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En aquest número estrenem una nova estructura per a la secció
central. En números anteriors ja havíem introduït en l’apartat
Resumim el concepte de Punts Calents, que recullen el que ens
sembla més important de tenir en compte sobre el pa (o el
producte que sigui) i algunes idees pràctiques que podem aplicar
a l’hora de consumir-ne. La novetat ara està en què posem els
Punts Calents al principi de la secció amb la idea de proporcionar
una visió “de primer cop d’ull”, i indiquem a quina pàgina hi ha les
explicacions detallades sobre cada Punt. Ho hem fet amb la intenció que sigui més fàcil de localitzar els diferents conceptes en el
text i d’escollir el grau de profunditat a què vol arribar cada lector.
Ja ens direu si trobeu que és útil.
També hem inclòs en la secció central una llista amb les fonts
d’informació que consultem en fer l’estudi, que inclouen universitats, centres de recerca, el sector professional (intentem consultar diferents tipologies i tendències), publicacions especialitzades
i legislació. En contrastar les diferents fonts hem constatat que hi
ha molta disparitat de visions, de vegades fins a extrems sorprenents. En ocasions publiquem conclusions que ens semblen
raonables després de sospesar totes les visions, i en ocasions
veiem que no té sentit pretendre arribar a una conclusió perquè
es tracta de diferents maneres de concebre les coses.
Canviant de tema, continuem sense poder enllestir els números
d’Opcions en dos mesos. En general us arribaran cada tres mesos,
sense descartar que algun es pugui avançar. La subscripció continua sent per sis números.

SUMARI

Números anteriors d’Opcions

L’edició en paper dels sis primers números d’Opcions
ja està esgotada. És possible que els reeditem, però
seria més endavant. Les subscripcions es poden fer a
partir del número 7 (o posteriors), i poden incloure
també el número 5 en castellà, que encara no està
esgotat.
Al web www.opcions.org hi ha els quatre primers
en format pdf. Molt aviat penjarem un nou web amb
més contingut.
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Trobada Solar 2004
a Benicarló (Castelló) · 26 i 27 de juny

Mirades
El dejuni: 30
neteja, curació i introspecció

Multiespai popular dedicat
a les energies renovables.
Fòrums tècnics,
mostra d’empreses de l’economia solar,
exposicions, cuines i ginys solars,
menjar solar...
Una celebració única per un futur solar,
net i sostenible
Per a totes les edats i condicions

erdis!!
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AL PROPER NÚMERO:

Els comerços

Organitza: Fundació Terra – www.terra.org – 93 601 16 36
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Consumir productes locals,
de temporada i ecològics,
i obtenir-los per canals
tan directes com sigui possible
estableix una base àmplia
per avançar cap a un model
agrícola i alimentari
més igualitari i sostenible.
Per què?
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En la secció central d’aquest número, dins
l’apartat El context (en la pàgina 16), expliquem a grans trets com funciona el món
agrícola avui. La manera com es produeixen i comercialitzen els aliments genera una
forma de comprar-los, i viceversa: la forma
de consumir retroalimenta la manera de
produir.
Usar canals tan directes com sigui possible entre el productor i nosaltres, adquirir productes locals i de temporada, conreats segons les normes de l’agricultura
ecològica… són alguns dels principis que
des del punt de vista del consum responsable intenten afrontar els diversos aspectes negatius que genera el model agrícola actual i ens permeten potenciar una
agricultura, un medi rural i una indústria
alimentària més igualitàries i sostenibles.

· Els aliments frescos ens nodreixen millor
i eliminen la necessitat de conservació:
empaquetatge, cambres refrigeradores,
conservants químics… Avui els productes que s’apliquen als aliments perquè
aguantin una vegada collits poden ser
més perjudicials que els que s’apliquen
durant el conreu, especialment en el cas
de la fruita.
· Evitem el conreu massiu en condicions molt forçades, com grans extensions d’hivernacles amb calefacció o
regadius intensius en zones seques.
· En demanar aliments variats a la nostra
zona no afavorim la superespecializació
regional i els monocultius, perjudicials
per a l’equilibri dels ecosistemes i de
risc per a la viabilitat de l’activitat agrícola.

ALIMENTS LOCALS I DE TEMPORADA

La proposta consisteix a tractar de satisfer
les nostres necessitats i preferències alimentàries segons la producció local. El que
cadascú entengui per local és una mica
relatiu. Potser podem pensar en les àrees
que pel relleu i pels seus recursos naturals
s’han configurat com a unitats econòmiques amb una certa coherència i autosuficiència.
Però,més enllà d’una delimitació geogràfica precisa, l’entorn local és el que podem
conèixer de forma directa, podem
intervenir-hi amb els nostres propis actes
i veure amb els nostres ulls els efectes de
la nostra forma de vida. Els vincles materials i emocionals que hi tenim ens poden
fer veure clarament el perquè de procurar la sostenibilitat del nostre medi. No és
el mateix sentir parlar de sostenibilitat que
veure com l’expansió del barri on vius
està envaint les hortes que fins ara han
proveït la teva ciutat.
Una de les claus per mantenir l’entorn
sa i sostenible és adaptar la nostra activitat al seu funcionament natural en la mesura del possible, i no al revés (com solem
fer). Això passa per consumir productes
de temporada.
Alguns dels aspectes concrets que potenciem o deixem de potenciar amb un
consum local i de temporada són:
· Reduïm el requeriment de transport i
distribució d’aliments,amb la qual cosa
es minimitza la despesa energètica, la
contaminació,l’embalatge,i és més fàcil
mantenir un equilibri entre espai natural i espai destinat a infraestructures d’emmagatzematge i transport.

No és el mateix sentir
parlar de sostenibilitat
que veure com
l’expansió del barri on
vius està envaint les
hortes que fins ara han
proveït la teva ciutat

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
El terme sobirania alimentària
es refereix al dret dels pobles a
decidir sobre les polítiques agràries pròpies, i a mantenir el grau
que vulguin d’independència
respecte als mercats alimentaris.
Es pot dir que el concepte es
fonamenta en dos principis: que
l’alimentació sana i nutritiva és
un dret bàsic que ha d’estar
garantit universalment, i que
l’agricultura i els pagesos, per ser
la base per a un mitjà rural viu,
tenen un valor sòcio-ecològic que
va més enllà del valor econòmic
de la seva activitat.
Molts grups camperols, ecologistes i moviments socials en
general promouen l’autonomia
alimentària de les regions tant en
el Nord com en el Sud.

· En particular,podem potenciar el conreu
de les varietats locals més adaptades al
medi enfront de les varietats que s’imposen globalment per facilitar la comercialització a gran escala sense tenir en
compte la sostenibilitat ni la qualitat.
· No ens allunyem dels cicles naturals
del nostre entorn i adaptem la nostra
dieta a les condicions per a la vida pròpies
de cada estació. No és per casualitat que
a l’estiu es cull la fruita més refrescant,
per posar un exemple.
· És el primer pas per a la sobirania
alimentària (vegeu el requadre).
· Contribuïm a la viabilitat econòmica de la producció local, sobretot si fem
un consum directe.
CONSUM DIRECTE

Per consum directe entenem canals curts
de comercialització que ens permetin
conèixer més sobre qui, on i com s’han
produït els aliments que mengem.Aquest
major coneixement, de nou, ens facilita

intervenir de forma directa en el funcionament de la nostra societat segons el
nostre criteri.
Un consum directe potenciaria els següents
aspectes:
· Facilitem als agricultors de la zona una
forma de comercialització en la qual ells
compten més que en les formes actuals
majoritàries (mercats de gran abast i
molt competitius), amb la qual cosa els
és més fàcil mantenir la seva activitat de
forma estable.Això protegeix el medi
rural de la despoblació i l’envelliment.
· Si el pagès surt d’aquests mercats
competitius, abaixar els costos de
producció podrà deixar de ser la seva
única preocupació i podrà buscar formes
d’agricultura menys nocives i de
més qualitat.
· Alhora que el preu cobrat per l’agricultor serà probablement més alt, el
preu de venda al públic pot ser que
sigui més baix, sobretot en el sector dels
aliments ecològics (en el qual la cursa

de preus cap avall encara no ha arribat
tan lluny com en el cas dels aliments
convencionals).
· Un major coneixement entre productors i consumidors és propici per a la
cooperació i la creació de llaços
comunitaris. El vaquer a qui compres
el iogurt et pot explicar que no fa
servir pots retornables perquè no dóna
l’abast a rentar-los, i tu li pots facilitar
el contacte d’una persona jubilada que
ho faria de bon grat de franc o per
pocs diners. n

COM FER-HO
El primer que podem fer és analitzar la nostra dieta: quin coneixement tinc sobre l’origen dels aliments i la forma com han arribat
fins a mi? Varia gaire el que menjo segons les estacions? M’agradaria respondre millor a aquestes preguntes? Consumir productes locals, de temporada i a través de canals directes ens pot ajudar.
Com sé si el que compro és local?
• Podem preguntar per l’origen dels
productes a qui els comprem (botiga,
supermercat, mercat, etc.).
• Si no ens sap informar, plantegemnos canviar d’establiment i expliquem-li per què. Hi ha botigues que
fan constar l’origen en l’etiqueta que
indica el preu. A través dels canals de
consum directe (vegeu-ho a la dreta)
disposarem en general de més informació sobre l’origen dels aliments.
• Per als productes elaborats, fem
saber a qui ens els ven que volem
que les etiquetes indiquin l’origen
dels ingredients.
• Si consumim productes dels temps
la probabilitat que siguin locals sol
ser més gran. En la secció Eines
presentem el calendari de collita de
les fruites i verdures més comunes.
• Les cadenes de supermercats i grans
superfícies s’abasteixen en centres
de distribució on arriben productes
de qualsevol origen (local, estatal o
internacional).

Quins són els canals de consum
directe?
• Hi ha molts models de consum
directe. Pagesos amb botiga pròpia o
una parada en el mercat municipal,
mercats de producció local, cooperatives agràries (solen vendre productes fins i tot si no disposen d’una
botiga pròpiament dita), o cooperatives i associacions de consumidors.
Aquestes darreres es donen sobretot
en el camp dels aliments ecològics i
en general fomenten i faciliten el
consum de productes locals i de
temporada. N’hi ha diverses modalitats: cada soci fa una llista de la
compra setmanal o bé hi ha un cistell
estàndard segons l’estació, els
productes es recullen en el local de
l’associació o es lliuren a domicili...
• De vegades el consum directe requereix més temps que les formes més
convencionals de comprar. Com diem
sempre, es tracta de replantejar-nos
prioritats i anar trobant equilibris
entre avantatges i dificultats de les
diferents opcions.

I si en la meva zona no hi ha producció
local o vies de consum directe?
• Ja hem vist que no hi ha una delimitació geogràfica estricta per al terme
local. Sempre podem buscar el més
proper possible, cadascú segons les
seves circumstàncies i possibilitats.
• Les opcions locals no solen ser conegudes pel gran públic perquè les
opcions majoritàries tenen més
capacitat de difusió. És habitual que,
en comentar-ho en converses,
preguntar en botigues o fires, buscar
organitzacions en guies o per internet, etc., es descobreixin alternatives insospitades.
• Si hi ha un nombre suficient de gent
motivada es pot crear una cooperativa o associació de consumidors.
De fet, en els últims temps estan
proliferant, sobretot les d’aliments
ecològics, i en moltes d’elles les
sol·licituds d’associació estan en llista d’espera. Les que ja funcionen
(en la secció Eines del núm. 6
d’Opcions n’hi ha una llista) ens
poden assessorar.
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El pa és l’aliment que més ha nodrit la humanitat des de l’antiguitat i a tot el
món. No ha estat fins fa pocs anys que en la nostra cultura ha passat a tenir un
paper més secundari.
El pa es pot fer amb quatre ingredients bàsics, poques eines, un cert temps de
fermentació i un forn. El procés es pot escurçar afegint complements i additius a
la pasta. Els forns locals han proveït tota la població d’aquest bé bàsic durant tota
la història.Actualment s’està desenvolupant la indústria del pa precuit, que
comporta una pèrdua d’autonomia local i de qualitat del pa i un gran consum
d’energia, transport i embalatges.

U

n gra de blat està format pel segó,que
és la “closca” externa, el germen o
embrió de la nova planta, i l’interior o
endosperma. L’endosperma conté principalment midó (una cadena de sucres),
proteïnes i una petita proporció de sucres
lliures (no encadenats).
Quan es barreja farina de blat i aigua
es forma una pasta en la qual les proteïnes es tranformen en una substància
anomenada gluten. Si la pasta es deixa
reposar, els microorganismes que hi ha en
els grans de blat fan una fermentació:
mengen sucres i generen alcohol, àcids i
un gas (CO2) que fa “bombolles” en la
pasta. El gluten és prou elàstic com perquè
les bombolles de gas puguin anar inflant
la pasta sense que es trenqui.
A Occident, per elaborar pa a la pasta
s’hi afegeix llevat: una massa que conté
una població elevada de microorganismes
i fa que la pasta s’infli o pugi.També s’hi
posa sal per donar-li gust. Opcionalment

CURIOSITATS
• Al Neolític, fa 12.000 anys, ja es feia
pa, sense llevat. Els egipcis que van
descobrir que podia pujar deixant-lo
fermentar.
• El mot company deriva del llatí
companio: que comparteix el pa.

s’hi poden afegir ornaments (sèsam, lli,
nous,etc.).Per accelerar el procés s’hi poden
afegir certs complements i additius.
La pasta s’ha de pastar (o funyir) durant
una estona i després deixar-la reposar
perquè es faci la fermentació. Els microbis mengen en primer lloc els sucres lliures i després els que es van alliberant de la
cadena de midó per l’acció d’enzims.
La pasta es divideix en peces del pes que
es vulgui, se li dóna la forma (de barra,
pa rodó etc.), reposa una estona més, s’hi
fan uns talls (per on s’escaparà el gas) i es
cou al forn.
Al forn, l’alcohol s’evapora i el pa continua pujant fins que els microbis es moren
per excés de calor.En arribar a certa temperatura, el midó gelatinitza: es trenca en
cadenes més curtes que absorbeixen aigua
i la molla passa de pastosa a sòlida. En l’última part de la cocció la crosta es torra i
els aromes penetren cap a l’interior de la
molla.
Les eines
Les eines més bàsiques per fer pa (i usades
des de l’antiguitat) són la pastera (un braç
que remena els ingredients) i la divisora
(divideix una massa gran de pasta en peces
del pes que es vulgui).També és usual fer
servir una formadora (dóna forma de
barra a un tros de pasta).Alguns forns que
utilitzen només aquestes eines diuen que
el seu pa és “fet a mà”.

