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EDITORIAL
Crisis de titular o crisis per transformar
Aquests últims mesos als mitjans de comunicació hi abunden les notícies i reportatges sobre
les diferents crisis obertes. En molts casos la informació que rebem, sobretot la que és
accessible a la gran majoria de la població, ens parla d'una part de les causes; la crisi del
transport i la pesca és un problema de preu del combustible que al seu torn és un problema
tecnològic (hauríem de produir més) i de barreres comercials. Des d'un altre punt de vista,
en el qual se situa el CRIC, tendim a observar cap a un altre subconjunt de causes: una
societat malgastadora de recursos, que en depèn molt i que és poc conseqüent amb l'evidència
que són finits.
Seria ideal desenvolupar una visió complexa, que abasti punts de vista llunyans i construeixi
una “foto global” amb les característiques estructurals ben enfocades i que inclogui les mil
interaccions entre elements. No és fàcil, tant per la nostra limitada capacitat per percebre,
analitzar, decidir... com perquè el món és cada vegada más complex.
Aquestes crisis poden ser la necessària oportunitat per esforçar-nos a construir una foto
millor i a transformar; quan l'estructura trontolla és més fàcil veure que cal canviar les
bigues. A les escoles de brokers financers ensenyen que els xinesos representen crisi i
oportunitat amb ideogrames molt similars.
Sabem que depenent de com de fort i sobtat sigui el tremolor potser no podrem transformar
en positiu. Però si volem intentar-ho ens serà útil un bagatge de discurs, visió, informació,
eines, alternatives... que vinguin de diferents punts de vista i que permetin al conjunt de la
societat interpretar de manera complexa el trontoll per poder passar a pràctiques i
plantejaments transformadors. Els mitjans o fonts d'informació no majoritaris ens poden
ajudar a afegir altres angles a la foto.

En paral·lel amb les investigacions per als números 16 i 19 d'Opcions, Álvaro Porro (del CRIC) i
Pablo Fraguas van elaborar un senzill documental que ens dóna a conèixer realitats que hi pot
haver darrere de, per exemple, un got de llet. Des del CRIC el distribuïm en format DVD, en la línia
d'experimentar amb altres canals de comunicació més enllà de la revista: xerrades, tallers, teatre
i ara àudiovisual.
Tres historias, un vaso de leche són històries que ens expliquen els protagonistes mateixos: Jorge
(un pagès paraguaià), Modesto i Pilar (uns ramaders càntabres), Àlex (un consumidor de Barcelona)
i Alí (un pagès colombià). En l'últim bloc les alternatives prendran la paraula. Directe i sense
filigranes, aquest vídeo se centra en els models agrícola i ramader i el tipus de consum alimentari
que generen, causes quotidianes de problemes socials i ambientals que es retroalimenten.
El documental ha rebut dos guardons: el primer premi del certamen Videodiversidad organitzat
per Ecologistas en Acción (www.ecologistastv.org) i recentment el premi del públic en el certamen
Actua organitzat per Intermón Oxfam (www.intermonoxfam.org/cortosactua).
Podeu encarregar-lo a cric@pangea.org o al 93 412 75 94.
26 minuts de durada. En castellà, amb possibilitat de subtítols en anglès.
Subscriptors 5€, resta 7€, despeses d'enviament (a part) 0'55€.
A www.opcions.org hi podeu veure un tràiler i materials complementaris. Podeu descarregar-lo
sencer gratis amb poca definició de www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article10232.
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Ni predicadors ni clandestins
He llegit el vostre article sobre les cerveses
i veig que no hi ha cap referència sobre la
fàbrica de cerveses Moritz. Que en sabeu
alguna cosa? És una petita/mitjana empresa
o pertany a algun grup empresarial?
Ramon Puig
Reus (Baix Camp)

La Moritz la vam descartar perquè ja n'hi
teníem força de locals catalanes (entre industrials
i artesanes) i no volíem desequilibrar tant cap
aquí (la revista s'edita en castellà per a tot
l'Estat). Per això hi vam posar Estrella Galicia.
No podíem deixar de posar-hi Damm...Va ser
difícil decidir perquè ens hauria agradat
conèixer Moritz, ja que ha aparegut al mercat
de sobte i s'hi ha fet molt present, però hi vam
renunciar tot buscant aquests equilibris difícils.
No es pot tenir tot! De moment, Moritz no
pertany a cap grup empresarial.

Trobo molt a faltar la possibilitat de poder
comentar els articles que publiqueu. La
veritat és que, si no, l'article queda com
"això és així, i punt", sense possibilitat de
rèplica i opinió.
Sobre el biodièsel, no el posaria tan pels
núvols, perquè a base d'olis reusats no ens
lliurarem pas del petroli. Per tant, s'ha de
conrear exclusivament per produir
combustible, i això fa apujar el preu dels
cereals. O almenys això és el que estic
sentint per altres fonts. I té la seva lógica:
per a què vendria un pagès el blat de moro
a un preu de "producte bàsic" quan pot
vendre'l a preu de "producte de luxe"?
Freqüentaria el vostre web si s'hi pogués
opinar, però el model que useu de demanar
dades i escriure veritats irrefutables no em
convenç.
Mario Morales Moreno
Barcelona

L'oli reusat o reciclat és el que ja tenim com
a subproducte d'algunes indústries, restaurants
i les nostres pròpies cases. Ara l'estem tractant
com si fos un residu i diem que seria una bona
idea aprofitar-lo per exemple com a
combustible, encara que no podria ser l'únic,

esclar. A l'article de la secció Perquès d'aquell
mateix número (potser no el vas veure)
parlàvem d'aquests efectes col·laterals que
esmentes de l'ús d'olis verges, i dèiem que
només és raonable usar-los com a combustible
a escales locals i com a complement a d'altres
combustibles. Però en aquest tema potser el
més important seria anar-nos acostumant a
reduir força el volum de transport de tota
mena que tenim actualment.
Gràcies pel suggeriment de posar espais
interactius al web. De fet ho tenim pensat fa
temps però encara no hem aconseguit els
mitjans per fer-ho.
En una nova botiga de productes ecològics
hi volem vendre aigua (en envasos petits i
grans) però no sabem quina és la millor, quina
té més propietats, etc. Sabem que la Bezoya
és de les millors que hi ha, però és de Pascual
i no ens fa massa gràcia, i a més la tenen a
moltes altres botigues. Volíem buscar una
aigua bona en tots els sentits, a nivell
nutricional i també de consum responsable.
Vam fer un cop d'ull al número que vau fer
sobre l'aigua però no n'hem tret cap idea.
Ens podeu ajudar?

El Cabàs
Granollers (Vallès Oriental)

Pel que fa a composició mineral de cada marca,
no ho vam estudiar perquè no és l'aspecte en
el qual posem el focus nosaltres, però la podeu
consultar a les etiquetes. De totes maneres en
general les aigües comercials tenen un
contingut mineral baix i per tant poc significatiu
a efectes de nutrició, deixant a part
requeriments especials de persones amb algun
problema de salut. També en general, com de
més avall en el subsòl s'agafi l'aigua i com més
aïllada estigui la deu de les zones urbanitzades
més pura serà, però explotar fonts d'aquests
llocs també comporta una alteració de paratges
que potser no ens agrada.
Beure aigua embotellada comporta una sèrie
d'impactes (extracció, transport, envasament)
que és bo mirar de reduir en la mesura que es
pugui. Per això seria bo intentar com a primera
opció depurar l'aigua de la xarxa via òsmosi,
filtres de carboni, descalcificadors (ja n'hi ha
que gasten menys aigua que fa uns anys) o
simplement deixant-la reposar destapada perquè
se n'evapori el clor.
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Volia explicar que no tenia
sentit encendre l'estufa al
màxim si no tancàvem la
porta però al final vaig
provocar aquesta
“resposta”: Escolta, i tu no
compres res, no gastes
energia...?
Sense que jo hagi dit res,
em donen explicacions si hi
ha gambes colombianes per
sopar, em sento un
aixafaguitarres.
Davant d'això, ¿es tracta de
mantenir la nostra inquietud
en la clandestinitat, o per
contra es tracta de llançarnos a predicar i a donar
exemple per transformar el
nostre entorn? Doncs, com
tantes vegades, la resposta
la veiem més en la recerca
d'equilibris que en els
extrems.
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Ni predicadors
ni clandestins

Pot ser que els que estem en l'aventura
del consum conscient i transformador
(CCT) puguem tenir en algun moment
la inquietud d'anar sumant gent, encara
que a pocs dels testimoniatges que publiquem en aquest número els agrada
assumir el paper de “predicador”. Però
per més que no assumim aquest rol, resulta
fàcil que, com que el consum és una cosa
tan quotidiana, sorgeixin situacions en
les quals el nostre interès o compromís
amb el CCT es faci explícit i marqui una
diferència.
Aquestes situacions presenten un ventall
de possibilitats variat; poden anar des d'un
incòmode diàleg de sords a un sa
intercanvi d'opinions i experiències.
Trobar formes sanes de compartir i viure
les diferències pot minimitzar el desgast
o evitar que la nostra inquietud sigui
fagocitada per l'actitud hegemònica.
A continuació, unes quantes idees que
hem tret d'algun psicòleg, dels lectors i
de les nostres vivències.
Mira't a tu mateix Un primer pas és
preguntar-nos a nosaltres mateixos: quines
motivacions ens duen a compartir-ho
amb els altres? Podem trobar fàcilment
elements que formen part del nostre
bagatge personal de relació amb algú o
dintre d'un grup: Em rebel·lo contra
algú?Potser és que em vull diferenciar de la
resta? Visualitzar i entendre elements
emocionals com aquests, i comprendre
el nostre camí propi, les nostres dificultats,
les influències que hem rebut... ens poden
donar pistes interessants per veure què i
com ho volem compartir.
No demanis la lluna en un cove No
és el mateix si el que pregunta o observa
ho fa des de la curiositat o des del desig
de voler-te conèixer millor que si busca
confirmar idees preconcebudes o projectar
les seves molèsties. Dos no comparteixen
si un no vol; si no hi ha disposició recíproca, val més no intentar-ho. Si ho

fem, mirem d'adaptar la forma i el
contingut del missatge als interlocutors.
Venent motos? En general, l'exemple,
el “fer” silenciós, és la manera més clara
de parlar per a aquells que poden tenir
curiositat; l'exemple "parla" per si mateix.
No es tracta d'assumir un rol de model
pesat i inaguantable, sinó, com diu una
lectora, simplement em mostro com sóc, amb
el meu aspecte, els meus hàbits...
Parlar des d'un mateix Des de les
nostres experiències i vivències, presentant
els ideals o opinions com a mera informació, descrivint per què ens agrada fer
una cosa d'una determinada manera, què
hi veiem de positiu, què ens aporta...
Posar, fins i tot, els nostres propis dubtes
o dificultats sobre la taula fent innecessari
l'escut defensiu que de vegades podem
trobar-nos.
No assenyalar amb el dit Un to culpabilitzador o acusador activa mecanismes
de defensa (No m'atabalis, això són coses
teves; no em venguis la moto) o d'atac (Tu
mai has agafat un avió o què?).
Veiem com la majoria dels lectors
senten que tenen persones afins al seu
entorn, cosa que no només minimitza
les pesades situacions que esmentàvem
sinó que, gràcies a aquesta dimensió
col·lectiva, ens reconforta emocionalment i ens proporciona una sèrie de
sinergies i facilitats logístiques. De fet,
fins a cert punt moltes d'aquestes situacions incòmodes que es generen poden sorgir del nostre anhel i la nostra
necessitat de crear aquest entorn afí, tot
i que amb certa poca traça emocional o
social puguem provocar l'efecte contrari.
La conducta humana té un fort component de recerca del reforç exterior i
hi ha poca gent que pugui trobar-se bé
en un entorn que no reforça gens la seva
conducta. Però també som capaços de
canviar, de transformar i de viure bé la
diferència. Sort i a divertir-se.
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En referència
al consum,

Quiq
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Consultor de
formació, pare
preocupat pel món
que heretaran els
meus fills i tants
altres xiquets

amb els teus amics, familiars, etc.,

massa prinmirat,
aixafaguitarres...?

