquè no
refredarà més de pressa i en canvi
gastarà més energia. Cada grau de
menys incrementa el consum entre
un 6% i un 9%. El termòstat ha d’estar lluny de fonts de calor com
bombetes o al bat del sol.
Si construïm o reformem l’habitatge,
equipem-lo amb captadors solars i seguim
els principis de la construcció bioclimàtica,
que maximitzen el rendiment que podem
treure dels fluxos naturals d’energia
(vegeu les fonts d’informació).
Fent un seguiment de les lectures
dels comptadors podem comprovar si
les mesures que prenem són eficaces. n
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El Chapare:
petroli,
militars i coca
Aquest viatge per la regió
boliviana del Chapare ens
mostra com l’acumulació de
poder derivada de la
dependència mundial del
petroli, en aquest cas
juntament amb el muntatge del
narcotràfic, afecta la vida
quotidiana de milions de
persones.

MARC GAVALDÀ
ha recorregut durant quatre anys àrees
petrolieres de l’Amazònia de Bolívia,
l’Equador i Colòmbia recolzant comunitats
indígenes afectades per l’activitat petroliera.
Participa en l’Observatori de Transnacionals
(www.ojotransnacional.org) i en la xarxa
internacional de resistència Oilwatch. És
autor de Las manchas del petróleo boliviano
(Observatorio Latinoamericano de Conflictos
Ambientales, Bolívia 1999), Fluye el petróleo,
sangra la Tierra (diversos autors, Oilwatch,
Equador 2000) i La recolonización (Icaria
editorial, Barcelona 2003).

La regió tropical del Chapare, a Bolívia,
resumeix l’angoixa d’un continent en
plena expansió petroliera. Els tres parcs
nacionals amazònics, els cabalosos rius i
la cohesió popular contrasten amb la
superposició de tres factors geopolítics
que fan d’aquesta regió una de les més
violentades del Con Sud:
• La coca. A partir del tancament de les
mines nacionals l’any 1985, milers de
famílies relocalitzades als anells perifèrics de les ciutats de La Paz o
Cochabamba van optar per colonitzar
organitzadament la selva del Chapare
per produir cultius de subsistència,
entre d’altres del producte agrícola
més valorat: la coca. El cultiu d’aquesta planta perenne, que produeix
quatre collites l’any, es destina als
mercats de consum excepte una part
que fins fa poc no arribava al destí i es
desviava cap al narcotràfic. Unes cent
mil famílies cocaleres (un 5% de la
població boliviana) es van repartir la
terra en unitats de vint hectàrees, de
les quals una o dues es dediquen al
cultiu de la planta de coca. El 1997, els
cocalers es presentaven a les eleccions amb el primer partit indígena de
la història del país, creat com a instrument polític del sindicat camperol, i
l’any 2002 es convertien en la segona
força política. Però la construcció del
moviment cocaler no s’ha gestat en
una bassa d’oli sinó en sagnants episodis de repressió.
• Els militars. Els Estats Units han usat
la lluita contra el narcotràfic com l’eina de control polític dels països
andins. Amb la Certificació, els EUA
posen unes regles de joc per determinar si un país s’esforça prou en
aquesta lluita. A finals d’any passen
comptes als governs; els països certificats continuaran rebent l’aval nordamericà i seran compensats amb
inversions i ajuda econòmica, que es

destina en gran part a la compra
d’armament i suport militar. Cada
any apugen el llistó i els resultats no
es mesuren només en hectàrees
eradicades sinó en indicadors,
controlats per la mateixa ambaixada
nord-americana, que atropellen els
drets humans de la població:
nombre de detinguts, compra d’armament, noves bases militars... Des
de l’any 2000 el Chapare està
ocupat per un contingent de 10.000
militars i s’han denunciat centenars
de morts durant episodis de mobilitzacions socials.
• El petroli. El Chapare està repartit en
quatre blocs petroliers que envaeixen
tres àrees naturals protegides, dos
territoris indígenes i els cultius de
centenars de comunitats camperoles.
La presència petroliera ha agreujat la
fràgil situació dels drets humans.

Flames de 50 metres en un accident de la companyia Repsol a Bolívia l’any 2000. L’incendi va trigar
tres mesos en apagar-se.
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Viatge al Chapare
En la primera entrada al Chapare em va
colpejar la ferocitat dels escorcolls militars. Baixant les enfangades costes del
Sillar, l’autobús s’atura en un túnel de
xapa de zinc que protegeix els leopardos
(militars antinarcòtics) de la pluja ininterrompuda. Un vistós cartell anuncia que
el transport de precursors, els productes
emprats per a la síntesi de cocaïna, és
castigat amb podrir-se a la presó. Avui
han atrapat una camperola que duia una
llauna de querosè. Probablement la duran
a la presó de dones de San Sebastián, a
Cochabamba, on milers de dones i nens
lluiten dia a dia per aconseguir el lloguer
d’un tros de terra per dormir mentre
esperen durant anys un judici en el qual
no tindran ni dret a la defensa. La controvertida Ley 1008, redactada als Estats
Units i aprovada durant el govern del
magnat miner Gonzalo Sánchez de