ALTRES TIPUS DE PA
• Al pa de Viena i al pa francès s’hi
afegeix llet o sucre.
• Al pa de motllo s’hi afegeix greix
(pot ser vegetal o animal), algun
derivat lacti i sucre. Es posa al
forn dins d’un motllo tapat, per
això la crosta no es fa gruixuda. És
originari dels Estats Units.
• Per fer biscotes es llesca el pa de
motllo i es torra. Tot i que hi ha el
costum d’usar-les per fer dieta,
contenen més greixos que el pa.
• El pa torrat es fa com les biscotes
però a partir de pa comú.
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EL CICLE DE VIDA DEL PA
1

EL BLAT
+INFO

PUNTS CALENTS

OPCIONS DE CONSUM

• La política agrària actual fa tendir cap a un
abandó de l’activitat agrícola i del medi rural.

• El pa e
eccoollòò ggiicc està fet de blat
cultivat sense productes
químics.

• Si es fa servir farina de poca força cal afegir
millorants a la pasta.
• En l’agricultura convencional es fan servir fitosanitaris sintètics.

Pàg. 10
El context
pàg. 16

• Si el pa és integral i s’ha mòlt en
un molí convencional hi poden
ess tte
ess d
de
e ffu
um
miig
ga
an
nttss.
quedar rre

• Els molins que treballen amb farines no ecològiques es tracten amb fumigants químics.

1

6

REDUÏM EL CONSUM
PUNTS CALENTS
• El planeta Terra no pot
satisfer de manera
ssoo sstteenniibb llee el volum de
consum de la nostra
societat.
• La dinàmica econòmica que ens empeny a
consumir cada vegada
més ens causa una
iinnssaattiissffaacccciióó permanent.

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• El pa de fermentació
duu rraa m
mééss , per tant
lenta d
en desaprofitem menys.
Com que és més dens
en podem consumir
menys quantitat.
ass sse
e -• Evitem que el pa ss ’’a
qquu ii.

Pàg. 15

Blat

Molí

indústria de complements
i additius per a panificació

6

ecceepp tteess
• Hi ha moltes rr e
per aprofitar el pa sec.

Consum

aprofitar el pa sec

5

EL PA I LA SOCIETAT DE CONSUM
PUNTS CALENTS
• La societat de consum ha de ccrr e
eaarr-- nn ooss nnee cceessssiittaa ttss
constantment: trobar pa calent a qualsevol hora, pans
enriquits amb minerals, àcids Omega 3, etc.
• El pa de producció industrial s’asseca molt de pressa,
de manera que en desaprofitem molt.
• Es tendeix a fer pans tous i sense crosta, que són més
ffààcciillss ddee m
me
en
njja
a rr. També es tendeix a posar-hi sucre.

1
OPCIONS DE CONSUM
ecclla
am
mss de l’estil ““hhii hh aa pp aa ccaalleenn tt”” solen correspon• Els rre
dre a punts de venda de pa precuit.

+INFO
Pàg. 14

• Val més menjar pa bo fred que pa calent de mala qualiTrigo
Molino
tat. Podem tenir pa calent posant-lo al forn o en una
torradora.
• La millor manera d’adquirir la diversitat de nutrients que
de complementos
alliim
meenn ttss ffrr eessccooss ii vvaarr iiindustria
attss.
a
necessitem és menjar-los en a
y aditivos para panificación
Ma
ass tte
eg
ga
a rr ajuda a mantenir la dentadura sana.
• M

6

Consumo

8
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aprovechar el pan seco

ELS INGREDIENTS BÀSICS

2

PUNTS CALENTS
• La farina b
bllaann ccaa té menys nn uuttrriieenn ttss que la integral.
ntteegg rraall 100% fa el pa molt dens. La ssee m
miiiinn ttee-La iin
ggrraall recull part dels avantatges de la integral i de la
blanca.
pa
a iin
n tte
eg
grr a
all”” el
• Molts fabricants identifiquen com a ““p
ppaa aa m
mb
b ss e
eg
gó
ó , però no és pas el mateix.
ev
va
att m
ma
arre
e fa el pa més digerible i li dóna més
• El lllle
riquesa de gustos i olors. El lllle
ev
va
att p
p rre
em
mss a
att fa pujar
el pa més de pressa.

2

3

Farina

Forn

3

Llevat
Planta
Industrial

Aigua
Sal

Distribució

Punt de venda

pinso

2

bestiar

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Perquè el llevat mare faci la
seva feina cal que la fermentaun
n cce
err tt tte
em
mp
pss. Avui es
ció duri u
ella
ab
bo
orr a
acciió
ó
tendeix a fer una e
rràà ppiiddaa i s’afegeixen diversos
ccoo m
mp
p lle
em
me
en
n ttss i a
ad
dd
d iittiiu
uss a la
pasta, naturals o sintètics, que
intenten suplir les transformacions que no tenen temps de
produir-se.

• Podem identificar un
pa de fermentació
pe
ess a
a
lenta perquè p
força més que un pa
d’elaboració ràpida.

Pàg. 12

• Per fabricar aquests additius
cal una iin
ndd úússttrriiaa qquu íím
miiccaa .

• Demanem a la botiga
amb quin tipus de
llevat es fa el pa, i
quins complements i
additius es fan servir.
• El pa precuit és l’opció
me
m
en
nyyss aaccoo nnsseellllaa bbllee
des del punt de vista
del consum responsable. És el que es cou
en un forn que sol
a lla
av
v iisstta
a del
estar a
clients al punt de
venda.

pa ratllat

4

DISTRIBUCIÓ
3 I VENDA
PUNTS CALENTS
Horno
• La major part del pa precuit es distribueix congelat, la
on
nss u
um
md
d ’’e
en
ne
errg
g iia
a molt elevat.
qual cosa comporta un cco
Planta
També requereix
fer servir molt e
em
mb
ba
alla
attg
ge
e.
Industrial
• Van apareixent grans panificadores que produeixen
molta quantitat i distribueixen a distàncies grans.
grr a
an
ne
ess cca
a lla
a incrementa el requeriAquest model de g
ment de ttrra
an
nss p
po
o rrtt i limita l’a
a uuttoo nnoo m
miia
a de les poblacions
en l’obtenció d’un bé bàsic.

Harina
Levadura
Agua
Sal

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Podem trobar pa sse
e nnssee ee nnvvaa ssaa rr en punts
de venda que no siguin d’autoservei.

Pàg. 14

• Perquè no ens emboliquin amb cap mena
d’embolcall, podem anar a comprar el pa
amb una b
bo
oss ss a
a rre
eu
uttiilliittzza
ab
b lle
e (com ara la
clàssica bossa del pa, de roba).
• Els forns de barri o municipals donen autonomia a les poblacions.

Distribución

Punto de venta
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Pàg. 11

PUNTS CALENTS

• Darrerament s’ha introduït la
p aa
producció industrial de p
pp rreeccuuiitt . S’elabora interrompent
la cocció, la qual cosa fa que
tingui una vida molt curta.

pa sec

+INFO

FORMA D’ELABORACIÓ

• L’elaboració ràpida comporta
una d
de
ess n
na
attu
urr a
alliittzzaacciióó.
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OPCIONS DE CONSUM
• Preguntem a la botiga si el pa
identificat com a integral ho és
realment.
• El pa integral i semiintegral
aalliim
me
en
n tta
a més.
• És més habitual trobar pans fets
amb llevat mare, aigua sense
clor i sal sense refinar en el
sseeccttoorr eeccoollòò ggiicc .

4

pan seco
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EL CICLE DE VIDA DEL PA

1

EL BLAT

MODEL AGRÍCOLA La política agrària

europea i l’espanyola en particular no fan
gens fàcil la vida de l’agricultor. Les terres
agrícoles tendeixen a convertir-se en urbanes.D’altra banda,l’agricultura mundial està
en mans d’unes poques multinacionals.A
l’apartat El context (p. 16) en parlem més
extensament.
FARINA DE FORÇA Hi ha moltes varie-

tats de blat. Mitjançant creuaments o, en
els últims anys, modificacions genètiques
al laboratori1, es desenvolupen varietats
noves buscant qualitats com alta productivitat (quilos de gra per hectàrea de
conreu), adaptació a la mecanització (com
ara alçada i rigidesa estàndard de la tija),
1

Una de les principals empreses agroquímiques,
Monsanto, ha dedicat anys de recerca a modificar genèticament un blat per tal que no es mori
en aplicar-li un herbicida que fabrica ella mateixa. L'empresa ha sol·licitat a diversos governs autorització per cultivar aquest blat comercialment.A
punt de tancar l'edició d'aquest número, Monsanto
ha anunciat que abandona la recerca i el desenvolupament d'aquest blat, perque ha deixat de
tenir interes comercial. Segons Greenpeace, la
retirada es deu en bona part a la campanya d'oposició de Greenpeace i altres organitzacions socials
i a les reticències per part dels compradors.

qualitat del contingut en proteïnes, poc
requeriment de reg... Segons la varietat i
el clima que faci durant l’any la farina té
propietats força diferents i s’utilitza per fer
un determinat tipus de pa, o galetes, o
pastissos, etc. És usual barrejar diferents
blats segons les característiques que es
vulguin en la farina.
Per tal que el pa pugi, el blat ha de tenir
una determinada qualitat proteínica, ha
de fer el que s’anomena farina de força.
També es pot fer pa amb farina de poca
força, i en aquest cas s’ha d’afegir algun
millorant a la pasta (vegeu el punt 3, a
la pàgina 12). En principi, com més
productiva és una varietat menys qualitat
de proteïna té, i les varietats de menys
qualitat són més barates. La recerca en
millora de les varietats persegueix obtenir rendiment i qualitat alhora.
FITOSANITARIS SINTÈTICS Fan perdre

fertilitat al sòl,contaminen l’entorn i poden
perjudicar la salut de l’agricultor. En els
conreus de cereals s’apliquen sobretot
herbicides i, en menor mesura, fungicides, majoritàriament quan el blat encara
no està espigat. En la producció ecològica estan prohibits.

PA DE DIFERENTS CEREALS
El blat del qual es fa el pa a Occident (Triticum aestivum) és el
cereal que més es cultiva al món. És originari d’Europa però pot
créixer en qualsevol clima excepte en les zones tropicals més
càlides, de manera que avui se’n cultiva gairebé arreu i se’n
recull tot l’any. A més de pa i altres aliments també se’n fa
pinso.
Perquè el pa pugi ha de dur almenys una part de farina d’algun d’aquest quatre cereals: blat, sègol, espelta o triticale. En
els altres cereals les proteïnes no formen gluten i per tant la
pasta de pa no pot pujar sense trencar-se.
El sègol té poc gluten i per això el pa no queda gaire inflat. Es
fa servir a l’Europa central i del nord. L’espelta és un cereal molt
antic que s’havia anat desestimant perquè no és gaire productiu
i el processament és una mica més complex (té una pellofa que
els altres grans no tenen), però té molta qualitat nutritiva i el pa
és de molt bon fer. Darrerament s’està reintroduïnt, sobretot
dins de la producció de pa ecològic. El triticale es va obtenir al
segle XX del creuament entre blat i sègol. Té més gluten que el
sègol i es més resistent a malalties que el blat.
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MOLÍ Els molins es tracten regularment
amb diversos biocides químics per evitar
que el gra sigui atacat per insectes, fongs,
etc.A Espanya encara es fa servir el bromur
de metil, un gas molt tòxic i perjudicial per
a la capa d’ozó que ja està prohibit a diversos països. Malgrat que el gra es renta no
es pot garantir que no quedin restes
d’aquests fumigants al segó, i per tant al pa
integral.
En la producció ecològica els fumigants
estan prohibits. No obstanta això, el blat
ecològic es pot moldre en un molí que
treballi també amb blat convencional
(sempre que no es barregin els dos tipus),
i per tant també es pot contaminar.

Tipus de molins
El blat es pot moldre de dues maneres. En
un molí de pedra o de moles (els tradicionals), el gra passa per entre dues grans
pedres que giren a velocitats diferents i
l’estripen. Les partícules més grosses de
segó es poden separar mitjançant garbells.
Els molins de corrons (van aparèixer el
segle XIX) estan dissenyats per poder separar l’endosperma de la resta del gra, de
manera que s’obté farina blanca per una
banda i segó més germen per una altra.
Els components es poden tornar a ajuntar
per obtenir farina integral o semiintegral
(vegeu el punt següent).