)

Investigadora
en comunicació
ambiental i ficada
en projectes
variats

na
alo
ad

Mestra i
mare de dos
nens petits.
Participo en un
grup de
consum

an

lona
arce
,B
ys

Veganadecreixentista.
M'agrada molt
pol·linizar la gent
sobre aquests
temes

Sovint
Professora
em fico en debats
de llengua i
literatura
intel·lectuals que solen
castellanes a
aconseguir l'efecte invers al que
secundària
busco. De vegades aconsegueixo
connectar amb mi mateixa, entendre
la situació i transmetre empatia abans
de mostrar el meu món interior als
altres. Quan escolto i respecto les
seves pors, solen estar més oberts María Jos
é, 3
0
a escoltar i respectar les
meves.
En aquest mo-

opcions.org
26 ESTIU 2008

lva
ue
,H

àlaga
,M
ys
an

Molt
sovint! Intento reduir les meves intervencions sobre aquest tema, però
em sembla tan urgent que la
gent s'assabenti de les
conseqüències dels seus actes
respecte a les compres, que
ràpidament em faig
pesada.

Jubilada, mare
de cinc fills, amb
tres néts i una en
camí. Em sento
responsable pel fet de
deixar-los un món
tan contaminat

No em preocupa,
jo no em canso
d'insistir. Els que em
coneixen ja ho saben, a
la meva edat no em
neguiteja res.

Rosa, 28 a
ny
s

Barbara, 2
6

)
aia
zk
Bi

Moltes
vegades m'he sentit així, em
diuen: Amb tu no es pot fer res! El més
incisiu són les preguntes amb la intenció
com de “vejam si t'enxampo”. Em va agradar
molt un joc que vam fer en una ecoaldea on hi havia
molta gent amb estils de vida bastant radicals i
compromesos. Era un joc de les cadires; algú deia, per
exemple: Qui no ha anat amb avió en els últims 2 anys? I
s'havien d'aixecar les persones que sí que havien volat, i
canviar-se de cadira. Qui no trobava lloc deia alguna cosa
que havia fet i que li semblava incoherent... i tornar a
començar.Va ser molt divertit i molt alliberador… Ens
va servir per saber quines coses es plantejaven els altres
Els meus amics simcom a molt incoherents i que potser a nosaltres
plement pensen que sóc una
encara no se'ns havien ni acudit, per aprendre
garrepa. No entenen, per exemple,
que és més fàcil fer coses en grup, etc.
que em negui a comprar ampolles
d'aigua encara que hi hagi una font a
l'edifici. Tan barates que són i amb els
diners que guanyo! Intento explicarho, però em veig com una pesada,
sempre amb el mateix, engegant
el discurset ecològic.

Intento
no menjar el coco a
ningú. La gent que em
coneix sap en què estem ficats.
Si em pregunten contesto, però
sobretot ho faig si ells hi mostren
interès. No vaig per la vida
engegant a tothom la meva
filosofia de vida, a mi no
m'agrada que m'ho
facin.

6

adrid
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Moltes vegades,
perquè quan parles d'aquestes
coses, de les que fem o no, pareix
que estigues recriminant que els
altres no ho facen, i no és el sentiment
que voldria transmetre, per la qual
cosa intente fer-ho sempre
informant i donant possibilitats
d'actuació, però sense jutjar.

te, 65 anys, L
eio
Mai
a(

Conchi,
30

Sara, 30 años
,B

i

Com ho has
gestionat?

Alaquàs (Valè
nc
ys,
ia
an

¿t’has sentit alguna vegada

ment, lliurada a
criar els meus dos
fills i a mostrar-los
el camí més
conscient que
puc
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Naro
a, 2
7

a

Fra
nc

a

Plantejant-me
anar a Galícia a viure
del camp i per al camp.
Mentrestant, des d'un
centre cultural proposo
intercanvis i projectes per
conèixer altres
realitats

1 anys, Valè
nc
c, 3
i
es

Treballo
fent estudis
de transport i
mobilitat

Sempre que em toca
explicar la cosa de les
cooperatives a companys de
feina, em miren estrany, però ben
explicada l'entenen perfectament.
Els sona estranya perquè la
desconeixen i perquè es pensen que
és cara, però si en tinguessin alguna
a prop de casa, acabarien
provant-ho.

elona
arc
,B
s
ny

Sempre és bo
sentir-se acompanyat
i tenir un grup de gent
amb qui poder
compartir dubtes.

Sí, sobretot amb
familiars i alguns amics.
Gestionar aquest sentiment no
és fàcil i sovint t'acabes indignant
a cada segon, així que et carregues
de paciència, parlant amb ells t'intentes
aprofitar dels teus propis dubtes per
tenir un discurs més proper i
comprensible, i bé, amb un
somriure…

o
ilb

Cada vegada més he
anat fent que bona part del
meu entorn habitual es
i, 29 anys
compongui sobretot de gent que
,B
Ton
li agrada viure com jo, per poder
M'agrada
ser jo mateix i sentir-me còmode
i poder-me deixar anar i no haver jugar a futbol,
el sexe, ballar,
d'adaptar-me sempre i fer
cantar...
concessions.

A casa hi vivim
tres persones i estem
en una fase similar del
procés, així que ens ajudem
mútuament i això facilita
bastant les coses.

En el teu entorn habitual,
¿hi ha persones ficades

Cristin
a,
2

en l’aventura
Sí,
estic contenta
perquè arran de les
Barcelona
meves experiències i del
ys,
n
a
5
que jo vaig explicant dues
amigues han decidit
Educadora
apuntar-se a una
social. M'estic
cooperativa.
independitzant

Podeu
compartir les
vostres vivències
i visions a través
del qüestionari
que trobareu a

d’intentar

fer un consum
més conscient?

Leticia, 31 an
ys
,
rid
ad
M

En
general m'acaben dient
l'"ecologista" amb connotacions
de “rara” o “pesada”. Molts ho veuen
com una ximpleria, una cosa que els suposa
un esforç i que no senten que se n'hagin de
fer càrrec. En general s'arriba a un punt que
intento justificar el perquè d'actuar així: de no voler
posar gots i plats de paper en un dinar de Sant
Esteve, de separar paper i plàstic a l'oficina... Al
final, si el tema s'allarga i em trobo sola davant
la gran majoria, acabo per cedir, m'ho prenc
de broma i avall. En altres ocasions, amics
o familiars t'escolten i de vegades
segueixen les teves propostes.

Sí, a força de desvetllar
antipatia he hagut de canviar
el xip i entendre que no s'han
d'engegar lliçonetes a ningú ni
s'han de jutjar els actes aliens... És
allò de Confuci de no intentar
ensenyar a qui no vol aprendre i
deixar que l'exemple hi sigui,
i qui vulgui ja s'hi agafarà.

Gestora
cultural, hipotecada
Sí, o almenys tinc
i muntant un espai
aquesta sensació. També
d'intercanvi de
roba
hi ha gent poc inclinada a

escoltar, però en general noto
que gran part del meu entorn
està interessat a saber com
i què fer o per on començar.

Em sembla que he après
a gestionar aquest sentiment.
Exposo la meva opció i els meus
arguments, no intento convèncer ningú,
però cada vegada que surt el tema explico
el meu punt de vista tranquil·lament, respectant
sempre els altres, escoltant. Intento no crear
polèmica, així la gent té més curiositat (No
m'estan intentant convèncer). Si et posiciones
radicalment produeixes l'efecte contrari al
que desitges. Jo he arribat “aquí” sola,
ningú em va menjar l'olla, no crec
que valgui arribar-hi d'una
altra manera.