La controvertida
Ley 1008,
redactada als
Estats Units,
tipifica tots els
bolivians com a
sospitosos de
narcotràfic mentre
no es demostri el
contrari
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Losada, tipifica tots els bolivians com a
sospitosos de narcotràfic mentre no es
demostri el contrari.
La meva primera visita al Chapare es
dirigia al poble d’Entre Ríos, on feia una
setmana els camperols havien denunciat
l’avortament de vedells provocat per la
contaminació petroliera. Em va costar
llogar un taxi i convèncer un membre del
Comitè Cívic per acostar-nos a les
instal·lacions de Chaco S.A. Aquesta
empresa, en mans de la petroliera anglonord-americana BP Amoco, forma part
del botí de guerra de la capitalització, una
privatització camuflada impulsada el 1996
per Sánchez de Losada, actualment fugit
de Bolívia amb 140 morts a l’esquena.
A l’entrada del campament petrolier, el
primer contrast. A un costat de la reixa
electrificada, una dotzena d’habitatges
amb aire condicionat i antenes parabòliques. A l’altre costat, la població campe-

rola viu en cabanes de palmera sense
aigua ni electricitat. Preguntant arribem
a la cabana d’en Víctor Mamani, un veterà agricultor que va denunciar a la
Prefectura la pèrdua de cultius.
Don Víctor tenia una parcel·la on havia
plantat unes 30.000 plantes de pinya i un
centenar d’arbres de plàtan. La construcció de les fosses de residus oliosos del Pou
1 del Campo Carrasco l’any 1992 va provocar el moviment de terres i la pèrdua de la
collita d’aquell any i dels posteriors. O
sigui: la ruïna. Per si fos poc, el Pou 2
també afectava els terrenys d’en Víctor. En
aquest cas, l’esplanada del pou cobria una
hectàrea i una altra l’ocupaven les basses
de residus sense impermeabilitzar. Quan
plovia, tota una massa d’olis, aigua salada i
metalls pesants evacuaven per la maltractada terra de Don Víctor Mamani.
A part dels pous, la finca és travessada
per mitja dotzena d’oleoductes de dife-

Superior esquerra:
En Víctor Mamani mostra la parcel·la
que va haver d’abandonar per pressions de l’empresa BP Amoco.
Superior dreta:
Fuites de petroli en un pou de la
companyia BP Amoco a Bolívia.
Esquerra:
Piscines de petroli rodegen els pous a
la regió d’Entre Ríos.
Pàgina següent:
La prospecció petroliera provoca un
gran impacte a la selva. Cada 500
metres es deforesten 1.000 m2 per
facilitar l’aterratge d’helicòpters.

rents diàmetres, que impedeixen el pas i
són un perill potencial d’accidents.

Les denúncies
A diferència dels seus veïns camperols,
en Víctor va posar diverses denúncies a
la Prefectura i després de tres anys de
procés es va conformar a ser compensat
amb 12 faneques d’arròs (uns 200
quilos). L’empresa petroliera es comprometia per la seva part a prendre precaucions per evitar futures contaminacions1.
Però el problema de l’ocupació de

Els Estats Units usen
la lluita contra
el narcotràfic com a
eina de control polític
dels països andins

terres persistia i ara, amb l’empresa
Chaco privatitzada, en Víctor se les
hauria d’haver amb el consorci privatizador BP Amoco. Com era d’esperar, els
gringos no es responsabilitzaven de l’estat ambiental en què havien heretat les
instal·lacions i es declaraven amos de
totes les terres. Després de diverses
reunions amb els nous responsables on
només rebé negatives de compensació,
Víctor Mamani amenaçà de reprendre
les tasques tradicionals de cultiu interrompudes des de feia anys a causa de
l’ocupació del terreny per la petroliera.
Davant les advertències del camperol,
l’empresa BP Amoco va amenaçar de
forma escrita que la indústria petroliera
és d’interès nacional aquí i en qualsevol
lloc del món, i amb la seva actitud maliciosa vostè està atemptant directament
contra l’interès de l’Estat, fet que ens
obliga a posar-lo en mans de la justícia

ordinària, que portarà com a conseqüència mesures dràstiques per a la seva
persona i la seva llibertat2.

La justícia petroliera
Els anys posteriors vaig centrar el meu
interès a investigar els impactes de Repsol
YPF a l’interior del territori indígena
Isiboro Sécure, on l’empresa tenia seriosos
conflictes amb els indígenes yuracarés i
cinquanta comunitats cocaleres que li
havien plantat cara per actuacions il·legals
dins l’àrea protegida. Vaig tornar a aturarme a Entre Ríos l’any 2001, per motiu d’un
bloqueig cocaler en protesta per la prohibició del comerç tradicional de fulla de
coca per a ús medicinal o domèstic. Les
mobilitzacions, conegudes com La Guerra
de la Coca, van donar un balanç de deu
morts i l’expulsió del diputat cocaler Evo
Morales del Parlament nacional.
Durant un dia la carretera va estar tallada, així que vaig aprofitar-ho per posarme al corrent del conflicte dels camperols
amb la Chaco. L’empresa portava dos anys
amb la campanya Sanidad Ambiental, que
consistia en la persistent actuació d’una
experta en relacions públiques que repartia farmacioles i estris escolars. La contaminació persistia tot i que havien enterrat
algunes de les pestilents basses sota
terra. Malgrat la insistència, ningú em
sabia dir com trobar Don Víctor Mamani.
Finalment, al sindicat de cocalers em van
donar la notícia: Don Víctor fue arrestado
hace dos años por narcotráfico. Desde
entonces nadie sabe de él. n
1. Yacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos:
Acuerdo Transaccional y Compromiso de
Entrega, a Cochabamba el 6 de març del 1997
2. Chaco S.A.: Carta al señor Mamani, a Santa
Cruz el 21 d’agost del 1998
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