2

ELS INGREDIENTS BÀSICS

LA FARINA La farina integral és la que s’obté quan es mol el gra de blat i no se’n

separa res. La farina blanca és la que té un grau d’extracció del 70%-75%, és a dir, se
separa un 25%-30% de la matèria del gra, que correspon al segó i el germen (tot i que
n’hi queda en quantitat infinitesimal). Les característiques més importants d’aquests dos
tipus de farina són:
Integral
· Conté tots els nutrients i la fibra del
blat.
· La fibra fa el pa més difícil de pastar i
trenca les bombolles de CO2 que es van
formant amb la fermentació. Per això
el pa integral sol quedar menys esponjat que el blanc.
· La fibra no es digereix. Es pot combinar amb proteïnes i minerals dels
aliments, i llavors aquests tampoc no
els assimilem.

Blanca
· Se n’ha extret la fibra, part de les proteïnes i pràcticament tots els greixos,
minerals i vitamines, que es troben al
segó i al germen. Part de les vitamines
es desnaturalitzen amb l’escalfor del
forn.
· Com que no hi ha el germen, que
conté la majoria de greixos del blat, la
farina no es fa rància i per tant es conserva més temps. Com més temps passa
des que s’ha mòlt, més vitalitat perd.

La farina integral 100% a penes es fa servir perquè el pa queda molt dens. Per aconseguir un pa amb més nutrients que el pa blanc i més esponjós que l’integral es pot
barrejar farina blanca i integral, o fer servir farina semiintegral, que conté una part
del segó i del germen (per exemple pot correspondre a un grau d’extracció del 85%).
Una altra possibilitat, força comuna en el pa no ecològic, és fer el que s’anomena pa
amb segó (tot i que molts productors l’identifiquen com a “pa integral”): afegir segó
a la farina blanca en el moment de pastar2.

QUÈ VOL DIR “INTEGRAL”
El terme integral fa referència a la
idea de mantenir íntegre un tot. En la
producció actual d’aliments és usual
separar les parts d’un tot i tornar-les
a ajuntar. Per exemple, els ous es
deshidraten i s’hi torna a afegir aigua
en el moment de fer-los servir, o es
construeixen els anomenats aliments
funcionals a partir de vitamines,
àcids i altres molècules prèviament
extretes d’algun altre aliment.
Aparentment, el tot que obtenim
després d’ajuntar les peces és igual
que el tot original. Però aquest
primer tot no constava només de
les “grans peces” que podem separar i reajuntar, sinó també de milers
de partícules i de vincles entre elles
que donen al tot les característiques més subtils (gustos, olors,
energia).
Aquests vincles són poc coneguts i
valorats per la ciència occidental, per
això en la indústria alimentària no es
dóna importància a la “integritat
real” dels aliments. Per exemple, el
pa amb segó es considera equivalent
al pa integral, tot i que el segó i la
farina poden no venir del mateix blat
– fins i tot poden correspondre a
varietats diferents – i per tant el
“tot” que s’obté pot ser ben diferent
d’un tot original. En canvi, dintre del
sector de l’alimentació “natural” o
ecològica la integritat dels aliments
és valorada com a clau perquè s’entén que estarem més bé (sans, feliços) si el funcionament del nostre
cos – totalment lligat a com ens
alimentem – s’adapta al funcionament de la natura.

2

Durant l’estudi per fer aquest número hem constatat que hi ha la creença força generalitzada que el
pa amb segó no conté el germen del gra. En realitat, en separar el segó de l’endosperma (en un molí
de corrons) quasi tot el germen queda amb el segó, i no es poden separar. El germen que es ven
comercialment per separat s’obté de la petita part (al voltant d’un 5%) que queda amb la farina.
També es diu que el pa blanc desmineralitza perquè per digerir-lo calen minerals, i si no són al pa
els ha de “robar” del cos.Això és el mateix que passa amb qualsevol aliment: els elements que no estan
presents en un àpat els agafem del cos. Per això seria perjudicial menjar només pa blanc, igual que menjar
només un únic aliment. Una dieta variada ens va aportant tots els elements que necessitem.
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EL LLEVAT El llevat possibilita que la pasta pugi i dóna gust i olor al pa. Hi ha dos
grans tipus de llevat que s’usen en l’elaboració del pa:
· llevat mare o massa mare. És el resultat d’esperar que s’hagi multiplicat la població de microorganismes en una pasta de farina, aigua i sal. La pasta es deixa reposar
durant moltes hores i de tant en tant s’hi afegeix més farina i aigua per proporcionar
aliment als microorganismes.
La població microbiana de la farina està formada per unes 250 espècies de llevats
(un tipus de fong) i bacteris. Els llevats generen alcohol i CO2 (es diu que fan una
fermentació alcohòlica), i els bacteris generen àcid làctic (fan una fermentació làctica).
· llevat premsat o llevat de forner3. De tots els llevats que hi ha a la farina, l’espècie que més CO2 genera és l’anomenada Saccharomyces cerevisiae. Industrialment es fan
cultius d’aquesta espècie i s’obté una massa premsada en la qual n’hi ha una quantitat molt més elevada que en la massa mare.
Els dos tipus de llevats tenen característiques força diferents. Es pot fer pa amb només
un tipus de llevat o amb tots dos alhora.

Llevat mare
· La diversitat d’espècies de microorganismes és el que dóna al pa riquesa de
gustos i olors. La fermentació làctica
que fan els bacteris li dóna un regust
àcid.
· La fermentació làctica també trenca
fibra. Per això el pa integral queda més
esponjós si s’ha fet amb llevat mare.
· El llevat mare està totalment associat
amb una fermentació lenta (vegeu el
punt següent).

3

L’AIGUA I LA SAL És preferible que l’aigua no tingui clor, perquè el clor mata
bacteris i pot interferir en la fermentació,
sobretot si es fa servir llevat mare.
Aproximadament un 4% de la sal està
format per una gran varietat de minerals,
que es perden en refinar-la.

3
També es coneix per llevat de cervesa perquè es
fa servir en la fermentació que dóna lloc a la
cervesa, i també en la del vi. En aquests casos el
producte conserva l’alcohol generat per la fermentació i, en la cervesa i el vi d’agulla, també el gas.

FORMA D’ELABORACIÓ

FERMENTACIÓ LENTA La manera tradicional de fer el pa és fent servir llevat mare
i deixant que la fermentació sigui prou
llarga com perquè es produeixin un gran
nombre de transformacions químiques
que permeten digerir el pa més bé. Per
exemple, en la farina integral hi ha un
àcid, l’àcid fític, que es combina amb els
minerals i forma fitats, unes molècules que
no podem assimilar. Durant una fermentació llarga es produeixen uns enzims, les
fitases, que trenquen els fitats de manera
que podem assimilar-ne tots els nutrients.
Durant una fermentació lenta també es
generen substàncies que dónen gust, com
ara l’àcid làctic,i un gran nombre de components aromàtiques que donen olor al pa.
ELABORACIÓ RÀPIDA Tal com passa
en tots els sectors econòmics, en la produc-

12

Llevat premsat
· El pa no és tan ric en gust perquè hi
ha moltíssima més proporció d’una
sola espècie de llevat que de la resta de
llevats i bacteris. La fermentació és
només alcohòlica.
· Com que es genera molt gas ràpidament, la pasta puja molt més de pressa i la fermentació pot durar menys
estona; es diu que fa una “gasificació”
en lloc d’una fermentació real (vegeu
el punt següent).
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ció del pa es tendeix a escurçar el temps
que dura el procés. Per aconseguir-ho es
pot actuar sobre diversos factors:
· Màteries primeres. Es fa servir llevat
premsat i farines de poca força, perquè
són més barates i perquè una farina forta
no pujaria en la poca estona que dura
la fermentació.
· Mecanització. En la producció més
industrialitzada es posen els ingredients
en un extrem d’una línia de producció
automàtica i per l’altre extrem surt el
pa cuit o congelat, sense cap intervenció manual.
· Ús de complements i additius que
intenten substituir les transformacions
que tenen lloc durant una fermentació
lenta i facilitar la mecanització.
No es pot dir a partir de quantes hores es
pot considerar que la fermentació és lenta,

perquè la durada varia molt en funció de
la quantitat de pasta, de la temperatura i
de la humitat. El que caracteritza una
fermentació lenta és el fet de no aplicar
aquestes tècniques per accelerar-la.
COMPLEMENTS I ADDITIUS

· La farina de poca força necessita un millorant que l’ajudi a pujar. Pot ser farina de
més força o,més comunament,àcid ascòrbic (E300 o vitamina C).
· En una fermentació lenta els enzims
propis de la farina van alliberant sucres
de les cadenes de midó. Per accelerarho, durant molt temps s’ha afegit farina de malta germinada (rica en enzims)
a la pasta.Actualment és més usual afegirhi enzims produïts industrialment.
· Es poden afegir a la pasta les versions
sintètiques de les substàncies que es

L’àcid ascòrbic i les diferents farines (de
força, de malta) no estan qualificats com
a additius sinó com a complements, igual
que altres farines, sucre, ous, llet o greixos
que es fan servir en pans especials (per
exemple el pa de motllo).
Per regla general, en la producció ecològica es fan servir només els ingredients
bàsics. En la producció convencional es
fan servir uns millorants ja preparats que
contenen àcid ascòrbic, lecitina de soja i
enzims. En la producció més industrialitzada es fan servir tota mena d’additius.
INDÚSTRIA QUÍMICA Per sintetitzar les
substàncies que pretenen imitar una fermentació natural és necessària una indústria
química, amb totes les seves circumstàncies
(vegeu el número 9 d’Opcions, p. 12).
Darrere dels additius també hi ha molta
feina de recerca. Un dels primers camps
on es va aplicar l’enginyeria genètica va ser
la producció de llevats i enzims.

En un forn de llenya (avui n’hi ha molt pocs), primer es crema la llenya dintre el forn i s’hi posa el pa
quan queden les brases. La llenya genera uns aromes que donen al pa una olor molt característica.

generen al llarg d’una fermentació lenta
(per exemple àcid làctic). En cas de fer
servir llevat mare, és de producció industrial. S’incorpora a la pasta per aportarli gust però no la transforma, donat que
els microbis estan morts: a fi que es
conservi, el llevat mare industrial es cou
per matar-ne els microbis.
· Per tal que la pasta aguanti les estrebades a què la sotmet la mecanització s’hi
afegeixen emulsionants.També fan que
el pa quedi més suau. Se sol usar lecitina de soja (E322; cada cop és més probable que la soja sigui transgènica) o derivats d’àcids grassos (E471).
· La temperatura i la humitat afecten molt
el procés d’elaboració del pa. En una
producció artesanal, el forner varia les
proporcions entre els ingredients i la
durada de cada pas del procés d’acord

amb les condicions ambientals. La
fermentació se sol fer en una cambra
on es poden regular la temperatura i la
humitat. En les produccions automatitzades es minimitza l’ocurrència de fenòmens imprevistos, les condicions estan
controlades pel fet que en les línies de
producció el pa té poc contacte amb
l’exterior i que s’usen additius. La llei
permet usar reguladors del pH, estabilitzants, espessidors, gelificants,
antiaglutinants, conservants, gasificants, humectants, antioxidants,
ajudants de la fermentació, excipients i, en el pa de sègol, colorant.
· Bona part del pa de producció industrial
s’envasa quan encara és calent. L’interior
de la bossa, doncs, és un hàbitat ideal
perquè es desenvolupin fongs. Per evitarho s’apliquen fungicides.

DESNATURALITZACIÓ La tecnologia
ens permet conèixer moltes de les transformacions que es produeixen en una
fermentació lenta i imitar-les artificialment, però no podem reproduir íntegrament tota la complexitat dels fenòmens
naturals, ni dels que coneixem ni dels encara no en sabem l’existència.
PA PRECUIT Es va introduir a finals dels
anys 80 i des de llavors la producció s’ha
multiplicat per deu.Avui es calcula que és
precuit un 8% del pa que es consumeix4.
El pa precuit es treu del forn abans que
estigui del tot cuit i es guarda de manera
que no es faci malbé durant mesos, ja sigui
congelant-lo o envasant-lo en una atmosfera en què no es poden desenvolupar els
fongs. Un cop al punt de venda (botigues
de pa, gasolineres, restaurants...) o en un
domicili particular es posa en un forn per
completar la cocció.
Interrompre la cocció implica que s’interromp la transformació que el midó
sofreix al forn (la gelatinització).Això afecta la manera com la molla absorbeix l’aigua, de manera que en un parell d’hores
es torna gomós i s’asseca de seguida.
4

Asoc. Esp. de Fabricantes de Masas Congeladas
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DISTRIBUCIÓ I VENDA

DESPESA ENERGÈTICA El pa precuit
que es produeix industrialment (un 85%
de tot el pa que es precou5) es congela.
Es passa per un túnel a -40ºC (l’interior
de la barra arriba a -12ºC) i s’ha de
mantenir a uns -20ºC als magatzems del
productor, als camions distribuïdors i als
magatzems dels punts de venda. Això
comporta una despesa energètica molt
considerable.