opcions.org
www.opcions.org/enquesta.html
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Sol i protectors solars
NO ET
CREMIS!
Quin moreno tan bonic tens!
Està molt blanc, que no ha
tingut vacances? Són
comentaris típics de final
d'estiu. Alhora, a la premsa
hi trobem titulars que
rosteixen: 50.000 persones
moren per cáncer de pell cada
any al món. Elements
contradictoris, un cop
més... Jo sempre em poso
factor 50+ i així estic tranquil
tot el dia a la platja. Sabies
que aquesta crema no
protegeix gaire més que
una de factor 20 i en canvi
té més quantitat de
substàncies químiques no
desitjables? Moderant les
dosis de sol també podrem
moderar el consum de
protectors. Jo aquest any
no em cremo!
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a ho sabem: el sol és necessari, però
sense passar-se. Estar al sol ens dóna
escalforeta, confort i energia quan fa fred
o fresca, i moltes altres coses bones; per
exemple ens permet formar vitamina D
i ens millora l'humor. I, esclar, ens posa
morenos, que per a molts és “la gràcia que
té” perquè ens permet tenir l'aspecte “que
s'ha de tenir”. Bronzejat ets més guapo,
vius la vida, has tingut unes bones vacances... Blanc estàs malalt o tens problemes.
Tenim el lligam entre la pell colrada i la
bellesa ficat al moll de l'os, i l'imaginari
mediàtic i publicitari el reforça.
Però no és cap descobriment dir que
un excés de sol fa mal. Tots coneixem les
cremades o butllofes de la pell i associem
una pell molt arrugada amb abundants
banys de sol, i sabem també que l'excés
de sol està relacionat amb el càncer de
pell... i aquí apareix la cara fosca de la pell
daurada. També via mitjans ens arriba un
cert alarmisme. Quan es va disparar l'alarma
del forat a la capa d'ozó ens vam espantar
encara més. Realment afecta, el forat a
l'ozó? Fa temps que no se'n sent parlar...
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Total, que estar al sol vol i dol: ho
desitgem però tenim por d'abusar-ne.
Al primer punt calent (p. 10) veurem
què té de bo i de perillós el sol, coneixerem
la nostra protecció natural, la melanina, i
conclourem que el pitjor són les panxades
de sol sobretot sense estar-hi acostumat.
En contra dels rumors, l'ozó sembla que
no influeix pas gaire en les radiacions que
ens arriben. El càncer de pell en va fent
de les seves, en part com a manifestació
de les cremades de fa anys però sembla
que va afectant cada cop gent més jove.
Al segon punt (p. 12) repassarem uns
quants aspectes en què podem incidir per
poder gaudir del sol i, si volem, posar-nos
morens, però corrent el mínim risc que
ens perjudiqui. Conèixer una mica la història de la cultura del bronzejat ens donarà
perspectiva.
Però el més segur és que, tot i seguir les
recomanacions que donem al segon punt,
ens acabi tocant més sol del que podem
rebre sense perill. Aquí és on apareixen
les cremes de protecció solar, que vénen
a fer el paper d'una “melanina artificial”.
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Al tercer punt (p.14) coneixerem com
funcionen i de què estan fetes.Veurem que
les cremes més innòcues són les que duen els
anomenats filtres físics i que els factors de
protecció més alts tenen els seus inconvenients;
val més moderar les dosis de sol que fer servir
protector a dojo.
Al quart punt (p. 18) coneixerem qui hi
ha darrere d'unes quantes marques de
protectors solars per si ho volem tenir en
compte en anar a comprar. Entre els fabricants hi trobem la indústria cosmètica i la
farmacèutica, i també grans grups empresarials
amb activitat a diversos sectors. I com passa
en molts productes, tenim també producció
natural i convencional. I al cinquè punt (p.
21) veurem que és molt important fer un
bon ús de les cremes i en particular reaplicarne regularment, fins al punt que si no ho fem
pot ser pitjor que si no ens en poséssim.
A la Guia pràctica (p. 22) hi resumim,
com de costum, les idees més pràctiques per
fer quotidianament un bon ús tant de les
cremes com del sol.
Si de cas... aquest número llegiu-lo a
l'ombra!
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ELS PUNTS CALENTS DEL SOL I ELS PROTECTORS SOLARS

1
Com ens
afecta el
sol

EL SOL: NECESSARI, PERÒ
SENSE PASSAR-SE

OPCIONS

Com més estona estiguem al sol,
sobretot quan cau més de ple, més
efectes perjudicials dels rajos ultraviolats rebrem. Són més nocius per
a les pells clares i les poc acostumades al sol.

Al punt següent (p. 12) repassarem les
indicacions que podem seguir per reduir
les ocasions en què el sol ens pot fer
mal.

El gruix de la capa d'ozó s'ha estabilitzat. Ara deixa passar més rajos
UVB que fa trenta anys, però diuen
que no de forma significativa.

Tal com vam veure al número 24 d'Opcions
en l'estudi sobre la llum i les bombetes,
estar al sol ens és beneficiós per diversos
motius; no podia ser d'altra manera, sent
com és un element omnipresent al nostre
planeta. Els rajos solars provoquen uns
processos biològics a la pell que fan que
generem vitamina D, imprescindible per
absorbir el calci i mantenir els ossos sans.
A la nostra latitud n'hi ha prou amb el sol
que ens toca de normal anant pel carrer
perquè la pell sintetitzi prou vitamina D
(cinc o deu minuts de sol als braços i
cames dos o tres cops per setmana).1 El
sol també ajuda a curar algunes malalties
de la pell, com la psoriasi, i actua sobre
els neurotransmissors que regulen l'estat
d'ànim, fins al punt que una manca de sol
pot afavorir les depressions.
També hi ha el reconfort que sentim en
rebre l'escalforeta del sol les temporades
de fred o fresca, i esclar, el fet que el sol
ens posa morenos, una cosa tan apreciada
estèticament al nostre món. Tot plegat fa
que tinguem tendència a buscar el sol
mentre no tinguem massa calor.
Ara bé, també sabem que un excés de
sol ens perjudica. Els efectes perjudicials
els causen concretament els rajos ultraviolats (UV), que arriben del sol juntament
amb la llum visible i els rajos infrarojos
(que són els que escalfen). N'hi ha de dos
tipus:2
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Els rajos UVA penetren fins a les capes
més internes de la pell. Són al·lèrgens
i fan envellir la pell.
Els rajos UVB arriben només fins a
l'epidermis, la capa més externa de la
pell. Són els que causen cremades i
butllofes.
Dosis grans de rajos UV poden originar
que al cap d'uns quants anys (entre 10 i
50) aparegui càncer de pell, de parpelles
o de llavis. Els rajos UV també debiliten
el sistema immunitari i causen cataractes
i altres malalties dels ulls. Part dels perjudicis
causats pels rajos UV deriven del fet que
generen radicals lliures a la pell, unes
molècules nocives que són desactivades
per les vitamines A, C i E que tenim a la
pell, però pot arribar un moment que
aquestes vitamines no donin l’abast.
Les radiacions UV són més intenses a
les hores i llocs en què el sol hi toca més
de ple, i la intensitat també depèn dels
núvols i la contaminació (ho veurem
amb més detall al punt següent).
LA PROTECCIÓ NATURAL

L'evolució biològica ens ha proporcionat
un mecanisme per defensar-nos d'aquests
potencials perills que ens posa la natura.
Quan la pell sent que li arriben rajos UV
posa en marxa la generació de melanina,
una proteïna que “transforma” gairebé
tota la radiació UV que li arriba en una
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miqueta d'escalfor. És de color fosc, per
això el sol ens colra la pell.
La melanina no és efectiva de seguida
que ens posem al sol sinó al cap d'un o
dos dies, quan ens comencem a posar
morenos. Es queda a la pell uns quants
dies, per això si rebem sol regularment
cada cop estem més morenos i protegits.
De totes maneres, la melanina no bloqueja
el 100% de les radiacions UV, i per tant
sempre ens n'arriba una part.
La capacitat de generar melanina depèn
del tipus de pell. Aquí hi tenim des de
la gent de pell molt pàl·lida, pèlroja i amb
pigues (es diu que tenen un fototipus 1)
fins a la gent de raça negra (amb un fototipus 6). La gent de fototipus més baixos
tenen menys protecció natural contra el
sol, però a canvi necessiten menys sol per
generar vitamina D.
Així doncs, el sol ens farà més mal com
més clara tinguem la pell i com més
estona hi estiguem, sobretot a les hores
i llocs en què arriben més rajos UV, i si
no hi estem acostumats. El pitjor són
1 Estimació

d'especialistes en fotodermatologia
de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2 Hi ha un tercer tipus de rajos UV, els UVC,
que són altament perjudicials per a la vida però
pràcticament no arriben a la Terra perquè són
filtrats per l'atmosfera. Només n'arriben als cims
de les muntanyes més altes i a les regions més
properes al forat de la capa d'ozó.

C

grans panxades de sol esporàdiques. Al
punt 2 (p. 12) veurem quines coses podem
fer per gaudir del sol sense que ens faci
mal. Una d'elles és fer servir cremes de
protecció solar, però n'hi ha moltes altres.
COM INFLUEIX EL FORAT A LA CAPA
D'OZÓ3

Com és sabut, als anys 80 es va descobrir
que la capa d'ozó que hi ha a l'estratosfera
s'estava aprimant. Aquest ozó filtra el 90%
dels rajos solars UVB; si ens arribessin tots
la vida a la Terra no seria possible. La capa
es va aprimar sobretot a l'Antàrtida, fins
al punt que es va parlar de forat.
En aquell moment es va preveure que,
si la capa se seguia aprimant, el 2050 les
radiacions UVB que arribarien a l'heL'OZÓ I ALTRES PROBLEMES
AMBIENTALS
El forat a la capa d'ozó ha estat un
dels primers problemes ambientals
que han ajudat a prendre consciència
massivament de les conseqüències
que les nostres formes de producció
i consum tenen sobre la natura i per
tant sobre nosaltres mateixos.
L'eficàcia a frenar significativament
la tendència que hem tingut en el cas
del forat a la capa d'ozó és un exemple
de com la voluntat política coordinada
internacionalment pot controlar dinàmiques productives nocives. La fabricació de gasos CFC va passar d'1,1
milions de tones el 1986 a 0'07 milions el 2004, i va ser una indústria
tan poderosa com la química la que
va fer aquest viratge tan important.
Per què no estem sent igual de diligents amb altres problemes?
És cert que les causes del canvi
climàtic, si bé són tan ben conegudes
com les del forat a l'ozó, són més
variades, afecten estructuralment tots
els sistemes de producció i consum, i
en molts casos no es tracta de
substituir un producte per un altre sinó que cal canviar moltes maneres de
fer les coses. És impossible frenar el
canvi climàtic tan de pressa com s'ha
frenat el forat de la capa d'ozó, però
podríem avançar molt més de pressa
de com ho estem fent.
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misferi nord s'haurien doblat i a l'hemisferi sud s'haurien quadruplicat. Segons
l'ONU, això hauria pogut provocar 1'5
milions més de casos de càncer de pell,
19 milions més d'altres càncers, 130 milions
més de cataractes i modificacions en la
forma de vida de plantes i animals i per
tant de l'aliment.
El món científic va poder diagnosticar
molt clarament les causes del fenomen:
l'emissió a l'atmosfera de determinats gasos,
principalment els CFC que s'usaven en
aparells de refrigeració i els bromurs usats
en l'agricultura i als extintors d'incendis.
Els països del Nord fabricàvem un 98%
d'aquests gasos i en consumíem el 90%.
Les Nacions Unides van coordinar les
mesures a prendre, mitjançant el Protocol
de Montreal (del 1987), i en deu anys el
86% d'aquests gasos es va substituir per
altres productes. La concentració que n'hi
ha a l'atmosfera va arribar al nivell màxim
entre 1992 i 1994, i des de llavors està
baixant (triguen anys a desaparèixer).
Fora de zones polars la capa d'ozó no
es va arribar a aprimar gaire, i avui el gruix
s'hi ha estabilitzat (és similar al de fa 10
anys). Es preveu que tornarà al nivell dels
anys 80 cap al 2060-2075, entre 10 i 25
anys més tard del que s'havia previst
anteriorment. El forat de l'Antàrtida
tampoc no creix de mitjana, però és molt
variable perquè es veu afectat per les
condicions meteorològiques, i sembla que
també pel canvi climàtic. No es preveu
que recuperi gruix en els propers 20 anys.
Com ha afectat això la quantitat de rajos
UVB que ens arriben? Segons l'Agència
Europea del Medi Ambient les radiacions
UVB a Europa es van incrementar un 713% entre el 1980 i el 1997 (tot i que
aquells anys encara no hi havia gaires
sensors de mesura), i segons l'estació de
mesures del Ministeri de Medi Ambient
a Madrid s'han incrementat al voltant d'un
4% des del 1993 fins ara. Però segons
diversos experts aquesta variació és poc
significativa i no es pot atribuir només al
gruix de la capa d'ozó, perquè hi ha molts
altres factors que hi intervenen (com la
nuvolositat o altres condicions atmosfèriques).
En resum: avui ens arriba més radiació
UVB que fa trenta anys, però els experts
consideren que en un grau no significatiu.
La tendència serà a no empitjorar.
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Actualment s'està estudiant la influència
del canvi climàtic sobre el nivell de
radiacions UVB. Hi està relacionat, d’una
banda, perquè sembla que influeix sobre
l'evolució de la capa d'ozó i de l’altra, perquè modifica la nuvolositat i la distribució
dels elements que reflecteixen els rajos
UV (contaminació, desglaç, canvis en la
vegetació...).També es creu que l'augment
de la temperatura ambient pot incrementar
el potencial carcinogènic dels rajos UV.4
PERÒ, REALMENT ENS ESTÀ FENT
MAL, EL SOL?