EMBALATGE El pa precuit que es congela es transporta en capses de cartó revestides de plàstic. El que es destina a consum
domèstic (el que trobem en un supermercat) s’envasa en bosses de plàstic en
paquets de poques unitats, en una atmosfera modificada perquè no es floreixi.
5
Asociación Española de Fabricantes de Masas
Congeladas

ALIMENT O NEGOCI?
Paradoxalment, el pa que surt més barat de produir és el precuit que es fa a
nivell industrial, tot i que els costos de producció són molt més elevats (principalment per la congelació i l’envasat). El que fa rendible l’activitat és l’escala: la
gran quantitat de pa que es fabrica. Però resulta que bona part d’aquesta quantitat de pa l’acabem llençant, perquè s’asseca molt de pressa, mentre que d’un
pa de fermentació lenta en necessitem molta menys quantitat perquè una sola
llesca ens alimenta segurament com tota una barra precuita i a més triga dies a
assecar-se i és més ric en gust.
Aquesta quantitat i qualitat de pa, doncs, no respon a un requeriment alimentari. La seva raó de ser és desenvolupar una activitat rendible econòmicament
sense tenir en compte altres factors com impacte ambiental o nutrició de la
població.

5

PRODUCCIÓ A GRAN ESCALA El pa
precuit facilita l’activitat del productor:
en lloc d’haver de proporcionar un producte fresc cada dia, pot tenir-ne en estoc. Fa
tirades molt grans que permeten repartir
els costos fixos entre moltes unitats; les
línies de producció actuals poden produir
40.000 pans per hora i funcionar les 24
hores del dia. Per això van apareixent
empreses amb volums molt grans de
producció que distribueixen pa precuit a
àrees molt extenses, i fins i tot n’exporten.
Això implica un increment del requeriment
de transport.
El fet de poder tenir estoc de pa també
elimina l’exigència de treballar de nit. No
obstant això, les fàbriques de pa precuit
treballen dia i nit.
El pa és un aliment bàsic que es pot
produir molt fàcilment a petita escala, cosa
que proporciona una possibilitat d’autonomia i seguretat alimentària a tota la
població. Optar pel model de producció
massiva centralitzada significa renunciar a
aquesta possibilitat.

EL PA I LA SOCIETAT DE CONSUM

NECESSITATS CREADES El pa precuit

es presenta com un avantatge per al consumidor perquè li permet trobar pa calent
a qualsevol hora. En contrapartida, però,
té els inconvenients que hem assenyalat i
té una vida de dues o tres hores, de manera que podem donar per perdut tot el que
no ens acabem en un àpat. Per aconseguir
el gust i l’olor del pa calent el podem
posar al forn abans de menjar-nos-el, o
torrar-lo.
El pa calent a qualsevol hora ha esdevingut una moda, de manera que avui les
fleques, del tipus que sigui, es veuen empeses a oferir aquest producte. Els forners
petits no en solen guardar estoc congelat
sinó que el van acabant de coure al llarg
del dia.

14

La llei obliga a envasar el pa que es
vendrà en establiments d’autoservei, sigui
del tipus que sigui.A l’etiqueta hi han de
constar tots els ingredients i els additius.
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Els reclams de l’estil
“Hi ha pa calent”
se solen referir
a pa precuit
També se’ns presenta el pa enriquit (amb
minerals, Omega3, etc.) com a necessari
per alimentar-nos de manera completa.
En realitat els nutrients amb què es construeixen els aliments enriquits estan molt
desnaturalitzats per tal com es processen
(trossejaments, congelacions, deshidratacions, etc.). Els nutrients que necessitem
es troben en estat òptim en els aliments
frescos i variats, que no requereixen cap
processament.

INDUCCIÓ AL CONSUM Perquè el pa

sigui més fàcil de menjar es tendeix a
fer pans tous i sense crosta, i avui hi ha
consumidors que ho reclamen, especialment entre els més joves. De fet, en
molts aspectes anem copiant les maneres de fer dels Estats Units, i allà a penes
es menja res més que pa de motllo. Fins
i tot algunes fleques fornegen el pa a
molta temperatura durant poca estona
perquè així reté més aigua i queda amb
textura de xiclet. També trobem cada
vegada més pa amb gust dolç, perquè
s’hi afegeix sucre.
Mastegar és bo per mantenir la dentadura sana (vegeu el número 9 d’Opcions)
i perquè la saliva fa la primera part de la
digestió (trenca algunes molècules).

6

REDUIR EL CONSUM DE PA

MENYS QUANTITAT DE PA El pa de

fermentació lenta és més dens, amb la qual
cosa en podem menjar menys quantitat
sense reduir la quantitat d’aliment que
ingerim. Si el pa s’asseca de pressa és més
probable que en desaprofitem i acabem
comprant-ne força més del que ens
mengem.
QUE NO S’ASSEQUI Alguns factors que

fan que el pa s’assequi de pressa:
· La crosta prima. Hi queda en els forns
per aire calent. Els forns de sola de pedra
ajuden a formar crosta, si el pa s’hi deixa
prou estona.
· La forma de barra. En el pa rodó hi ha
més quantitat de molla preservada de
l’aire.
· La poca densitat.El pa molt inflat (fet amb
molt llevat premsat) està més airejat i les
parets de les bombolles són més primes.
· Pa precuit. Té una vida de dues o tres
hores, des que s’ha refredat fins que es
fa gomós i s’asseca.
· El pa és higroscòpic: tendeix a tenir tanta
humitat com l’ambient. Per això si l’ambient és humit es fa gomós i si és sec
s’asseca.

Per evitar que s’assequi:
· Guardar-lo en un lloc no humit i en una
bossa o un calaix. Es conserva més bé a
temperatura ambient que a la nevera.
· Si la peça de pa està sencera s’asseca
menys. Si està llescat el podem guardar
al congelador.
· Si el volem congelar és convenient ferho com més aviat millor.
Per aprofitar el pa sec
· Si no és sec del tot el podem humitejar
una mica i escalfar-lo,així recupera textura i gust durant una estona. També en
podem fer pa amb tomàquet (que de
fet es va originar per aprofitar el pa massa
sec i els tomàquets massa madurs).
· Hi ha moltes receptes amb pa sec: sopa
de pa, de ceba, d’all, de peix, gaspatxo,
mandonguilles, picades,“migas”, amanides (com ara la cesar), púding...
· També podem moldre’l (amb un molinet o una liquadora) per fer-ne pa ratllat
(o sopa torrada o farina de galeta). Es pot
torrar una mica al forn perquè sigui més
bo. Ens servirà per fer croquetes, arrebossats, gratinats, alguns pastissos...
· Si estem en un entorn rural el podem
donar al bestiar.

Fonts d’informació
que hem consultat:
Asociación Española de Fabricantes de Masas
Congeladas, Asociación de Fabricantes de Harinas
y Sémolas de España, Confederación Española de
Organizaciones de Panadería, Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica, CSIC – Dept. de
Ciència i Tecnologia d’Aliments, Laboratori de
Cereals i Panificació, DSM Bakery Ingredients
(fabricant de complements i additius panaris),
elaboradors que apareixen en l’estudi i altres
(Illargui, Kan Pascual, Pre-pa), Enciclopèdia
Britànica, estadístiques agràries de la FAO i del
Ministeri d’Agricultura, farineres (Fills de Moretó,
La Grana, Harinera La Esperanza, Ylla 1878),
forners i experts en pa (Artur Bòria, Diego Rivera,
Francisco Tejero), Gremi de Flequers de Barcelona
– Escola de Forners, Harold McGee: On Food and
Cooking – The Science and Lore of the Kitchen.
HarperCollinsPublishers, Londres 1991, Laboratori
d’Investigació Cerealista Ofice, legislació (RD
1137/1984, RD 1286/1984), Universitat de Lleida –
Dept. de Tecnologia dels Aliments, www.molineriaypanaderia.com i les que apareixen referenciades com a notes al peu.
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EL CONTEXT
ment, s’adapten millor a la mecanització
i satisfan els requisits que demana la indústria alimentària (mida, forma, etc.); són les
anomenades híbrides estandaritzades.
Com veurem més endavant, per vendre
la producció (és a dir, per guanyar-se la
vida) el pagès té poques alternatives fora
d’usar aquestes llavors.

L’agricultura i la nostra societat

E

Les primeres llavors que aquestes empren el nostre món occidental, l’agriculses van vendre comercialment són les
tura majoritària està regida en gran
anomenades híbrides. Són el resultat del
mesura pel productivisme, com tots els
creuament entre espècies emparentades
sectors econòmics.Això vol dir que produir
Fitosanitaris. A mitjan segle XX es van
llunyanament i donen lloc a plantes molt
molta quantitat amb un cost com més baix
desenvolupar diversos productes que podien
productives però estèrils. Els pagesos van
millor és més prioritari que altres factors
aportar certs nutrients al sòl i matar insecoptar per haver de comprar les llavors a cada
com ara mantenir l’equilibri ecològic dels
tes, fongs i males herbes. Es van veure com
temporada a canvi de rendiments alts, i
conreus o l’equilibri entre el món rural i
una “victòria” que permetria incremenaixí es va iniciar una dependència que s’ha
l’urbà. En aquest article expliquem en què
tar espectacularment la producció d’aliaccentuat cada vegada més i ha donat lloc
es tradueix això en la pràctica agrícola.
ments i, tal com es va anunciar als quatre
a una gran acumulació de poder en mans
Veurem que les conseqüències són precavents, acabar amb la fam al món.Va ser
de l’agroindústria, un sector molt controrietat per als agricultors i abandó del medi
l’anomenada Revolució Verda.
lat per unes poques empreses multirural. En el proper número parlarem de
Amb el temps s’ha vist que aquesta modinacionals (en parlarem al proper númel’impacte mediambiental del model agríFLUCTUACIONS
EN ELS PREUS AGRÍCOLES
ficació radical del funcionament dels ecosisro d’Opcions).
cola
actual.
Avui, quasi totes les llavorsEUROS
de plantes
PER QUILO temes no és factible. Els insectes muten
PESSETES PER QUILO
31
0,85
molt ràpidament i es fan resistents als
d’horta són híbrides. Les
dels cereals i
MATÈRIES PRIMERES
30
plaguicides, de manera que cal inventarllegums no ho són (només0,80
el blat de moro),
I FORMA
DE CONREAR
29
ne de nous en una roda que no es pot
però estan protegides: es poden plantar
L’any
2000, la suma de llavors, fertilitzants
0,75
28
acabar mai. Els fertilitzants químics no són
una vegada i prou. En comprar-les,
l’agrii fitosanitaris
va suposar un 25% dels
27
un substitut equivalent al cicle de la matècultor signa un compromís
costos
de producció d’un pagès1.
0,70 de no replan26
ria orgànica, i després d’uns quants anys
tar-les l’any vinent. Està a punt d’entrar en
0,65
25
d’aplicar-ne la terra deixa de ser fèrtil.
vigor una reforma del Codi
Penal per la
Llavors
. Des de l’antiguitat s’han usat les
Avui aquesta realitat és ben coneguda; en
qual l’incompliment d’aquest
tècniques
de selecció i creuaments per a la
24
0,60 compromís
la segona meitat del segle XX s’han perdut
per part de l’agricultor deixa de ser una
millora
dels cultius: triar les llavors de les
23
0,55
més de 2.000 milions d’hectàrees de terres
falta i passa a ser un delicte
que es pot
plantes
que han donat més rendiment, que
22
SETMANA
agrícoles, dues vegades la superfícieSETMANA
del
castigar
amb
penes
de
6
a
12
mesos
de
han
aguantat
millor
el
clima
o
que
han
0,50
21
20 2
20
1
10
1
10
40
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40
50
Canadà
. Malgrat30tot, l’agricultura
amb50
presó. L’objectiu d’aquestes normes és
estat menys atacades per malalties, i creuarquímics
garantir que la feina de recerca
de 2002
les
les per1990
combinar1995
qualitats2000
i evitar la 2003
dege2001
2003 continua sent àmpliament majoritària,
pel paper
que juguen
les empreses
empreses
en millora de llavors
recom-del preu
neració
principis
del segle
XXde Cereals
Mitjanagenètica.A
setmanal del
preu del blat
a la Llotja
de Barcelona.
Mitjanaes
setmanal
de fruites
i hortalisses
a Mercabarna
Llotja de Cereals
de Barcelona
Font:per
Mercabarna
pensi amb la compra anual
part dels
vanFont:
començar
a aparèixer
empreses que
pagesos.
es dedicaven específicament a aquestes
1
Elaboració pròpia a partir de l’informe
Un pagès pot no fer servir llavors protetasques (el que després ha esdevingut el
Costes de Producción de COAG, 2004.
gides, és a dir, produïdes per agroindústries.
sector agroindustrial), amb la qual cosa
2
Gary Gardner (Worldwatch Institute):
Mitjana
anual del preu
del blat
a laproductiLlotja de Cereals
Barcelona
Eldeque
passa és que les que desenvolupen
podien
aconseguir
plantes
més
Shrinking fields: cropland loss in a world of eight
bilion.Worldwatch paper n. 131, 1996.
les empreses són les que donen més rendives que els pagesos.

EVOLUCIÓ DE PREUS AGRÍCOLES ELS ÚLTIMS ANYS
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PROCEDÈNCIES DELS PRODUCTES COMERCIALITZATS
A MERCABARNA DURANT L’ANY 2002
Altres

productores3 i perquè no és fàcil sortir de
la dinàmica majoritària.La fam al món,d’altra banda, no s’ha pas acabat,perquè no està
causada per una manca d’aliment sinó per
una distribució desigual dels recursos.
L’any 2001 Argentina va produir prou blat
com per alimentar la Xina i l’Índia juntes,
però al país hi havia gana4. Només hem
d’anar a algun contenidor a la porta d’un
supermercat per veure la quantitat de
menjar que llencem.
Especialització. Per tal de maximitzar la
productivitat amb el menor cost possible,
s’ha tendit a l’especialització. El pagès es
concentra en el treball d’un sol conreu i
compra maquinària específica (per exemple una màquina de netejar pastanagues)
amb la perspectiva d’amortitzar-la gràcies
a l’alta producció. Això comporta molt
risc: una pèrdua de collita per una malaltia o pel clima, o un preu baix al mercat
(per exemple perquè ha arribat un carregament del teu mateix cultiu al mercat,
procedent de Sudamèrica), no es poden
compensar amb la collita d’un altre cultiu.
COMERCIALITZACIÓ

Cereals i llegums. Es poden vendre direc-

tament a indústries de pinso o farineres (que
compren a l’engròs i per tant a productors
grans) o a cooperatives o magatzemistes
intermediaris que els posaran al mercat a
través de les llotges, on es negocien els
preus en base a la llei de l’oferta i la demanda. El mercat d’aquests productes és d’abast
mundial i està dominat per la llotja de
Chicago: el preu que s’acordi per al blat a
la llotja de Barcelona depèn del preu del

blat que arribi dels Estats Units pel port
de Tarragona.Actualment hi ha aranzels per
a l’entrada de gra a la Unió Europea, que
s’apugen o s’abaixen segons si el preu que
s’hagi fixat a Chicago és baix o alt.
L’Organització Mundial del Comerç
(OMC) té previst eliminar del tot els aranzels en pocs anys.
Horta i fruita.El mercat d’aquests produc-

tes és d’abast més local donat que no se’n
poden guardar grans estocs (la localitat és
relativa, però. Fa anys que, fent servir refrigeració i altres tècniques de conservació,
es transporta sobretot fruita de cap a cap
del món. El 2002 a Mercabarna es va
comercialitzar tanta producció catalana
com estrangera).
El funcionament del mercat, però, és
molt similar. En aquest cas els canals són
la venda directa (molt minoritari), la indústria alimentària i les grans superfícies (per
a productors grans) i els mercats majoristes, que funcionen per la llei de l’oferta i
la demanda. Els majoristes negocien amb
els minoristes (bàsicament botigues i restaurants) i donen al pagès un 88% del preu
que en treuen. En aquest cas hi ha moltíssims productors, de manera que la competència és ferotge.
Ramaderia. En aquest sector es dóna,
sobretot pel porc i l’aviram, el que s’anomena integració: un ramader produeix
exclusivament per a una indústria càrnia,
de manera que a efectes pràctics és com
si fos un assalariat d’aquesta empresa, que
decideix el “sou”que li paga,és a dir,a quant
li compra la producció.

CONSEQÜÈNCIES

Disminució de la renda.El resultat d’aques-

ta competència a nivell local i mundial és
que els preus es mantenen constants o fins
i tot baixen al llarg dels anys, tal com es
mostra a les gràfiques de la pàgina anterior. Un dels pagesos que hem consultat
per elaborar l’article ens explicava que fa vint
anys el tractor li va valdre un milió i mig
de pessetes i va vendre el blat a 29 pessetes
el quilo; actualment un tractor equivalent
val 12 milions i el blat s’ha venut a 20 pts/kg
l’estiu passat; el preu de cost és d’unes 18.
Una altra característica d’aquest mercat és
que es donen,especialment en horta i fruita, fluctuacions molt grans en poc temps
(vegeu les gràfiques en aquesta pàgina),cosa
que aporta incertesa i inestabilitat.
A l’altre extrem de la cadena productiva, el preu dels aliments és dels que puja
més (del 2002 al 2003, l’IPC del sector
d’alimentació va créixer un 4’1% i el general un 2’1%). L’any 2002, aquest preu de
venda al públic va ser gairebé tres vegades
més gran que el preu en origen pels
productes ramaders i gairebé cinc vegades
pels productes agrícoles5.
En aquest escenari, molts agricultors no
podrien subsistir sense les subvencions
públiques. Segons l’OCDE, el 2002 representaven el 35% dels ingressos dels pagesos de la Unió Europea.
3

Són grans empreses agroquímiques, algunes de
les quals estan també entre les principals fabricants de llavors.
4
Doug Parr (Greenpeace): Seguretat alimentària
per a tots els habitants del món, 2002.
5
Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG): “Fallo” en el
mercado/sistema agroalimentario, 2003.
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Dependència. Donat el funcionament
d’aquest mercat, els productors es veuen
abocats a reduir al màxim els costos, i per
tant planten varietats estandaritzades, apliquen pesticides i fertilitzants químics buscant
que – aquest any – la collita sigui bona...
és a dir, es veuen abocats a dependre de la
indústria agroquímica, com dèiem abans.
També depenen de la tecnologia – avui
una explotació agrícola o ramadera no pot
funcionar sense un enginyer agrònom –,
de les subvencions – i per tant de la política agrària que s’apliqui – i del mercat
internacional – i per tant de la política
comercial mundial. Tot això sumat a la
dependència inexorable del clima i les
pluges. Com deia un dels agricultors que
hem consultat: abans els pagesos miràvem el
cel, ara a més mirem cap a Brussel·les, Chicago
i les cimeres de l’OMC.
Abandó.Tradicionalment,una de les moti-

vacions per deixar l’agricultura ha estat
que la feina del camp és dura. Avui s’hi
suma la precarietat econòmica (es guanyen més diners amb moltes altres activitats7) i la inestabilitat que deriva de la
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dependència de factors incontrolables en
pràcticament tots els aspectes. S’hi suma
també el fet que avui la vida s’articula
entorn de les ciutats (un 48% de la població mundial viu en ciutats8).
Així, el nombre de baixes és elevat, especialment entre els pagesos que es dediquen a un sol producte i els petits. Una
opció seria augmentar el tamany de l’explotació, però això requereix una inversió
molt gran; a Almeria els pagesos tenen una
mitjana d’endeutament de 20 milions9.
Als Estats Units la principal causa de mort
entre els pagesos és el suïcidi, amb una
taxa tres cops més gran que entre la resta
de la població10.
Degradació del medi rural. Les terres
agrícoles es veuen envaïdes per l’expansió
urbana i les infrastructures de transport, o
deixen pas al creixement de masses forestals de poca qualitat. Els pobles es deshabiten, s’envelleixen o opten per dedicarse al turisme o a l’oci rural – que en
ocasions degrada encara més l’entorn –,
amb la qual cosa depenen totalment de
les ciutats.

En definitiva, el model agrícola que s’aplica avui a l’Estat espanyol tendeix cap a un
desequilibri important entre l’agricultura – font principal d’aliment – i altres activitats (com el turisme), i entre l’espai natural i els àrees urbanitzades. És desitjable
aquest desequilibri?
Per la banda del consum responsable
tenim opcions que potencien un model
més igualitari, segur i sostenible, com les
que proposem en les seccions Perquès i
Eines d’aquest número.
7

Segons el Ministeri d’Agricultura, la renda
mitjana agrària és la meitat que la de la indústria i els serveis.
8
Nacions Unides, Urban and Rural Areas, 2003.
9
COAG.
10
Internacional Society for Ecology and
Culture.

Fonts d’informació
que hem consultat:
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos, D. López i J.A. López: Con la comida no
se juega. Traficantes de Sueños 2003, Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, pagesos
(Francesc Moncusí, Joan Gomà, José Ángel López,
Pep Riera, Ramón García, Vicent Martí), revista El
Pimiento Verde, Unió de Pagesos.

Els elaboradors de pa
A l’Estat espanyol hi ha unes 15.000 empreses que elaboren pa, amb una mitjana de vuit
treballadors, i uns 164.000 punts de venda amb una mitjana de 1’3 treballadors. Gairebé el
30% dels llocs de treball de la indústria alimentària corresponen al sector del pa1.
Als anys 80 van aparèixer les empreses de producció industrial; avui n’hi ha 26. Segons la
Confederación Española de Organizaciones de Panadería, la liberalització dels preus del pa el
1987 i l’aparició dels productes semielaborats (masses congelades i pans precuits) en la dècada dels 90
està provocant en el sector una revolució i reestructuració més profundes que les ocorregudes en els últims
3.000 anys i que no ha fet sinó començar.

Bimbo
L’empresa Bimbo es va crear el 1964 a
Barcelona. Fa pa de motllo i brioixeria en
11 plantes repartides per tota la Península.
El 2001 va ser comprada per Sara Lee
Corporation, una de les multinacionals
més grans del món.Té activitat en el sector
d’alimentació (embotits, salses, pa i brioixeria, menjar preparat, cafè i te), tèxtil
(roba interior i esportiva), drogueria i
perfumeria. És propietària d’empreses com
Cruz Verde-Legrain i de marques com
Sanex, Marcilla o Wonderbra.
ASPECTES SOCIALS

· Sara Lee és una de les cinc principals
empreses en el sector del cafè, juntament amb Philip Morris, Nestlé,
Procter&Gamble i Tchibo. En conjunt

compren gairebé la meitat del cafè que
es produeix al món2. L’ONG internacional Oxfam s’ha adreçat a aquestes
empreses proposant-los una sèrie de
mesures a prendre perquè les condicions
de vida dels productors de cafè millorin (vegeu el requadre El mercat del cafè).
Segons Oxfam, Sara Lee no ha donat
pràcticament cap pas en aquest sentit3.
· Seguint la pràctica habitual dintre del
sector tèxtil i molts d’altres, Sara Lee
subcontracta la confecció de part de la
seva roba a fàbriques de països de mà
d’obra barata, en les quals les condicions
laborals són molt pobres (vegeu el número 8 d’Opcions). Participa en el WRAP
(Programa Mundial de Certificació de
la Producció Responsable de Roba), un
programa de certificació que té per missió

garantir que a les fàbriques es compleixen determinades normes referents a
condicions laborals. Segons la Maquila
Solidarity Network, el WRAP té poca
credibilitat entre organitzacions sindicals i socials, que el veuen com una eina
de les multinacionals per esquivar un
sistema de control independent i transparent.Les normes que exigeix es redueixen pràcticament a què es compleixi la
legislació laboral dels països i no inclouen
normes més estrictes de l’Organització

1

Confederación Española de
Organizaciones de Panadería: Datos del sector
de panadería en España, 2001
2
Multinational Monitor, desembre 2002
3
www.maketradefair.com/ca
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EL MERCAT DEL CAFÈ
Segons explica la Xarxa de Consum
Solidari4, el cafè és el producte més
importat del món després del petroli. Mentre que els països del Nord en
consumeixen el 80%, la producció
es concentra en països de clima
tropical. El mercat internacional del
cafè ve determinat per la llei de
l’oferta i la demanda i per especulacions financeres a les borses de
Nova York o Londres; el preu és
molt inestable i va a la baixa. Abans
que arribi a les nostres taules, el
cafè ha passat per les mans d’intermediaris i grans empreses multinacionals que s’emporten la millor
part del negoci. Segons Oxfam, en
10 anys els ingressos dels països
productors han passat de 12.000 a
5.000 milions d’euros, mentre que
el preu de venda al públic ha passat
de 30.000 a 70.000 milions d’euros.
Aquesta situació fa les condicions
de vida molt difícils als camperols
productors de cafè, 25 milions de
persones a tot el món.

Internacional del Treball, ni tan sols pel
que fa a treball infantil5.
· Sara Lee ha donat 19.450 euros a polítics per les eleccions presidencials nordamericanes d’aquest any (el 53% al partit
demòcrata i el 47% al republicà)6.
· Segons la revista Multinacional Monitor7,
el 1998 hi va haver un brot infecciós als
Estats Units que va afectar un centenar
de persones i 21 en van morir. La infecció provenia d’una fàbrica de salsitxes
de Sara Lee. Segons el diari Detroit Free
Press i l’advocat de les víctimes, Sara Lee
hi havia detectat una contaminació bacteriana però no ho va notificar, per la qual
cosa va ser acusada de crim. El cas es va
tancar quan Sara Lee i el fiscal van publicar una nota de premsa conjunta en què
anunciaven un acord pel qual es declarava l’empresa culpable de delicte menor
i se li imposava una multa de 200.000
euros. No hi ha cap altre cas en la justícia criminal nord-americana en què la
fiscalia i l’acusat facin una declaració
conjunta.
4

www.xarxaconsum.org/materials.html
5
www.cleanclothes.org/codes/
02-11-codupd.htm
6
www.opensecrets.org/industries/
contrib.asp?Ind=G2100
7
www.multinationalmonitor.org/
mm2001/01december/dec01corp1.html

Ecoopan
És una petita cooperativa de Madrid. Pasta
el pa a mà i el cou en dos forns domèstics. Proveeix de pa i està implicada amb
una altra cooperativa formada per productors i consumidors (Bajo el Asfalto está la
Huerta, en parlarem al proper número
d’Opcions) per tal de fomentar la pràctica
del consum responsable.
MEDI AMBIENT

· Tots els cereals són de cultiu ecològic.
· Distribueix a domicili del client un cop
per setmana movent-se amb el transport públic.

El Forn de Can Busquets
És una petita empresa familiar fundada fa
20 anys a L’Ametlla del Vallès. Fa pa i brioixeria per a consum general i per a persones que tenen algun requeriment dietètic específic.
MEDI AMBIENT

· Tots els cereals i la majoria de les matèries primeres que utilitza són de cultiu
ecològic.
· Distribueix a la província de Barcelona
(i algun altre punt aïllat) un cop per
setmana.