Les dades que tenim per fer-nos-en una
idea són les de la incidència de càncers
de pell. 5 Aquestes malalties apareixen anys
després que els rajos UV hagin originat
reaccions perjudicials a la pell, de manera
que el que ara estem veient podrien ser
les conseqüències de les sobreexposicions
de fa temps. Tot i això, cada cop hi ha
casos de melanoma (un dels càncers de
pell) en gent més jove (de fins i tot menys
de 15 anys), i en dones de 25 a 29 anys i
en homes de 30 a 34 és el tipus de càncer
(de pell o no) més freqüent.
El càncer de pell més freqüent és el
basocel·lular, i els casos estan augmentant
(de fet es calcula que la meitat de persones
de pell blanca de més de 60 anys en tindran).
Si es detecta aviat es cura força.
3 Organització Meteorològica Mundial (ONU):
Scientific Assessmet of Ozone Depletion: 2006, febrer
2007.
4 H.Y.Thong i H.I. Maibach: Global warming and
its dermatologic implications. International Journal
of Dermatology vol. 47 n. 5, maig 2008.
5 Podem trobar informació sobre mesures de
prevenció, mètodes d'autodetecció, etc. al web
de l'Associació Espanyola Contra el Càncer:
www.todocancer.org.
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ELS PUNTS CALENTS DEL SOL I ELS PROTECTORS SOLARS

L'espinocel·lular, que s'associa amb
l'exposició regular al sol (pagesos, pescadors, paletes, determinats esportistes...),
està disminuint.
El melanoma és el càncer de pell més
relacionat amb les exposicions al sol
intenses i esporàdiques, sobretot durant
la infantesa. Globalment és el menys
freqüent però el més greu de tots tres
(75% de les morts, si bé cada cop és menys
mortal).6 És el que més augmenta de
tots els càncers; entre el 1987 i el 1997
els casos s'han incrementat en un 50% a
nivell mundial i també a Espanya.7 S'estima
que al voltant d'un 90% dels casos són
deguts a les radiacions UV.8
Si bé l’increment en el nombre de càncers
registrats pot estar influït pel fet que ara es
diagnostica més i millor que temps endarrere,

2
Sol: quant,
quan, on
i com

Com hem vist al punt 1, els efectes perjudicials
del sol deriven dels rajos ultraviolats. En
rebrem més com més estona estiguem al sol,
i sobretot a les hores i llocs en què el sol cau
més de ple. Ens faran més mal com més clara
tinguem la pell i com menys acostumats
estiguem a estar al sol. Aquí recollim uns
quants aspectes en què podem incidir per
reduir els riscos. Vagi al davant que no es
tracta de fugir indiscriminadament del sol,
que és sa i ens dóna molt gust. Només es
tracta, com en tantes coses, de trobar la mesura.
Sent prudents amb el sol no només evitarem
que ens faci mal: també, si volem, ens podem
posar morenos, però sense que la pell se'ns
envelleixi massa de pressa i amb menys risc
de tenir malalties greus.
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sembla que el factor de més pes és el fet
d'estar molta estona al sol, cosa que durant
molt temps es va fer sense prevencions.
També hi pot tenir a veure el fet que ara
visquem més anys i per tant estem més
temps exposats a les radiacions solars. L'efecte
del forat a la capa d'ozó sobre el nombre de
càncers sembla que només és significatiu a
les zones més properes al forat.
6 C. G. J. Hayden i altres: Systemic absorption of
sunscreen after topical application. Revista The Lancet
vol. 350. n.9081, setembre 1997.
7 Elaboració pròpia a partir de dades del Grup
d'Epidemiologia Descriptiva de l'Agència
Internacional per la Recerca en Càncer (OMS):
Cancer Incidence in Five Continents. www-dep.iarc.fr.
8 R. Lucas i altres: Global burden of disease from
solar ultraviolet radiation. Organització Mundial de
la Salut, 2006.

GAUDIR DEL SOL SENSE
PERILL

OPCIONS

Podem fer moltes coses per evitar
els efectes perjudicials del sol.

Moderar l'estona d'exposició al sol,
evitar-la als llocs i hores més perilloses,
protegir-nos amb barrets i ombra...

Associar pell bruna amb bellesa i salut és una qüestió de moda.

Com sóc? Ningú millor que un mateix
per observar al cap de quanta estona d'estar
al sol es comença a cremar. Es calcula que
el tipus de pell més comú a la nostra latitud es crema de mitjana al cap d'una hora
de prendre el sol quan les radiacions són
moderades.Trobareu més dades orientatives
a la Guia de la p. 22. Però no oblidem que
el sol ens causa altres perjudicis que no són
visibles. Els nens petits són especialment
vulnerables als rajos UV; es recomana que
no rebin sol directe fins als 6 mesos, i moderadament fins als 3 anys.
Quina hora és? Al pic del migdia la
radiació UV pot ser 8 o 9 vegades superior
que a les 9 del matí, i el triple que a les
10. Ens podem guiar per aquesta regla: si
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Si volem estar gaire estona al sol, les
cremes protectores ens donen una
pròrroga, però no carta blanca. Ens
anirà bé menjar fruita i pastanagues.

l'ombra que fem és més curta que la nostra
alçada, és l'hora de màxima incidència.
Quin dia som? El sol ens cau més de
ple a la primavera i l'estiu; el màxim és al
voltant del solstici d'estiu (entrat l’estiu fa
més calor, però no és perquè arribin més
radiacions sinó perquè la Terra està més
calenta).
On sóc? Les radiacions UV són més
intenses a mesura que ens acostem cap a
l'equador (perquè el sol hi cau més perpendicular) i a mesura que ens allunyem
del nivell del mar (perquè la capa
d'atmosfera que ens protegeix és més
prima). Per cada 1.000 metres que pugem
les radiacions s'incrementen en un 1012%.

C

A dintre l'aigua també ens arriben, fins
a un 40% a mig metre de profunditat.
L'efecte lupa que puguin fer les gotes d'aigua si estem molls és molt poc important.
De mica en mica Com més sol portem
acumulat, menys mal ens farà. Si ja ens
hem cremat o estem a punt, descansar una
estoneta del sol no serveix de res perquè
no tindrem més melanina disponible fins
al cap d'un o dos dies. Els banys de sol
esporàdics són especialment nocius. Però
tinguem present que fins i tot quan estem
molt colrats arriba un moment que el sol
continuat ens fa mal. S'estima que una
pell blanca molt bronzejada pot estar al
sol quatre vegades més estona sense
cremar-se que abans de posar-se morena.
El sol no només ve de dalt Les parts
del cos més exposades a les radiacions UV
són les que queden perpendiculars al sol.
Però a més dels rajos directes també ens
n'arriben de reflectits (albedo), i des de totes
direccions, de manera que hem de parar
compte també a altres parts del cos, sobretot
la cara i els ulls.
Els rajos reboten principalment a les
superfícies (del terra, de les parets...). La
neu fresca pot arribar a retornar un 80%
dels rajos UV que li arriben, de manera que
en podem rebre gairebé el doble que si no
se'n reflectissin. Un dia d'hivern a la neu
podem rebre més radiació que un d'estiu,
i a tot arreu del cos. A més de la neu, les
superfícies que més rajos reboten són el
ciment i el formigó fresc (un 55%) i la sorra
eixuta (un 40%). Més dades a la Guia.
Quin dia fa? Els núvols filtren les
radiacions, més com més baixos i densos.
Però segons com siguin també poden dispersar-les i reflectir-les de manera que
n'arribin més a parts del cos que normalment no estan exposades. Més dades a
la Guia. La contaminació (partícules supeses
en l'aire) també pot filtrar i reflectir els rajos
UV però en menor mesura.
Aprofitar l'ombra Només hi arriben els
rajos reflectits (radiació difusa), que seran
menys com més àmplia i densa sigui
l'ombra. Per exemple dins d'una casa amb
finestres només hi arriba un 10% de les
radiacions UV, però sota una ombrel·la en
un dia clar n'hi pot arribar un 40%.
Mentre som al sol ens podem fer ombra
a parts del cos:
Barrets o gorres per al cap, la cara i el
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coll. Ens protegiran més tros com més
amples siguin les ales o viseres.
Roba. A l'estiu podem cobrir-nos amb
roba que no ens faci calor (ampla, colors
clars, fibres naturals). Un teixit de cotó
blanc té un efecte protector d’una crema
amb factor 4-7 (més com més tupit). Es
dóna l’efecte curiós que la roba que filtra
més rajos UV és la que durem més aviat
a l’hivern: teixit espès, de color fosc, i
de llana o polièster.9 També, com més
humida estigui la roba (per exemple per
la suor) menys ens protegeix dels UV.
Actualment es fan teixits que porten
substàncies químiques orientades a
incrementar la protecció contra els UV.
Ulleres de sol. Que duguin protecció
100% per als UV (en general totes les
que es venen en òptiques) i protecció
lateral.
L'alimentació pot ajudar Hi ha aliments que afavoreixen la producció de
melanina, els rics en carotens. Són en general
els de color ataronjat (pastanagues, moniato,
carabassa, albercocs...) i també d'altres com
espinacs, julivert, créixens o bròquil. Part
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dels efectes nocius dels rajos UV són
contrar restats per les vitamines A
(n'obtenim dels mateixos aliments que els
carotens), C (pebre vermell, julivert,
fruita...) i E (fruita seca, espàrrecs, olives...).
Informació meteorològica Al web
www.meteocat.com/mediamb_xemec/
servmet/marcs/marc_prediccio.html hi
podem consultar l'anomenat Índex
Ultraviolat (UVI). És una previsió dels
nivells de radiació UV que s'espera que
arribin al migdia d'un dia determinat.Va
de 0 a 16, i a partir de 10 es considera
que les radiacions són extremades.
I LES CREMES PROTECTORES?