PERFIL DELS ELABORADORS DE PA
Marca

Empresa

Tipus

D’on és

Propietat

Activitats

Sara Lee
Corporation1

Multinacional

Estats Units

95.000 accionistes

Alimentació, tèxtil, drogueria
i perfumeria

Ecoopan

Cooperativa

Madrid

Els tres socis

Elaboració de pa

3

El Forn
de Can Busquets

Empresa unipersonal

L’Ametlla del Vallès
(Vallès Oriental)

Jordi Clapés

Elaboració i venda de pa
i brioixeria dietètica i ecològica

5

Europastry2

Grup empresarial

Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental)

58% família Gallés,
22% Inversions Fenec,
20% Banc de Sabadell

Elabora i ven pa i brioixeria i
fabrica pa precuit
i pastes congelades

Forn Mistral

Empresa unipersonal

Barcelona

Jaume Bertran

Elabora i ven pa i brioixeria

Pa d’en Pitus

Empresa unipersonal

Vilada (el Berguedà)

Josep Ibañez

Fa farina i elabora pa ecològic

Groupe Holder

Multinacional

França

Família Holder

Elabora i ven pa, brioixeria
i pastisseria i fabrica pa precuit i
pastes congelades

Panadería
Rincón del
Segura

Comunitat de béns

Villares - Elche de la
Sierra (Albacete)

Els tres socis

Cultiva cereals, fa farina i elabora
pa. Comercialitza llegums
i oli ecològics

13

Vilapan

Petita

Sant Climent
de Llobregat
(Baix Llobregat)

Forn de la Plaça,
Ramon Bonet

Elabora i ven pa

67

Treballadors
145.800

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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El Molí Vell, Fripan
Aquestes dues empreses pertanyen a
Europastry, un grup empresarial amb la
seu a Sant Cugat del Vallès.Té l’origen en
un forn que es va fundar el 1863 a
Castellterçol (Vallès Oriental).
Fripan és una de les principals fabricants industrials de pa precuit. Té nou
plantes de producció a Catalunya i una a
Madrid, Galícia i les Canàries. Exporta el
pa precuit i congelat a Europa, els Estats
Units, Puerto Rico, la República
Dominicana i Cuba. Cada any treu dotze
productes nous, sis de pa i sis de brioixeria (per exemple fa pa enriquit amb fibra
o àcids Omega 3, pa d’olives, etc.).
El Molí Vell és una cadena de 15 forns
i 126 fleques situades a l’àrea metropolitana de Barcelona (la majoria), alguns
altres punts de Catalunya, Zaragoza i
Galícia. En els forns s’elabora pa de
manera bastant tradicional. La meitat del
pa que es ven a les fleques està fet en
aquests 15 forns i l’altra meitat és pa
precuit de Fripan, excepte per les botigues de fora de Catalunya que només
tenen pa Fripan.
Europastry també té Frida, una divisió
que fa pastes congelades per a brioixeria.
Un 22% de l’empresa és propietat
d’Inversions Fenec, una empresa d’inver-

sions que pertany al mateix propietari que
Vall Companys,una de les principals empreses espanyoles de producció de carn de
porc i pollastres, pinso i medicaments per
a animals.

Mistral
És un forn de barri fundat el 1879.
Actualment el porta la cinquena generació de la família Bertran. Només ven el pa
en dues botigues pròpies al centre de
Barcelona.

Pa d’en Pitus
És una empresa familiar de Vilada (el
Berguedà). El 99% del blat que fa servir
prové d’una finca agroramadera que hi ha
a pocs quilòmetres, que es gestiona seguint
les normes de la biodinàmica (vegeu el
número 4 d’Opcions, p. 4). Mol el blat en
un molí de pedra propi. La majoria d’ingredients ornamentals que posa al pa provenen del Berguedà.
MEDI AMBIENT

· Tots els cereals són de cultiu ecològic.
· Un cop per setmana es distribueix el pa
a tot Catalunya (en alguns llocs dos cops
per setmana).

Paul
Les fleques Paul pertanyen a una empresa familiar francesa que es va fundar el
1889 a Lille.Té dues divisions de producció. La majoritària (li aporta un 80% de la
facturació) elabora pa de manera tradicional en uns 240 forns en diverses poblacions de França i uns 30 a l’estranger (2 a
Catalunya), propis o en franquícia.Alguns
distribueixen a altres botigues de la localitat.A França fa servir una varietat de blat
antiga, de molta qualitat de proteïna i bon
gust però poc productiva (un 30% menys
que la mitjana) i per tant més cara. Paga
uns 300 pagesos francesos perquè cultivin aquest blat només per a Paul, seguint
les normes de l’agricultura integrada
(consisteix a fer un ús controlat dels fitosanitaris químics). A Catalunya fa servir

Plantes de
producció

Mercat

500 a 55 països
(11 a Espanya)

Tot el món
(61% Estats Units)

Comerços genèrics

No ho revela

1 a Madrid

Comunitat de Madrid

Venda directa, cooperatives i associacions de consum ecològic

No ho revela

No ho revela

1 a L’Ametlla
del Vallès

Catalunya

Fires de productes ecològics i artesans, botigues pròpies i de
productes ecològics, herbolaris i dietètiques

93 843 23 57

204.000

No ho revela

El Molí Vell: 15
Fripan: 12

Espanya, exportació
a 14 països

El Molí Vell: botigues pròpies
Fripan: fleques, restaurants, gasolineres, supermercats, etc.

93 504 17 00

No ho revela

No ho revela

1 a Barcelona

Barcelona

Dues botigues pròpies

93 301 80 37

No ho revela

No ho revela

1 a Vilada

Catalunya

Botigues de productes ecològics, herbolaris, dietètiques, gurmet

93 823 81 61

216.000

No ho revela

3 plantes indusFrança, 9 països més
trials i uns 240
forns a França, uns
15 forns a l’estranger (2 a Catalunya)

Botigues pròpies (98%) i grans superfícies

93 457 91 67

500

56

1 a Villares-Elche
de la Sierra

Espanya peninsular

Botigues de productes ecològics, herbolaris, dietètiques,
restaurants vegetarians i associacions de consumidors

967 41 04 62

2.500

No ho revela

1 a Sant Climent
de Llobregat

Viladecans

80% botigues pròpies, 20% altres fleques

Facturació 2003

Beneficis 2003

(milers d’euros)

(milers d’euros)

18.291.000

1.221.000

No ho revela

Punts
de venda

Contacte
www.saralee.com
93 476 79 00
ecoopan@yahoo.es

93 658 60 00

1. Altres marques de Sara Lee: Silueta, Bony, Tigretón, Martínez, Ortiz, Semilla de Oro, Madame Brioche, Eagle – The Snack Company, Pop Up, Natreen, Marcilla, Soley,
Sueños de Oro, Hornimans, Sanex, Delial, S3, Monsavon, Williams, Petit Cheri, Kiwi, Ambi Pur, Cruz Verde, Bloom, Cucal, Polil, Playtex, Dim, Wonderbra, Abanderado,
Unno, Ocean, Princesa, Hanes, Champion, Just My Size
2. Altres marques d’Europastry: Yaya María, Frida
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una varietat cultivada a l’Aragó amb característiques semblants.
La divisió industrial té tres plantes a
França que fan pa precuit i brioixeria
congelada. Es ven en la cadena de fleques
pròpia Saint Preux i en grans superfícies
franceses, i se n’exporta. A França també
té els salons de te Ladurée.
MEDI AMBIENT

· A França fa pa ecològic, li aporta un
1’5% de la facturació.
· La brioixeria i alguns panets es porten
congelats des de França un cop cada
setmana.

Rincón del Segura

Vilapan

És una empresa que va sorgir d’una comunitat seguidora del filòsof pacifista Lanza del
Vasto.Es va establir el 1992 com una comunitat de béns. Conrea diversos cereals fent
un cultiu ecològic i té dos molins de pedra,
on es mol tota la farina que fa servir (en
compra part a altres pagesos propers). Des
de fa poc també comercialitza llegums i
oli de producció ecològica.

És una empresa que fa pa per al municipi de Viladecans des del 1978.Actualment
hi té 15 botigues, i l’obrador és a Sant
Climent de Llobregat. És un dels socis
fundadors de Pa Sense Fronteres,una ONG
que envia farina a països del Sud.
Una part del pa que fa és precuit,però no
el congela ni el guarda en estoc sinó que el
transporta diàriament a les botigues, on
s’acaba de coure.També satisfà la demanda
de pa calent d’una altra manera: pasta a
l’obrador i llavors transporta la pasta a les botigues, on fermenta i es cou el pa. D’aquesta
manera evita la interrupció de la cocció.

MEDI AMBIENT

· Tots els cereals són cultiu ecològic.
· Dos cops per setmana es distribueix el
pa a tota la península.

ELS FABRICANTS I ELS PUNTS CALENTS1
Marca

Tipus de pa

Llevat

Forma d’elaboració
i envasament

Localitat

Què en fa
del pa sec

De motllo.
Farina blanca
i integral

Llevat premsat

Fa servir complements i
additius.
Envasa amb conservants

Blat d’Espanya, Europa i Estats Units
Molins arreu d’Espanya
11 plantes de producció
Venda a Espanya i Portugal

No fa pa fresc

Ecològic.
Farina integral

Llevat premsat

No fa servir complements ni
additius.
Fa servir sal sense refinar.
Envasa sense conservants

Blat de Castella La Manxa i Valladolid
Molí a Albacete
Forn a Madrid
Venda a la comunitat de Madrid

No en sobra
mai (produeix
per encàrrec)

Ecològic.
Farina blanca i
semiintegral

50% llevat
mare,
50% llevat
premsat

Fa servir millorants i complements naturals.
No fa servir additius.
Envasa sense conservants

Blat de Catalunya
Molí al Bages
Forn a L’Ametlla del Vallès
Venda principalment a la província de Barcelona

Pa ratllat

Comú.
Farina blanca
i integral

98% llevat
mare,
2% llevat
premsat

Fa servir additius
esporàdicament.
No envasa

No coneix l’origen del blat
Molí a Lleida
15 forns a l’àrea metropolitana de Barcelona
Venda a la mateixa àrea

S’entrega a
una empresa
de reciclatge

Precuit.
No contesta quins
tipus de farina fa
servir

No contesta

No contesta sobre la forma
d’elaboració.
Envasa amb conservants

No contesta sobre l’origen del blat i l’ubicació dels
molins.
Fàbriques a Catalunya, Madrid, Lugo i Canàries
Venda a Espanya i 14 països

No fa pa fresc

Comú, 5% ecològic.
Farina blanca,
integral, semiintegral
i pa amb segó

50% llevat
mare,
50% llevat
premsat

Fa servir millorants i lecitina.
Envasa sense conservants

Blat d’Aragó
Molí a Huesca i Lleida; per a la farina ecològica a
Sant Cugat i Montblanc.
Forn a Barcelona
Venda a la fleca mateixa

Part es destina a pinso i
part a entitats
benèfiques

Ecològic.
Farina integral i
semiintegral

Llevat mare

No fa servir complements
ni additius.
Fa servir sal sense refinar.
Envasa sense conservants

Blat del Berguedà
Molí a Vilada
Forn a Vilada
Venda a Catalunya

Es llença

Comú.
Farina blanca,
integral
i semiintegral

Llevat premsat
(poc)

Fa servir millorants només
en les baguetes.
No fa servir additius.
No envasa

Blat d’Aragó
Molí a Lleida
Forn a Barcelona i Tarragona
Venda a Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Tarragona

Es ven a un
agricultor que
el dóna al
bestiar

Ecològic.
Farina
semiintegral

Llevat mare

No fa servir complements ni
additius.
Fa servir sal sense refinar.
Envasa sense conservants

Blat de Castella La Manxa
Molí a Villares
Forn a Villares
Venda a Espanya peninsular

Es dóna al
bestiar

Comú i precuit (25%).
Farina blanca, integral, semiintegral i
pa amb segó

90% llevat
mare,
10% llevat
premsat

Fa servir millorant (poc).
No fa servir additius.
No envasa

Blat d’Espanya, Europa i Nord-amèrica
Molí a Lleida
Forn a Sant Climent de Llobregat
Venda a Viladecans

Es destina a
pinso

1. Les dades de Bimbo i Paul corresponen a l’activitat d’aquestes empreses a l’Estat espanyol.
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Fruites
i verdures
del temps
Com hem vist en la secció
Perquès, consumint aliments
de temporada afavorim
un model agrícola local
i adaptat al medi. En aquest
calendari es mostra l’època
de collita de les fruites
i hortalisses més comunes.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Mariano Bueno i Jesús Arnau: Agenda del huerto
y el jardín ecológico. RBA Integral, 2003.
www.geocities.com/mariano_bueno
www.hortec.org/productes/fruita.htm
i www.hortec.org/productes/verdura.htm. S’indica
quines verdures es conreen en hivernacle en
cada moment.
Contacte dels consells autonòmics d’agricultura
ecològica:
www.mapa.es/es/alimentacion/pags/ecologica/inf
o.htm
Cooperatives de consum ecològic: Opcions, núm.
6, secció Eines.
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El calendari que presentem indica les
temporades de collita de diferents fruites i verdures.Volem recalcar que només
és una referència per associar a grans trets
productes amb estacions, ja que els climes
i les condicions per a l’agricultura que es
donen a l’Estat espanyol són molt variats
i resulta impossible fer-ne un retrat precís
sense dedicar-hi un llibre sencer. Per tenir
dades més concretes sobre la nostra zona
podem seguir les indicacions que donem
en aquest article, preguntar a pagesos o
botigues locals i consultar les fonts que
donem en l’apartat Per a més informació
(facilitem el contacte d’algunes entitats
dedicades a l’agricultura ecològica perquè
en aquest sector és on és més probable
que trobem interès pel conreu local i de
temporada).
Menjar fruita i verdura del temps ens
pot ajudar a descobrir noves receptes,
com ara les amanides hivernals amb cols
i sense tomàquets ni cogombres. Parlant
de menjar del temps, tenim també els
bolets, majoritàriament de tardor tot i
que en alguns llocs s’allarguen fins a l’hivern o fins i tot la primavera. Per altra
banda, amb la collita de temporada podem
fer conserves.
COM LLEGIR EL CALENDARI
DES DE LES DIFERENTS REGIONS
ESPANYOLES

El calendari correspon a la província de
Castelló, per ser el clima mediterrani l’intermedi entre els que es donen a Espanya
i Castelló la província on el temps és més
estable. Per a lectors d’altres regions la
manera d’utilitzar-lo seria:
· Costa mediterrània, les Balears i les
zones d’Andalusia i Extremadura que
tenen condicions climàtiques similars:
a grans trets es pot aplicar el mateix
calendari.
· En zones més fredes (la zona de clima
continental, tot el nord i les zones de
muntanya) en general els períodes s’escurcen:es comença a collir una mica més
tard i s’acaba una mica abans. En zones
molt fredes les plantes que necessiten més
sol i calor (tomàquets, albergínies) es
poden conrear només en hivernacle
fins i tot a l’estiu. Els estius suaus permeten que plantes amb tendència a espigar i a fer-se amargues amb la calor
(com enciam, escarola o espinac) aguantin bé l’estiu.
· En zones més càlides (algunes àrees de
la meseta a l’estiu, Andalusia i

Extremadura) els productes de primavera, estiu i tardor poden avançar-se
mitja estació i allargar-se mitja més. En
aquest cas els conreus amb més restricció són els que necessiten molta aigua.
Per a les plantes que espiguen amb la
calor, les temporades s’escurcen.
· A les Canàries i zones d’Almeria,
Granada i Màlaga amb clima semitropical (la “costa tropical”) es poden
trobar verdures i fruites d’estiu durant
tot l’any, a més de fruites tropicals
(plàtan, pinya, papaia, xirimoia, alvocat, mango…).
Cal tenir present que:
· En totes les regions hi ha àrees amb
microclimes on les condicions per al
conreu poden variar significativament
en pocs quilòmetres.
· Les temporades es poden desplaçar,
escurçar o allargar segons el temps
que faci cada any.
· Hi ha moltíssimes varietats que constitueixen excepcions al calendari.
HIVERNACLES

En general les temporades de collita es
poden modificar mitjançant el conreu
en hivernacle. És una tècnica usada des
de l’antiguitat i que en algunes regions
és l’única via per tenir una mínima varietat d’hortalisses de conreu local. No
obstant això, cal tenir en compte algunes coses:
· El valor nutritiu de les verdures és
menor, perquè l’absència de radiació
solar directa afecta la manera com les
plantes fan la fotosíntesi (encara que
estiguin a una temperatura en què poden
desenvolupar-se).
· Els plàstics s’han de canviar completament cada poques temporades, de vegades fins i tot cada any. Això comporta
un consum de materials molt important
allà on s’usen de forma massiva per
transformar completament les condicions climàtiques de la zona.
Reduir el consum d’hortalisses d’hivernacle és especialment fàcil en les zones
climàtiques amb més varietat de producció durant tot l’any.
Com podem saber si una verdura
és d’hivernacle? Ho podem preguntar en
els punts de venda, i de passada potenciarem una nova cultura del consum. La
probabilitat és menor si consumim productes locals de temporada. n

F R U I T E S

V E R D U R E S

TEMPORADES DE COLLITA

PRIMAVERA
ESTIU
TARDOR
HIVERN
1
card
card
espàrrecs
2
espàrrecs
3
ceba tendra
ceba tendra
4
alls
5
carbassó
6
patates
7
cogombres
8
ceba
9
blat de moro dolç
10
cogombret
11
xirivia
12
mongetes tendres
13
pebrots
14
albergínia
tomàquets
15
16
fonoll
17
carbassa
18
col xinesa
19
moniato
col de Brussel·les
20
api-nap
21
api
api
22
bròquil
23 bròquil

Albergínia 14
Alls 4
Alls tendres 34
Api 22
Api-nap 21
Blat de moro dolç 9
Bledes 35
Bròquil 23
Cabdells 35
Carabassa 17
Carbassó 5
Card 1
Carxofa 31
Ceba 8
Ceba tendra 3
Cogombres 7
Cogombret 9
Col 35
Col de Brussel·les 20
Col llombarda 27
Col xinesa 18
Coliflor 24
Col-i-rave 29
Créixens 28
Enciam 35
Endívia 30
Escarola 25
Espàrrecs 2
Espinacs 26
Faves 32
Fonoll 16
Mongetes tendres 12
Moniato 19
Naps 35
Pastanagues 35
Patates 6
Pebrots 13
Pèsols 33
Porros 35
Raves 35
Remolatxa 35
Tomàquets 15
Xirivia 11

Albercoc 6
Caqui 16
Cireres 2
Codony 17
Figues 11
Kiwi 19
Llimones 21
Maduixes 1
Maduixots 5
Magrana 15
Mandarina 18
Meló 10
Nectarina 8
Nespres 4
Peres 13
Pomes 12
Préssecs 7
Prunes 3
Raïm 14
Síndria 9
Taronja 20

coliflor
coliflor
24
escarola
escarola
25
espinacs
espinacs
26
col llombarda
col llombarda
27
créixens
28
col-i-rave
29 col-i-rave
endívia
30 endívia
carxofa
31 carxofa
faves
32 faves
pèsols
pèsols
33
alls tendres
alls tendres
34
35 bledes, cabdells, col, enciam, naps, pastanagues, porros, raves, remolatxa
1
2
3
4
5

temporada que
es conserva bé
sense posar en
cambres
es pot trobar al
mercat perquè
es guarda en
cambres

maduixes

maduixes
cireres
prunes
nespres
maduixots

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 mandarina
19 kiwi
20 taronja
21

albercoc
préssecs
nectarina
síndria
meló
figues
pomes
peres
raïm
magrana
caqui
codony
mandarina
kiwi
taronja
llimones
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M A R I O N A F E R R E T,
JORDI REDONDO

Intercanvi
de cases
Com ser hoste
i amfitrió
al mateix temps
Passar les vacances fora
de la residència habitual
ha esdevingut un costum.
En el número anterior
parlàvem de la importància
de qüestionar-nos
la quantitat de
desplaçaments i el mitjà
de transport que fem servir.
En aquest article presentem
una alternativa per
a l’allotjament que té
diversos avantatges
personals i ambientals.

ALGUNES ADRECES D’INTERNET
www.intervac-online.com. Delegació
per a l’Estat espanyol i Andorra: 93 453 31 71
www.homexchange.com
www.homeexchange.com
www.ahago.com
www.livingaway.com
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Pot semblar estrany que algú et deixi casa
seva perquè tu i la teva família hi passeu
unes vacances. Potser no ho sembla tant
si a canvi li deixes la pròpia.
Des dels anys cinquanta,quan dos professors universitaris, un holandès i un suec,
van decidir passar uns dies l’un a casa de l’altre per economitzar l’estada, s’ha convertit en habitual per a moltes famílies, sobretot al nord d’Europa i als països anglosaxons.
Actualment han aparegut diverses agències
que organitzen aquests intercanvis de cases.
La gran particularitat és que no hi intervenen els diners. Es basa principalment
en la confiança que s’estableix entre les
famílies i el respecte per la propietat dels
altres. La mecànica consisteix a publicar
un anunci amb les característiques de casa
teva i de l’entorn (és interessant inclourehi fotografies), els destins que t’interessen
i les dates ideals per fer l’intercanvi.També
s’hi acostuma a posar informació com ara
si es pot fumar o no,si s’hi pot tenir animals
domèstics, si es tenen nens petits, si s’està
prop de la platja…
Fins no fa gaire aquest anunci sortia
publicat en una revista que es distribuïa
entre els membres un o dos cops l’any,
però des de fa uns quants anys l’intercanvi per internet ha adquirit molta força.
Hi ha molts tipus de webs des d’on s’ofereixen els intercanvis, alguns d’accés gratuït
i d’altres en què cal pagar una quota anual
per penjar les pròpies dades i accedir a les
de les altres famílies.
L’intercanvi de cases funciona especialment en època de vacances, tot i que
també hi ha oferta per a temporades llar-

ALGUNS CONSELLS
ANTELACIÓ Contacteu amb temps (tres o
quatre mesos) amb la família amb què
voleu fer l’intercanvi.
FIXAR ELS DETALLS Deixeu clars els
aspectes més importants (com fareu l’intercanvi de claus, amb quins electrodomèstics
podeu comptar, si també intercanvieu cotxe
o bicicletes...)
SEGURETAT Poseu a l’abast dels hostes
telèfons d’emergències (mèdiques, policia,
assegurances...).
ACOLLIMENT Deixeu-los el contacte de
familiars o amics que els puguin donar un
cop de mà en cas de necessitat o que
vulguin trobar-se amb ells. També podeu
deixar-los provisions per a les primeres
hores, indicacions de què hi ha en calaixos i
armaris, instruccions d’ús d’alguns
aparells...

Intercanviant casa no
contribuïm a l’impacte
de la construcció
d’hotels sobre indrets
turístics
gues (tres o sis mesos) o caps de setmana. Habitualment s’intercanvien cases
entre famílies de països diferents, sense
descartar les del propi país, i sobretot té
un èxit especial entre les famílies amb
fills.

QUINS AVANTATGES APORTA
AQUEST TIPUS D’ALLOTJAMENT?

Econòmic
La part més costosa d’unes vacances acostuma a ser l’estada en un hotel o un apartament llogat. Fent un intercanvi no hi ha
aquesta despesa.
Comoditat
Passes les vacances en una casa totalment
equipada. Igual que en un apartament
de lloguer, l’intercanvi permet seguir les
rutines familiars (horaris, tipus de
menjars…), però a més pots demanar a
la família que t’acull si et pot resoldre
petits problemes domèstics com ara aconseguir un bressol o una trona, consells
per visitar la zona…
Reutilització de recursos
No contribueixes a l’impacte negatiu que
la construcció de complexos hotelers o
d’aparthotels té sobre la natura en indrets
molt turístics.
Aprofundiment
Entre les famílies intercanviadores a vegades s’arriben a establir unes amistats que
perduren més enllà de les vacances. A més,
et permet conèixer uns costums i una
cultura en una profunditat que difícilment
podries aconseguir en la fredor d’un hotel.n

Tram

pes
u
Allò q

en

o es veu

MARÍA JOSÉ ROMANO

Dissenyar
els somnis
Publicitat,
o com confondre
ideals, identitats
i objectes
És sabut que la publicitat
és una mica més que donar
a conèixer els productes de
consum. Però rarament som
conscients de fins a quin punt
pretén –i aconsegueix–
difuminar la personalitat
de cadascun per fer-nos
partícips d’un model col·lectiu
de comportament.
Les empreses també usen
la publicitat per transmetre
una imatge de si mateixes
que pot ser totalment oposada
a la realitat; en aquest article
s’analitza el cas de Repsol.
PER A MÉS INFORMACIÓ
José Saborit: La imagen publicitaria en televisión. Ed. Cátedra, Signo e Imagen, 2000.

Es considera que la publicitat i la ficció,
en major mesura que la informació i l’opinió, són els gèneres comunicatius amb més
influència sobre els ciutadans. La publicitat té una funció persuasiva. Incita al
consum, fomenta l’ambició i el desig de
posseir més, cosa que fa que la gent se
senti contínuament insatisfeta. Però, a més
d’aquests fins, la publicitat també és capaç
de conformar models col·lectius de valors,
comportaments i formes de vida que orienten les necessitats i els desitjos de les persones.
Mentre que la primera publicitat televisiva dels anys cinquanta situava l’objecte i la seva funció d’ús en el centre del seu
discurs, en les últimes dècades l’estratègia
publicitària s’ha orientat cap a una preocupació per la capacitat connotativa dels
productes. Ara es tracta d’associar un
producte a uns significats específics amb
l’objectiu que aquests significats siguin
percebuts i reconeguts inherentment en
els objectes. El que es consumeix són
símbols i el que en realitat ven la publicitat, el discurs del consum, és bellesa,
èxit, joventut, luxe, distinció, prestigi,
erotisme… De fet, en la publicitat actual
l’objecte anunciat sol aparèixer amb molta
menys freqüència que les imatges que
tenen la funció d’afegir la càrrega simbòlica al producte. Aquest article pretén
mostrar alguns exemples dels variats mecanismes audiovisuals que s’utilitzen per
atribuir unes determinades idees o valors
a l’objecte anunciat de manera que el
facin desitjable per al consumidor molt
mes enllà del seu valor d’ús.