En definitiva la recomanació més important seria ser prudents amb l'estona i
els moments en què prenem el sol. Ara
9 Inés M. Algaba: Protección ultravioleta proporcionada

por los textiles: estudio de la influencia de las variables
más significativas y aplicación de productos específicos
para su mejora. Institut d'Investigació Tèxtil i
Cooperació Industrial de la Universitat Politècnica
de Catalunya, desembre 2004.

UNA MODA OCTOGENÀRIA
El sol ha estat sempre d'una manera o altra objecte d'adoració, fins i tot divina per
als egipcis –el déu Ra– o per als grecs –el déu Apol·lo. El color de la pell també rep
una certa veneració, relacionada amb els anhels humans de “ser com...” o “diferenciarme de...”.
Durant les èpoques històriques en què la pell colrada era un signe de treballar de
valent al camp, les classes altes s'esforçaven per mantenir-la blanca i ho associaven
amb puresa, higiene o delicadesa. Amb la Revolució Industrial grans masses de
treballadors van passar a treballar a cobert i la pal·lidesa va esdevenir també patrimoni
de les classes populars urbanes. Era un primer al·licient per a un canvi d'època en
el prestigi social de la pell blanca. A començaments del segle XX es va descobrir que
el sol ajudava a tractar el raquitisme (per la raó que és necessari per generar vitamina
D). Va ser un altre element per tenir les radiacions solars en més bona consideració.
Així es va anar preparant el terreny per al naixement del turisme de sol i platja.
Als anys 20 es va produir una fita significativa quan Coco Chanel, una de les
dissenyadores de moda més influents de la història, va tornar d'unes vacances a la
Rivière francesa amb un consistent bronzo que es va fer molt popular a París. Als
anys 40 prendre el sol a la platja ja era un reclam a les revistes femenines. El biquini
va néixer el 1946, les cremes bronzejadores als 50 i la Barbie Malibú (morena i amb
ulleres de sol) i els llits de rajos UVA als 70.
Els primers indicis de relació entre banys intensius de sol i càncer de pell, descoberts
als anys 80, van obrir un interrogant a l'eufòria solar que encara avui no hem tancat.
La pell morena segueix fortament instaurada als patrons de bellesa i d'oci estiuenc,
però la seva relació confusa amb la salut fa que el pedestal trontolli. Els interessos
dels sectors econòmics de la cosmètica, el turisme i el bronzejat (llits de rajos UVA)
segurament ajuden a mantenir la inèrcia de la moda del moreno.
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bé, la pell bruna és molt apreciada socialment, fins al punt que estar blanc a l'estiu
està gairebé mal vist. Això ens fa voler
més aviat estirar l'estona que passem
al sol. La valoració social de la pell blanca
o morena és una qüestió cultural; al
requadre podem veure que tant l'una com
l'altra han estat a l'altar de la moda en
diferents moments històrics. En alguns
països d'Amèrica Llatina i Àsia, com el
Japó, el patró de bellesa és la la pell pàl·lida.
Quan el que volem no és reduir sinó
prolongar el temps d’exposició al sol, o si
pel que sigui hi hem d’estar les hores o
llocs de més radiació, es fa necessari usar
una crema protectora. Al punt següent
expliquem com són, i al punt 5 (p. 21)
com cal usar-les.

3
Quina
crema

QUE LA CREMA ET
PROTEGEIXI (I QUE NO ET
PERJUDIQUI)

OPCIONS

El component principal de les cremes
protectores són els filtres, que poden
ser físics (sintètics) o químics (minerals). Protegeixen de les cremades,
però no tant dels altres efectes nocius
dels rajos UV.

Els filtres físics són més segurs per a la
salut que els químics. Evitem els ingredients més sospitosos de ser nocius.

Hi ha poca diferència entre la capacitat
protectora d'una crema amb factor 15
i una amb un factor més alt. Cap crema
ens protegeix al 100%.

Si el cos ja té una defensa contra els rajos
UV, per què m'he de posar protector solar?
Tanta potinga ja serà bona per a la salut?
Quan volem prolongar l’estona que prenem
el sol o si ens toca les hores de més radiació,
la melanina no dóna l’abast. Aleshores
apareix la necessitat d’un protector solar.
Reduir les ocasions en què necessitem
cremes sempre serà una bona cosa, però
que no ens faci mandra fer-ne servir quan
trobem que l’ocasió ho requereix.

14

COM SÓN ELS PROTECTORS
SOLARS

L'ingredient principal de les cremes
protectores del sol són els filtres, que dificulten que la radiació UV penetri a la
pell. Antigament només protegien dels
rajos UVB, avui és obligatori que tinguin
un mínim de capacitat protectora per als
rajos UVA. N'hi ha dos grans tipus:
Els filtres químics són compostos orgànics10 que absorbeixen radiació UV.

opcions.org
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Les cremes de protecció natural usen
només filtres físics i contenen menys
ingredients sintètics que les convencionals.

La majoria absorbeixen rajos UVB i
alguns també rajos UVA. Són substàncies
sintètiques, és a dir artificials, i n’hi ha
que en ser absorbides pel cos poden
causar al·lèrgies i altres problemes de
salut (vegeu la taula de la p. 16).
10

Es diuen orgànics els compostos químics que
contenen carboni. La immensa majoria dels
compostos orgànics artificials se sintetitzen a
partir de petroli.

C

Els filtres físics són matèria particulada11 mineral. Reflecteixen o dispersen les radiacions, són com miralls que
fan de barrera a tots els rajos solars
(UVB, UVA i també llum visible i
infrarojos). Són químicament inerts,
això vol dir que no reaccionen amb
altres elements i per tant són del tot
innocus.Actuen immediatament després
d'aplicar-los a la pell. Costen més d'escampar que els químics, tot i que això
es va millorant a mesura que s'experimenta amb noves formulacions, i poden deixar la pell blanquinosa.
Algunes cremes (sobretot les naturals,
vegeu-ho més endavant) duen també substàncies vegetals que tenen un potencial
de filtratge natural, tot i que baix.
A més dels filtres, la majoria de cremes
porten ingredients amb vitamines A, C i
E, que ajuden a contrarestar l'efecte perjudicial dels radicals lliures. Aquestes vitamines ja són presents a la pell de forma
natural, però si rebem molts rajos UV
s'esgoten i és bo aportar-n'hi més. Es fa
servir el terme filtre biològic per referirse a aquests ingredients, tot i que no filtren
rajos. També hi ha qui anomena filtres
biològics als vegetals amb baixa capacitat
de filtratge.
Els filtres solars es poden veure com una
“melanina artificial” que complementa la
nostra. Però no bloquegen la radiació UV
tan bé com la melanina: són molt efectius
a evitar cremades, però no tant a evitar
la resta d'efectes nocius dels rajos.
Una crema protectora pot portar més
d'un filtre, i de diversos tipus. A la Guia
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de la p. 22 mostrem com podem identificar-los a la llista d'ingredients que han
de portar tots els protectors.
A més dels filtres, les cremes duen altres
ingredients que compleixen funcions
diverses: hidratar, donar color o textura a
la crema, regular el pH, perfumar, conservar
el producte...
El factor de protecció El que fa que
una crema tingui més o menys capacitat
per absorbir radiació UV és la quantitat
de filtre que conté. Per atorgar un factor
de protecció solar (FPS) a una crema es
mesura només la capacitat que té per
retardar les cremades del sol; com més alt
sigui l'FPS més protecció tindrem per a
la resta d'efectes perjudicials, però no hi
ha una relació ben definida. De fet la
numeració dels FPS avui es considera poc
adequada, perquè entre un factor 5 i un
25 hi ha molta diferència i en canvi entre
un 30 i un 50 molt poca (a la Guia de la
p. 22 hi trobareu una gràfica que ho
il·lustra).13 Pero això s'està introduint una
nova nomenclatura estàndard a tot el món:
protecció baixa, mitjana, alta i molt alta.13
Una crema de factor 15 deixa passar el
7% dels rajos UVB i com a molt un 70%
dels UVA, però això no evitarà els efectes
nocius si estem al sol molta estona. La
Comissió Europea recomana que les etiquetes no incloguin cap reclam que faci
pensar que estàs del tot protegit (com ara
pantalla total o sunblock), especialment en
cremes adreçades a nens, i que s'hi escriguin
frases recordant-te que la sobreexposició al
sol és un risc important. Als Estats Units
estan prohibides les cremes amb factors
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PASTILLES I CREMES
BRONZEJADORES
Hi ha pastilles i cremes que ens posen
morenos. Algunes estimulen la generació de melanina, d'altres simplement
tenyeixen la pell de manera més o
menys natural segons quina empresa
les fabriqui (vegeu-ho més endavant),
però no protegeixen dels rajos UV.

superiors a 30 per evitar aquesta excessiva
confiança per part de l'usuari.
En les cremes a base de filtres químics,
un factor alt implica una quantitat més
gran de substàncies potencialment perilloses. Les que són a base de filtres físics
no solen tenir factors de més de 30 perquè
la crema resultant seria molt espessa i
difícil d'escampar. Però, per a tot tipus de
cremes, el factor 30 o superior (alta o molt
alta segons la nova nomenclatura) està
concebut per a casos extrems (com ara
una travessa per alta muntanya) o patològics (al·lèrgia al sol, per exemple).
Resistència a l'aigua Si una crema
diu resistent a l'aigua vol dir que dintre
de l'aigua no se n'anirà tota i que al cap
de 40 minuts de bany encara serà igual
d'efectiva.14 Però totes les autoritats sanitàries aconsellen tornar-nos a posar crema
després de banyar-nos.
INGREDIENTS TÒXICS? QUI SAP...

Els filtres físics no interactuen amb la
nostra biologia, els químics sí. És molt
difícil determinar les relacions causa-efecte
entre substàncies químiques i malalties
concretes, per la gran quantitat de factors
que intervenen en els processos biològics.
La Unió Europea té un Comitè Científic
sobre Productes de Consum (CCPC) que
s'ocupa de valorar la seguretat dels pro11

Partícules molt petites suspeses en un gas o
líquid.
12 Andreu Raurich: Fotobiología práctica: preguntas
y respuestas. Blatt Medic ediciones, 2004.
13 Recomanació de la Comissió Europea
2006/647/EC, setembre 2006.
14 Associació Europea de la Indústria Cosmètica
(COLIPA): Colipa Recommendation n. 16, abril
del 2005.
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que proposaven els fabricants) es pugui
considerar segur. La indústria li ha demanat
que la reconsideri perquè no ha tingut en
compte algunes informacions.15 Un altre
cas: l’Octamethylcyclotetrasiloxà (un dissolvent
de la família dels siloxans que s'usa en
protectors i altres cosmètics) està classificat
com a tòxic per a la reproducció en grau
lleu. En un document de 69 pàgines en
què el CCPC valora les proves de toxicitat
que se n'han fet, conclou que no pot dir
res sobre els riscos que pot comportar per
a la salut perquè malgrat la mida del dossier
que els fabricants han aportat per fer l'avaluació,
és una llàstima que en aquest dossier no hi
hagi informació amb significat sobre l'exposició
dels consumidors [a la substància]. 16
En definitiva, veiem que és molt difícil,
si no impossible, determinar categòri-

cament si un ingredient concret ens farà
cap mal, i d'altra banda estem rodejats de
substàncies químiques per tot arreu. Fins
i tot en el cas de les substàncies demostradament cancerígenes (per exemple) l'efecte sobre una persona en un moment
determinat depèn de factors del tot incontrolables com l'estat de salut i anímic de
la persona o si la rep en combinació amb
altres substàncies químiques o contaminants. A la taula mostrem els ingredients
que es consideren més perillosos.

15

ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/
04_sccp/docs/sccp_q_171.pdf.
16 ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/
04_sccp/docs/sccp_o_035.pdf.

INGREDIENTS DELS PROTECTORS SOLARS MÉS SOSPITOSOS DE SER
PERJUDICIALS 17
A la columna Ingredient hi posem el nom en català de la família de substàncies. A les llistes
d'ingredients (obligatòries a totes les cremes) hi trobarem denominacions en anglès que
contindran paraules similars. Per exemple, un dels cinamats es diu octylmethoxycinnamate.

ductes per als consumidors. En particular
expressa les seves opinions sobre l'ús de
determinades substàncies de les quals se
sospita que poden ser perilloses. Expliquem un parell d'exemples per mostrar
com funciona.
L'any 2001 el CCPC va publicar l'opinió
que el filtre solar químic 4-MBC (4Methylbenzylidene Camphor) no representava
cap problema per a la salut. El 2004, després
de reconsiderar diverses informacions, va
dir que usar-ne era motiu de preocupació,
que els efectes sobre el sistema hormonal
són difícils d'interpretar amb les dades de què
es disposa i que calia recopilar més informació urgentment. Els fabricants li van
aportar noves dades el mateix any, que el
CCPC va considerar insuficients, i més
dades encara a finals del 2005. L'última
opinió del CCPC, del 2006, és que no es
pot concloure que posar un 4% de 4MBC en els protectors solars (la proporció

16

Component

Ingredient

Perjudicis que pot causar

Filtres químics

Benzofenones, oxibenzona

Disruptors hormonals i al·lèrgens

Cinamats

No es biodegraden

Càmfora

Disruptors hormonals

PABA

Fotocancerigen (està prohibit als Estats Units)

Parabens

Disruptors hormonals, potser al·lèrgens

Urea

Al·lergen

Perfums

Olis essencials i altres
substàncies18

Al·lèrgens

Dissolvents, lligants

Siloxans, ciclometicona

No es biodegraden i es bioacumulen. Potser
disruptors hormonals, nocius per al sistema
reproductor i cancerígens

EDTA (ethylene diamine
tetraacetic acid)

Facilita que els animals aquàtics
ingereixin els metalls pesats

Conservants

17

Comitè Científic sobre Productes de Consum de la Unió Europea, Grønn Hverdag (Noruega,
2007), Centre d'Informació per al Medi Ambient i la Salut (Dinamarca).
18 Els perfums que la llei reconeix com a més al·lergènics són: eugenol, citronelol, coumarin, geraniol,
limonene, linalool, cinnamal, amyl cinnamal, benzyl alcohol, cinnamyl alcohol, citral, hydroxy-citronellal,
isoeugenol, anylcin namyl alcohol, benzyl salicylate, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde,
anisyl alcohol, benzyl cinnamate, farnesol, 2-/4-tert-butylbenzyl(propionaldehyde, benzyl benzoate,
hexyl cinnam-aldehyde, d-limonene, methyl heptin carbonate, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, extracte d'Evernia
prunastri i extracte d'Evernia furfuracea.
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Nanotecnologia Nano és un prefix grec
que vol dir nan. Per exemple, un nanòmetre
és una milmilionèsima part d'un metre. Ja
fa temps que es desenvolupen tecnologies
que manipulen la matèria a nivell molecular
i atòmic per obtenir nanopartícules, de 0'2100 nanòmetres. Se'n fan servir en molts
camps, des de roba que no es taca fins a vidres autonetejadors.
L'ús de nanopartícules artificials (a la
natura també n'hi ha) és objecte de controvèrsia perquè no se'n coneix bé el comportament, que pot ser diferent del de la
mateixa substància quan és més gran.
Poden travessar més fàcilment les membranes de les cèl·lules i poden interferir
de formes desconegudes en la complexa
bioquímica dels éssers vius.
Un dels filtres físics més usats en protectors solars és el diòxid de titani, un
pigment blanc molt estès amb el qual es
fa per exemple la pintura blanca. Avui és
habitual fer-ne servir en forma de nanopartícules, perquè així la crema és transparent en lloc de blanca i per tant és més
agradable a la vista. Sembla que hi ha
consens en el fet que aquestes nanopartícules poden causar danys, i la controvèrsia està en si la crema penetra prou
a la pell perquè les nanopartícules entrin
al cos.19
Hi ha molt pocs fabricants que apliquin
el principi de precaució i no facin servir el
diòxid de titani en nanopartícules. De
moment només una de les principals entitats
certificadores de productes naturals, The
Soil Association, les ha prohibit. Després de
tot, les prestacions que aporten les
nanopartícules en molts casos són supèrflues
(tenir la pell blanca mentre prenem el sol
no és tan greu!), o si més no no prou importans per justificar tant de risc.
ELS PROTECTORS SOLARS I EL
MEDI AMBIENT

Alguns dels ingredients que s'usen en
cremes protectores i en altres productes
químics no són biodegradables. Això vol
dir que quan s'alliberen al medi hi romanen
i poden ser ingerits per éssers vius, cosa
que els pot causar diverses malalties (vegeu
la taula).
En el cas dels protectors és especialment
significatiu l'impacte que causen sobre
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l'ecosistema marí; un estudi publicat per
la Unió Europea calcula que en un bany
de 25 minuts deixes anar el 25% de la
crema.20 Segons aquest estudi, aquests
residus són perillosos per a tots els éssers
vius marins i en particular per als coralls.
Fins i tot poca quantitat de filtre solar fa
que moltes partícules dels coralls es
desprenguin de manera que en pocs dies
es tornen completament blancs i resten
exposats a infeccions. Es calcula que el
10% dels ecosistemes coral·lins amenaçats
ho estan per culpa dels protectors solars;
resulta que aquests paratges són dels més
atractius per als turistes i per tant els residus
de protectors hi abunden especialment
(n'hi arriben entre 4.000 i 6.000 tones
cada any). En alguns ecoparcs marins està
prohibit fer servir cremes protectores.

éssers vius i els ecosistemes, pot passar el
mateix amb substàncies extretes de vegetals
que no s'han usat tradicionalment. D'altra
banda, aquesta recerca en molts casos porta
a fer venir ingredients d'arreu del món
(per exemple per donar una textura molt
perfeccionada a una crema es pot voler
incorporar a la fórmula una substància
que es troba en una varietat de rosa que
només és pròpia d'un país), i l'ús d'aquests
recursos pot derivar en una sobreexplotació.
Tot producte cosmètic proclama que és
el més natural del món. Per distingir els
productes autènticament naturals ens
podem guiar per la llista d'ingredients
(vegeu la Guia a la p. 22) i també per
alguns segells de producció natural que
descrivim al punt següent.

CREMES NATURALS

19 Friends

Com en tants altres productes, hi ha tot
un sector industrial dedicat a la cosmètica
natural o ecològica. Els principals trets
diferencials són que s'eviten o minimitzen
els ingredients sintètics, que els vegetals
o animals han de procedir en la mesura
del possible d'explotacions ecològiques (i
n’hi ha que prioritzen els adquirits d'acord
amb els principis del Comerç Just), que
s'eviten determinats processos d'elaboració
com les radiacions radioactives i que no
es fan servir ingredients d'or igen
transgènic. També, es minimitzen els
envasos i embalatges i es fan de materials
fàcilment reciclables. En el cas dels
protectors solars, una diferència important
és que les cremes naturals només duen
filtres físics. Com a perfum solen dur
olis essencials, que són al·lèrgens.
Tota la indústria cosmètica (com les
altres) fa una recerca constant de nous
ingredients i formulacions per donar noves
prestacions a les cremes i diferenciar els
seus productes, en un mercat cada cop
més saturat. En el cas del sector natural (i
cada vegada més en el convencional)
aquesta recerca està focalitzada en les
plantes i algues, buscant-hi components
que tinguin determinades propietats fisicoquímiques. Així com les substàncies
sintètiques tenen l'inconvenient que són
noves a la natura i per tant se'n desconeixen
molt els efectes a llarg termini sobre els

of the Earth: Nanomaterials, sunscreens
and cosmetics: small ingredients, big risk, maig 2006.
20 Science for Environment Policy: Sunscreens: a
major cause of coral bleaching, DG Environment
News Alert Service de la Unió Europea, maig
2008.
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4
A qui
comprem?

LES NATURALS VÉNEN DE
LLUNY

OPCIONS

Hi ha força fabricants de protectors
solars, tant naturals com convencionals.

Podem trobar cremes protectores naturals a botigues de productes ecològics.

Les marques més esteses pertanyen
a grans multinacionals amb activitat
a diferents sectors.

Aqui parlem de dues marques de protectors convencionals fabricades a
l'Estat, Isdin i Babaria.

PERFIL DELS FABRICANTS DE PROTECTORS SOLARS
Marca

Empresa
D’on és

Propietat
Treballadors

Activitats

Facturació 07
(milers d’euros)

Mercat
Punts de venta

Börlind Group
Alemanya

Família Lindner.
170 treballadors

Productes d'higiene i
cosmètica natural.

No ho revela

Més de 30 països.
Botigues de productes
ecològics, dietètiques i
herbolaris

Berioska
Cheste (València)

90% Ricardo Soucase, 10%
María Villar Yuste.*
211 treballadors

Productes d'higiene, de
cosmètica per la pell i els
cabells i de perfumeria.

47.000*

Europa, Amèrica central.
Supermercats, grans
superfícies

Wala Heilmittel
Alemanya

Wala Foundation.
700 treballadors

Medicaments
homeopàtics, productes
d'higiene i cosmètica
natural

No ho revela

Mundial.
Farmàcies, centres de bellesa i
salut, botigues de productes
ecològics, dietètiques,
herbolaris

L'Óreal
França

30'04% Familia Bettencourt,
28'87% Nestlé, resta es cotitza
a borsa.
63.358 treballadors

Productes de cosmètica
de mitjana i alta gamma,
productes d'higiene,
productes de perfumeria,
centres d'estètica

17.063.000

Mundial.
Supermercats, grans
superfícies, botigues de
cosmètica, farmàcies.

Isdin
Barcelona i Madrid

50% Corporació Puig, 50%
Laboratoris Esteve.
450 treballadors

Productes dermatològics i
per a ginecologia,
odontologia i pediatria

110.000

Europa del Sud i Amèrica
Llatina.
Farmàcies

Korres Natural
Products
Grècia

56'10% George Korres, 30%
es cotitza a borsa, resta
accionistes particulars.
251 treballadors

Medicaments
homeopàtics, productes
d'higiene i cosmètica
natural.