Asociación de Usuarios de la Comunicación:
91 501 67 73, www.auc.és

IMATGE DE MARCA

Un Ojo en la Repsol:
www.cascall.org/repsol/unojo

Els elements que componen el missatge
audiovisual –imatge, so i moviment– es

combinen per contextualitzar l’objecte
anunciat en un univers particular. La posada en marxa de tots aquests mecanismes
és especialment complexa en els anuncis
que, més que referir-se a un producte en
concret,es destinen a publicitar una empresa en el seu conjunt per enfortir-ne la
identitat en el mercat, legitimar-se i crear
en l’espectador una “imatge de marca” al
seu voltant. Un exemple d’aquest gènere
publicitari, que es va emetre durant mesos,
és un anunci de Repsol YPF que complementava una campanya publicitària amb
la qual l’empresa ha patrocinat El tiempo
a Televisió Espanyola durant anys. L’anunci
s’obre mostrant un espai interior en el
qual predominen els colors blanc i gris. La
veu en off masculina acompanya el missatge visual:
Fa temps, a Repsol vam decidir avançar-nos
al futur i vam sortir a trobar-te per oferir-te
en les nostres botigues el que necessitaves…
Malgrat la impressió de versemblança
de la imatge,l’espai és un lloc futurista,irreal, que suggereix l’interior d’una astronau.Des de dalt,una cúpula circular projecta una llum blanca intensa i,a baix,apareixen
els primers personatges de l’anunci.
PERSONATGES A IMITAR

Considerar el tipus de personatges que
apareixen en l’anunci és fonamental per
apreciar, a partir de les seves característiques, el perfil del tipus d’espectador potencial al qual apel·la l’anunci. Normalment,
aquests personatges no solen presentar tant
les característiques reals del consumidor
potencial com les seves aspiracions socials
i ideals d’identificació. En aquest cas, els
homes vestits amb americana i corbata
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representen els professionals-experts de
l’empresa que estan supervisant els moderníssims i estranys aparells que els envolten.
L’única excepció entre el grup d’experts
masculins és una dona que, abillada amb
un uniforme semblant al d’una hostessa
de vol, està prenent notes en una carpeta
fent una funció que recorda l’estereotip
de “la secretària”. Encara que cap d’aquests
personatges representa directament el
consumidor o la consumidora potencial,
és important subratllar que la seva figura
mostra un exemple d’elegància, estil i estatus social que l’anunci proposa com a digne
d’admiració i model a imitar pels espectadors (aquí,com gairebé sempre,les àmplies
classes mitjanes).

La publicitat està calculada fins al detall per
subministrar models hegemònics d’estils de vida i
envair la nostra subjectivitat

l’anunci també es mou sol per un entorn
natural i troba en el seu camí una targeta
que, en principi, és el que sembla que s’està publicitant. La sobtada aparició d’aquesta targeta gegant a dalt d’una muntanya o
des de dintre de l’aigua suggereix que, fins
i tot en els espais més inaccessibles, sempre
que tu puguis arribar amb cotxe també
haurà pogut arribar la targeta de Repsol
per oferir-te els seus serveis.

IDEALS FETS OBJECTE

L’altre espai o context que apareix en
l’anunci és exterior. Un plànol mostra l’estructura d’un gran pont per on circula un
cotxe.Aquesta imatge del pont serveix per
metaforizar Repsol, que es compara així
a una estructura sòlida que estén un vincle
que ve del passat i et facilita a tu, espectador que viatja en el cotxe, el trajecte cap
al futur. Una altra de les metàfores que
simbolitzen l’empresa en aquest espai exterior és la gasolinera que hi apareix: en surt
un cotxe (que,se suposa,ha engegat Repsol)
i comença a circular per una carretera.
En la publicitat els cotxes solen aparèixer gairebé sempre recorrent deserts, espais
asocials i no pautats, com a símbols de
“llibertat” i “conquesta”.Aquest cotxe de

… aquest viatge es diu futur, i t’ofereix un
lloc a internet on trobar tota la informació que
necessitis en el teu camí.
L’espai que simbolitza el “futur”es representa en un plànol que apareix just quan
la veu en off pronuncia aquesta paraula. El
plànol mostra l’interior d’un edifici que s’assembla en grandiositat a una catedral blanca i arquitectònicament caracteritzada per
blocs racionalistes de línies rectes.La distància descomunal que hi ha entre el sostre i
les persones que caminen per aquest espai
ens deixa entreveure que la imatge està
creada per ordinador i no correspon a cap
espai real. Però l’eficàcia d’aquest context
imaginari consisteix en el conjunt de sensa-

cions i d’idees associades que transmet a
l’espectador. El color blanc metaforitza la
ciència, la puresa i la “netedat” de les coses
segures i eficaces, mentre que els espais
asèptics i minimalistes, gairebé nus, simbolitzen la precisió de la tecnologia hiperavançada. Per aquest espai grandiós, que
sembla connectar la ciència amb el caràcter sagrat, camina un nou personatge, sol.
Com que surt individualitzat, és el personatge que principalment s’encarrega de
representar l’empresa.És un home de barba
blanca, que camina amb actitud de serenitat i autosuficiència i sembla controlar
tot el que ocorre en aquest espai. La
semblança d’aquest “expert” amb la imatge del Déu del monoteisme occidental
no és pura coincidència:
…a Repsol YPF ens hem avançat al temps,
investigant i desenvolupant serveis que fan
la teva vida millor.
Al llarg de tot l’anunci hi ha un interessant joc que crea un contrast brusc de
moviment entre imatges i oposa tot el que
simbolitza Repsol al que és extern a l’empresa.Així, els cotxes, els núvols, les llums

ALGUNES EINES DE LA PUBLICITAT
Recurs

Símbol

Tipus d'espais

Predomini d'una gamma de colors

Moviment de la imatge

Objectes-metàfora

Minimalistes
Oberts, naturals
Urbans, racionalistes
Blanc
Gris
Blau
Verd
Vermell
Tons pastel
Acceleració
Ralentització
Pont
Fletxa directa a una diana
Gràfics i imatges creats per ordinador
Humitat
Calçat obert, peu nu
Mans agafant un volant
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Significat
Futurisme, tecnologia
Llibertat, conquesta, tradició
Modernitat, estil
Puresa, ciència
Autoritat, prestigi, elegància
Higiene, frescor
Desinfecció, netedat, ecologia
Agressivitat, passió, iniciativa
Tendresa, delicadesa, suavitat, feminitat
Innovació, dinamisme, rebel·lia
Serenitat, control, suavitat
Solidesa, estabilitat, perdurabilitat
Eficàcia, precisió
Autoritat científica o mèdica (p. ex.: anuncis de cosmètics
i detergents).
Erotisme, sensualitat, frescor
Independència, emancipació, autonomia
Poder, seguretat

en les carreteres entorn de la gasolinera,
apareixen accelerats en un moviment vertiginós i incessant, mentre que les imatges
dels espais i personatges que representen
l’empresa estan ralentides. Aquesta lentitud “tranquil·la” dels membres de l’equip
de Repsol serveix per transmetre la idea
de seguretat, estabilitat i prestigi d’una
empresa que sempre ha estat aquí, impertorbable davant els canvis externs, i que,
al mateix temps que és aliena a aquests
canvis, és qui els fa possibles amb les seves
prestigioses “investigacions”.
En definitiva, aquest anunci està lluny
de publicitar simplement un nou servei
com és la targeta Repsol. La contextualizació dels espais i la caracterització dels
personatges que hi apareixen, juntament

amb les diferents metàfores i els valors
associats a aquest tipus d’espais, estan
oferint una “imatge de marca” que reforça en l’espectador una sèrie d’idees entorn
de Repsol: la seguretat i eficàcia de la
ciència i la tecnologia més avançades,
l’estabilitat d’una empresa tan sòlida com
l’estructura del pont que la metaforitza,
i el prestigi, la saviesa i l’autoritat dels
millors i més “sobrehumans” experts, tot
això posat desinteressadament al servei
del client en el seu “viatge cap al futur”.
Res en la publicitat televisiva és fortuït.
Els sondejos, les enquestes de mercat i la
investigació publicitària en general
extreuen dades sobre els consumidorsespectadors i a partir d’aquí es dissenyen
els missatges publicitaris. És un producte
cultural sofisticat, calculat fins al detall, i
els seus continguts, a part de recollir valors
i ideals que ja existeixen, també subministren models hegemònics d’estils de
vida, influeixen en la creació d’estereotips
i envaeixen l’espai de la nostra subjectivitat, la nostra identitat i el nostre univers
simbòlic i imaginari. n

MÉS ENLLÀ DE LA PUBLICITAT:
REPSOL EN ACCIÓ

Quants anys d’experiència han permès a
RepsolYPF guanyar tanta “puresa”i “solidesa” en el mercat? Aquesta companyia
petroliera ha multiplicat els seus guanys a
costa d’innombrables activitats il·lícites a
l’Amèrica Llatina i en altres punts del
planeta. En la seva política expansiva,
Repsol s’ha estès per milions d’hectàrees de boscos tropicals i és coneguda per
trepitjar els drets de poblacions indígenes
i comunitats locals, així com per l’espoli
i la destrucció d’ecosistemes fràgils, l’abocament de residus contaminants en àrees
protegides i l’escandalós incompliment
de les legislacions mediambientals vigents
en cada lloc. L’empresa és responsable de
greus impactes socials i ecològics en els
territoris maputxes de l’Argentina o en els
territoris guaranís i el denominat “territori indígena multiètnic”de la selva amazònica boliviana, entre altres. En els últims
anys, ha començat a realitzar exploracions
i a intentar controlar també les empreses
de Cuba, el Perú, el Brasil i l’Equador.
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Dejunar és parar
la màquina del cos
perquè ella mateixa
faci una feina
de posada a punt

nt
De ge

, so
bre coses

El dejuni
Neteja, curació
i introspecció
LA

MIRADA DE

Titi Trigo

El dejuni es practica des de
l’antiguitat per mantenir
el cos net, ajudar
a la introspecció o curar
algunes malalties.
Però dejunar no és
simplement deixar de menjar;
és important saber
per què volem dejunar
i informar-nos de com fer-ho
per maximitzar el benefici
que ens pot aportar.

Dejunar és donar un respir al sistema digestiu perquè faci a fons feines de neteja i reparació. És també un període d’introspecció
i meditació. El dejuni s’ha practicat des de
fa segles en cultures de tot el món.
Quan fem un dejuni deixem de ficar
menjar al cos durant un temps per alimentar-nos de les reserves pròpies.Així netegem l’organisme de restes acumulades en
les parets de l’intestí que a la llarga poden
ser nocives; com més temps li donem, més
a fons podrà el cos realitzar aquesta feina.
A més, com que usem reserves emmagatzemades en el greix i el fetge, eliminem
les toxines que s’hi han anat dipositant.
De fet, dejunem naturalment mentre
dormim. És llavors quan és necessari que
no tinguem res a digerir perquè el cos pugui
destinar l’energia a tasques de regeneració
i neteja. Aquest procés acaba al matí, amb
l’esmorzar o desdejuni (des-dejuni).
Amb el nostre sistema de vida (dormir
poc, menjar de baixa qualitat, restes d’agroquímics i additius industrials en el menjar,
fàrmacs, contaminació, etc.), la necessitat
de neteja i regeneració augmenta.Un o dos
dejunis l’any poden ser un bon regal per
al nostre cos.
COM ES FA

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Alexi Suvorin: La curación por el ayuno.
Ed. Obelisco, 1998
Rüdiger Dahlke: El ayuno consciente.
Ed. Obelisco, 1996
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Hi ha dejunis de molts tipus i durades, des
d’un dia setmanal als dejunis complets de
40 dies. El més comú és el de 7-10 dies.
Parlar de tots detalladament seria molt
extens; hi ha llibres que poden ser de molta
ajuda, sobretot per als primers cops que es
dejuna (vegeu l’apartat Per a més informació). Algunes coses a tenir sempre en compte són:
· Ingesta mínima: Durant un dejuni
no mengem aliments sòlids,però prenem
líquids que contenen minerals i vita-

mines
(aigua,brous o sucs
de verdures i fruites, infusions). La sortida del dejuni s’ha de fer de manera
gradual: menjar primer verdures i fruita, després hidrats de carboni i finalment
proteïnes i greixos. Això no és fàcil
perquè els dejunis poden provocar ansietat per menjar, i per tant presses.
· Finalitat: Abans de decidir dejunar cal
tenir clar què volem obtenir: manteniment (no deixar que s’acumulin gaires
toxines), neteja o curació (un dejuni pot
curar algunes malalties). Hi ha gent que
dejuna per aprimar-se; no és el mètode
més adequat perquè el pes es recupera
molt ràpidament en tornar a menjar
normalment.
· Capacitat: Cadascú ha de valorar la
capacitat pròpia per dejunar. No tots
estem psicològicament preparats per
deixar de gaudir del menjar durant un
cert temps ni tampoc ho estem sempre
igual. També cal sospesar quant temps
podem ser capaços de fer-ho (es recomana començar per dejunis curts) i
quanta activitat voldrem mantenir durant
el dejuni,perquè podem notar una baixada d’energia.
· Tranquil·litat: Els dejunis són períodes d’introspecció i augment de la consciència d’un mateix. El millor és buscar
moments en els quals se’n pugui gaudir
plenament en comptes de viure’ls com
una tortura. No és aconsellable, per
exemple, dejunar en dies histèrics de
feina, de desplaçaments i preocupacions. n
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Taló a nom de CRIC (18 euros).

Entitat: 3025

Oficina: 0001

www.opcions.org/
butlleta.htm

Preu de la subscripció
per 6 números: 18 euros.

Transferència al compte corrent del CRIC:
Caixa d’Enginyers

També pots subscriure’t
a través del web:

DC: 11

Número: 1433230889

Sisplau, indica al teu banc qui és l’ordenant
Vull col·laborar amb el CRIC mitjançant:
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Per a entitats i institucions,
es fan descomptes
per subscripcions massives.