36.000

Mundial.
Botigues pròpies, botigues de
cosmètica convencional, grans
superfícies, farmàcies

Beiersdorf
Alemanya

Tchibo Holdings 50%, ciutat
d'Hamburg 10%, Beiersdorf
9'9%, cotitzat a borsa 12%,
resta accionistes particulars.
21.730 treballadors

Protectors labials,
productes d'higiene,
cosmètica per a la pell
i els cabells

5.507.000

Mundial.
Supermercats, grans
superfícies

Logocos
Alemanya

Hans Hansel,
Heinz-Jürgen Weiland.
250 treballadors

Productes d'higiene i
cosmètica natural

No ho revela

Mundial.
Botigues de productes
ecològics, dietètiques i
herbolaris

Santaverde
Gesellschaft für
Naturprodukte
Alemanya

Kurt Beer, Sabine Beer, José
Mª Pérez
19 treballadors

Sucs, tes i productes de
cosmètica natural, tots
amb suc d'àloe vera

No ho revela

Europa, Taiwan, Canadà, Estats
Units.
Botigues i supermercats de
productes ecològics, farmàcies,
grans superficies, internet

Johnson&Johnson
Estats Units

No sabem a qui pertany.
119.200 treballadors

Higiene i cosmètica,
perfumeria, alimentació,
tractament ocular,
instrumental mèdic,
medicaments i altres
productes farmacèutics

38.989.000

Mundial.
Supermercats, grans superfícies

Font de les dades: les empreses mateixes, excepte les senyalades amb * que s'han tret de l'anuari Alimearket 2005.
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Les motivacions que ens porten a
consumir protectors solars són essencialment l'estètica i la salut. Entre els fabricants
hi trobem també la indústria cosmètica i
la farmacèutica, i també grans grups
empresarials amb activitat a diversos
sectors. Pel que fa al tipus de productes
que fabriquen trobem, com en molts altres
sectors econòmics, dos grans segments: el
de productes naturals i el de productes
convencionals.
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COSMÈTICA NATURAL

Tots els fabricants que mostrem a la taula
són alemanys; a Catalunya hi ha alguns
fabricants de cosmètica natural, però avui
cap d'ells no fa cremes de protecció solar.
Alemanya, juntament amb els països
escandinaus, ha estat pionera a parar
atenció a les repercussions que els
productes químics de síntesi tenen sobre
la salut i el medi ambient. De fet dues
d'elles van ser creades per persones que

K

tenien problemes a la pell i van voler
buscar maneres eficaces i saludables de
tractar-los. Una de les més veteranes
d'aquestes empreses és Anne Marie
Börlind, que va néixer a l'antiga República
Democràtica Alemanya el 1947. Avui
forma grup amb una empresa de cosmètica
biodinàmica (amb normes més escrites
que les de producció ecològica) i una altra
de cosmètica per a persones amb problemes de pell.

Plantes
de producció

Tipus de
filtres UV

Usa
nanopartícules?

Certificats de
producció natural

Altres marques

1 a Alemanya

Físics

Sí

BDIH, Demeter

Anne Lind , Tautropfen, Dado-Sens dermacontrol

1 a Xest
(València)

Químics

No contesta

1 a Alemanya

Físics

No ho sabem

BDIH

Wala

Té filials a
57 països

Químics i físics

Sí

2, a Vacarisses i
Martorelles

Químics i físics

Sí

1 a Grècia

Químics i físics

Sí

No contesta

Químics i físics

Sí

1 a Alemanya

Físics

Sí

BDIH

1 a Estepona
(Málaga)

Físics

Sí

BDIH

A 51 països

Químics, no
sabem si
també físics

Sí

Cremes solars: Vichy, La Roche-Posay, L'Óreal Paris, Lancôme.
Altres productes: L'Óreal professional, Kerastase, Maybelline NY, Lancome,
Biotherm, Giorgio Armani, Diesel, Ralph Lauren, Cacharel, The Body Shop,
Helena Rubinstein, Guy Laroche, Paloma Picasso i 13 marques més

Atrix. Eucerin, Juvena, La Prairie, Labello, Florena, HansaplastElastoplast, 8x4, Tesa

Logona, Fitne, AquaBio

Té 110 marques a tot el món. Algunes de les que es venen a l'Estat:
Johnson's, Natusan, Neutrogena, Lubriderm, Clean&Clear, Roc, Listerine,
Carefree, Pepcid, Acuvue
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ELS PUNTS CALENTS DEL SOL I ELS PROTECTORS SOLARS

a empreses petites (com les de cosmètica
natural catalanes) és dificultós accedirhi encara que els productes compleixin
els requeriments de qualitat.
L'empresa grega Korres es defineix com
a fabricant de cosmètica natural i posa
el reclam Formulat amb filtres naturals als
protectors solars, i estrictament és cert
perquè contenen filtres físics, però també
en contenen de químics. No fa servir
olis derivats del petroli, però sí altres
ingredients sintètics. No té cap segell de
producció natural. Té botigues pròpies
(franquícies) per tot el món i un 30%
del seu capital es cotitza a la borsa.
COSMÈTICA CONVENCIONAL

Totes aquestes empreses fabriquen a
Alemanya llevat de Santaverde que té la
planta de producció a Estepona (Málaga)
perquè tots els seus productes es fan amb
àloe vera i al sud d'Espanya hi fa un clima
idoni per cultivar-ne. És una empresa
petita (19 treballadors), la resta són mitjanes
i venen per tot el món. Esmentem el
tarannà curiós de la Fundació Wala,
fabricant de la marca Dr. Haushcka, que
entén que no ha de pertànyer a persones
individuals, i no pot ser comprada, ni venuda
ni heretada. Els seus productes compleixen
els principis de la producció biodinàmica.
Encara no hi ha cap normativa legislativa
que defineixi quan un producte cosmètic
es pot anomenar natural, però les empreses
més veteranes i rigoroses fa temps que
han definit uns criteris. Actualment estan
treballant per acordar uns criteris comuns
i pressionar perquè esdevinguin normatius,
per tal que el consumidor pugui distingir
clarament si un reclam de “natural” és
genuí o no. Amb aquest fi a finals de l'any
passat sis de les principals empreses de
cosmètica natural alemanyes van crear el
grup de lobby NaTrue, domiciliat a
Brussel·les. Mentre no hi hagi una llei
reguladora, els productes autènticament
naturals es poden distingir per un segell
atorgat per una entitat certificadora. Els
que trobarem més comunament en
protectors solars que es venen a l'Estat
són BDIH i Ecocert. Cal dir però que
obtenir aquest segell és costós econòmicament i burocràticament, per això per
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Aquí hi trobem Laboratorios Isdin, que
va néixer d'un acord entre l'empresa de
cosmètica Puig i la far macèutica
Laboratoris Esteve i es dedica principalment a fer productes de dermatologia.
El 30% dels seus productes s'han de
comprar amb recepta mèdica.
També de fabricació espanyola hi tenim
la marca Babaria, de l'empresa valenciana
Berioska. Té una gamma de cremes amb
factors de protecció baixos (2, 4), cosa
que no solen fer gaires fabricants. Com
es pot veure a la Guia (p. 22), la diferència
de capacitat protectora és més important
entre els factors baixos que entre els alts.
La resta de marques que hem seleccionat
pertany a empreses de gran envergadura.
Nivea pertany a Beiersdoff, una multinacional alemanya del sector cosmètic.
Delial i Piz Buin pertanyen a les multinacionals L'Óreal i Johnson&Johnson
respectivament, que formen part del club
de les 500 empreses més grans del món
(la primera en el lloc 353 i la segona en
el 112).21 Destaquen per la seva dimensió
i pel fet de que les cremes solars i els cosmètics en general són només una part del
seu negoci.
L'Óreal és propietària de cinc marques
de cremes solars, de les quals dues es distribueixen via farmàcia, però en total en
té 30, incloent-hi marques d'alta moda
com Ralph Lauren o Giorgio Armani.
Gairebé el 30% pertany a Nestlé, i està
en el punt de mira de diverses campanyes
de boicot com The Campaign for Safe
Cosmetics22 que reivindica l'eliminació

opcions.org
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EL TARANNÀ ENS IMPORTA
Fins al 2006, molta gent que
comprava productes The Body
Shop ho feia perquè estava d'acord
amb els seus principis ètics (com
ara no fer proves en animals).
Aleshores L'Óreal la va comprar
per 980 milions d'euros. El fet que
L'Óreal no hagués mostrat cap
preocupació per qüestions ètiques
i mediambientals fins llavors, sumat
al fet que pertany en gairebé un
30% a Nestlé, van fer enfonsar la
reputació de The Body Shop.27 La
campanya The Naturewatch
Boycott L'Oréal Campaign fa un
seguiment de les promeses de
L'Óreal respecte el manteniment
de la filosofia de The Body Shop.28

de productes químics perillosos en productes de cosmètica i higiene, o Liberación
Animal i BUAV23 que lluiten contra les
proves en animals.
Pel que fa a Johnson&Johnson, el que
va ingressar el 2007 per vendes equival al
PIB de Bolívia, Equador, Guatemala,
Nicaragua, Paraguai i Uruguai junts.24
Té 110 marques en sectors diversos. Als
Estats Units se l'està jutjant per posar
reclams a les cremes solars que transmeten
al consumidor una sensació de seguretat
enganyosa,25 i s’han alçat veus d'alerta
perquè ha estat comprant matèries primeres en mines il·legals de l'Índia.26

21Revista Fortune (money.cnn.com/magazines/
fortune/global500/2007/).
22 www.safecosmetics.org.
23 www.liberacionanimal.org, www.buav.org.
24 Elaboració pròpia a partir de dades de la Divisió
d'Estadística de les Nacions Unides.
25 www.csgrr.com/cases/sunscreen/amended_complaint.pdf.
26 Revista The Ethical Consumer n.101,
suplement de recerca. Juliol-agost 2006.
27 Corporate Watch, www.corpwatch.org/article.php?id=13469.
28 www.naturewatch.org/shoppingguide/
News_loreal_bodyshop.asp.
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SI NO LES FEM SERVIR BÉ
NO PROTEGEIXEN

OPCIONS

A partir d’un factor 30 es bloquegen
pràcticament tots els rajos UVB i un
terç dels UVA, però ens en solem posar
quatre vegades menys del compte.

Reapliquem-nos la crema, com a molt
tard després de dues hores al sol.
No escatimem protector.

Una crema mal usada no és eficaç,
fins i tot pot ser pitjor que no posarnos-en.

Hi ha dues coses que és important de tenir
presents a l'hora d'usar els protectors:
No escatimem protector Es recomana
posar-ne unes sis culleretes per a un cos
adult, però diversos estudis han vist que de
mitjana ens en posem una quarta part; així
la capacitat protectora és quatre vegades
inferior! Les autoritats sanitàries recomanen
un factor d’almenys 15 (ja és força alt, vegeu
la Guia) per a tot tipus de pell perquè han
d’aconsellar mesures que funcionin
independentment del mal ús que puguem
fer de les cremes. Com que a més factor
més químics indesitjables, val més escollir
factors "discrets" i empastifar-nos bé. De
totes maneres serà difícil encertar la dosi
correcta, per això no convé pensar que com
que duc un protector molt potent ja puc estar al
sol tant com vulgui. Alguns estudis científics29
indiquen que hi ha una certa correlació
entre l'ús de protectors i l'aparició de
melanoma, i un dels factors que hi pot influir és el fet de prendre el sol durant molta estona amb la confiança que estem ben
protegits. Cal dir que les llargues exposicions
que aquests estudis analitzen es van fer en
un temps en què els protectors només
filtraven els rajos UVB.

Cal reaplicar-nos la crema de tant
en tant Les autoritats sanitàries aconsellen
fer-ho cada dues hores. Es refereixen doncs
a exposicions d’almenys quatre o sis hores,
que de vegades no podrem evitar (feines al
sol, travesses per la muntanya...). Quan
prenguem el sol per oci val més no fer-ho
tanta estona... però aquest consell no és gaire
popular, ni interessant per a les indústries
cosmètica i turística.Convé tornar-nos a
posar crema especialment després de banyarnos, eixugar-nos o suar, encara que la crema
digui que és resistent a l'aigua.
La reaplicació és important sobretot per
a les cremes fetes a base de filtres químics;
en aquest cas, no fer-ho pot ser més perjudicial que no haver-nos posat protector.
A mesura que la pell va absorbint els filtres
les radiacions solars van tornant a penetrar
a la pell, i en trobar-hi els filtres químics
generen més radicals lliures que si hi
penetressin sense haver-hi crema. 29 Aquest
és un altre factor que influeix en la correlació
entre l'ús de protectors i melanoma.
Altres recomanacions:
Posem-nos-la mitja hora abans de prendre
el sol perquè hagi tingut temps de penetrar, i amb la pell eixuta.
Els esprais s'han d'agitar bé abans d'aplicarlos , i alguns tubs també (mirem si el fabricant ens ho indica).

Algunes cremes amb filtres físics costen
d'escampar. Que no ens faci mandra.
No ens oblidem de protegir el voltant
dels ulls i els llavis.
Guardem-les en un lloc fresc i sec. En un
cotxe al sol s'aniran fent malbé.
Recordem que mentre prenem el sol va
bé beure líquids i menjar fruita.
JA T'HAS CREMAT?

Quan ens hem cremat convé beure molta
aigua, o sucs rics en vitamina C. Algunes
coses que s'aconsellen:
Els kiwis tenen molta aigua i vitamina
C.
Per alleugerir la cremor: suc de pastanaga
o de síndria, rodanxes de cogombre o
patata.
Perquè el fregadís de la roba o els llençols
no ens molesti podem posar-nos farina
congelada a les parts cremades.
L'oli d'ametlles fa que la pell no se'ns
peli tant.
Per regenerar la pell: espàrrecs o vinagre
de poma.

29 Per

exemple J. Westerdahl i altres: Sunscreen use
and malignant melanoma. International Journal of
Cancer vol. 87, setembre 2000.

Algunes fonts d'informació que hem consultat
Empreses del sector: Anne Marie Börlind, Isdin, Korres, Laverana, Logocos, Santaverde; món
científic: Agencia Estatal de Meteorología, Institut Català d'Oncologia, Institut Clínic d'Oftalmologia
de la Univ. de Barcelona, Servei Meteorològic de Catalunya, Universitat de Barcelona: Dept.
d'Astronomia i Meteorologia, Dept. de Bioquímica i Biologia Molecular (biologia), Unitat de
Biofarmàcia i Farmacocinètica; experts: Xavi Bordàs (dermatòleg) , Susana Puig i Josep Malvehy
(oncòlegs); llibres: Antonio Palomar: La sabiduría de Higea. El poder curativo del cuerpo (Txalaparta
2007); organitzacions: Associació Espanyola Contra el Càncer, Associació Europea d'Organitzacions
de Consumidors, Ecocert, Greenpeace, Grønn Hverdag, Organització Mundial de la Salut, Programa
de les Nacions Unides pel Medi Ambient, The Soil Association, Wikipedia.
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GUIA PRÀCTICA
DEL SOL I ELS PROTECTORS SOLARS

Queda’t amb a

TEMPS D’EXPOSICIÓ AL SOL SENSE CREMAR-NOS
160
baixa

moderada

alta

molt alta

140

Minuts

120

COM ENS AFECTA EL SOL

100

Coneguem la nostra pell. Com més clara més sensible.

80

Les radiacions UV són més intenses al migdia, al voltant del
solstici d'estiu, a la muntanya i a prop de l'equador.

60
40

El sol no només arriba des de dalt, també rebota a les superficies,
pels contaminants i en segons quins núvols.

20
0

Pell molt fosca

Intensitat de les radiacions UV

Pell molt clara

Font: Associació Espanyola Contra el Càncer

RADIACIONS UV AL LLARG DEL DIA

En general els dies serens arriben menys radiacions, però no
sempre és així. A www.meteocat.com/mediamb _xemec /servmet/
marcs/marc_prediccio.html hi podem consultar la previsió per a
cada dia de l'índex UVI, una mesura de la intensitat de les radiacions UV.

entre 0 i 300 metres d'altitud en un dia de principis d'estiu

ELS HÀBITS SÓN IMPORTANTS

12
11

Busquem barreres físiques al sol: ombra, barret, roba, ulleres de
sol...

Intensitat de la radiació UV (UVI)

10
molt alta
9
alta

Prenguem el sol progressivament. El pitjor són grans panxades
esporàdiques.

moderada

Mentre prenem el sol i després va bé beure aigua i prendre fruita
i aliments rics en carotens com la pastanaga (en general els
ataronjats).

8
7
6
5
4
3
2

baixa

1
0
8 del
matí

9

10

Núvols baixos

11

12

1

2

Núvols mitjans

3
Cel serè

4

5

6

7

8 del
vespre

Cel serè a 1.500 m. d’altitud

Font: Servei Meteorològic de Catalunya

Les hores de més intensitat
són entre les 12 i les 4
QUANTA RADIACIÓ
UV ENS ARRIBA?

QUANTA RADIACIÓ
REFLECTEIXEN
AQUESTES
SUPERFÍCIES?

Núvols alts, fins al 90%
Núvols baixos i densos,
un 5-10%

Neu: 40-80%

Cada 1.000 m que puges,
augmenta un 10%

Ciutat:
totxo 20-40%,
formigó 10-55%
Asfalt: 5-20%

A dins de casa, només un 10%
A l’ombra, fins a un 50%

Dintre de l’aigua: a mig
metre de profunditat, 40%

Sorra eixuta: 30-40%

22

26 ESTIU 2008

opcions.org

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

En sol ens és bo, però amb mesura. Sempre que puguem, moderem-ne la dosi (no
massa estona, barret, roba...).
Les cremes protectores més aconsellables són les que només porten filtres físics.
A més factor de protecció, més químics. Un factor 15 filtra el 93% dels rajos UVB i
almenys el 30% dels UVA.

això

TRIAR LA CREMA ADEQUADA
Les més eficaces i innòcues són les fetes a base de filtres físics.

Les cremes que filtren rajos UVA (almenys un terç dels UVB que
filtren) duen una marca (s'està introduint actualment, a moltes
encara no li trobarem).

% de rajos UVB que s'absorbeixen

100%

A més factor de protecció, més quantitat de filtre du la crema i més
nombre de rajos es filtren. Les autoritats sanitàries aconsellen
usar sempre factors de protecció d'almenys 15 (protecció mitjana
segons la nova nomenclatura), tot i que per a pells no molt blanques
i quan el sol pica menys un factor més baix seria suficient si ens
posem prou crema i no exagerem l'estona al sol. Un factor de 30
o més (protecció alta o molt alta) ens és útil en cas de malalties
(com l'al·lèrgia al sol) o quan hem d'estar molta estona al sol
(excursió llarga, segons quines feines...).

Evitem els ingredients més sospitosos de ser nocius, els trobarem
a la taula de la pàgina 16.
Les cremes naturals (taula de la pàgina 18) contenen filtres físics
i pocs ingredients sintètics. Solen dur perfums al·lèrgens.

75

50

25

Protecció baixa

mitjana

molt alta

alta

0
0

5

10

20

30

50

Més de 50

Factor de protecció solar (FPS)
Font: Andreu Raurich: Fotobiología práctica: preguntas y respuestas, Blatt Medic 2004.

FEM-LA SERVIR BÉ
Posem-nos la crema protectora mitja hora abans de prendre el
sol, sobretot si té filtres químics.
No exagerem l'estona que estem al sol encara que duguem crema.
No n’escatimem. Es recomana posar-ne unes sis culleretes per
a un cos adult. No oblidem les parpelles i el voltant dels ulls, les
orelles i els llavis.
Tornem-nos-en a posar regularment, sobretot després de banyarnos, eixugar-nos o suar, encara que sigui resistent a l'aigua.
No les tinguem al sol, no les guardem en llocs calents.

JA T'HAS CREMAT?
El més convenient és prendre aigua o sucs rics en vitamines. A
la pàgina 21 hi ha alguns consells més.

FILTRES QUE HI HA ALS PROTECTORS SOLARS
Tipus

Què són i què fan

Com identificar-los a la llista d’ingredients

Químics

Són compostos orgànics sintètics que absorbeixen
alguns rajos UVB i/o UVA (cada filtre químic un subconjunt diferent de rajos). Interactuen químicament
amb la pell

Benzophenone, PABA, Octocrylene, Ethylexyl triazone, Ethylhexyl methoxycinnamate,
Isoamyl p-methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, Diethylamino hydroxybenzoyl
hexyl benzoate, 4-methylbenzylidene-camphor, Camphor benzalkonium methosulfate,
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid, Homosalate,
Drometrizole trisiloxane, Ethylhexyl salicylate... i algun altre de nom encara més llarg
que aquests

Físics

Són partícules minerals que reflecteixen o dispersen
tot tipus de rajos (UVA, UVB, llum...). No interactuen
químicament amb la pell

Titanium dioxide, Zinc oxide, bentonite, Aluminum hidroxyde, Hydrated silica

Biològics

Són vitamines que ajuden a mantenir la pell en bon
estat. També se'ls pot dir així a substàncies vegetals
amb una petita capacitat per filtrar rajos UV

Vitamines C i E: ascorbic acid, tocopherol.
Filtres vegetals: Sesamum Indicum seed oil, Butyrospermum Parkii (mantega de
karité)

(obligatòria als pots o capses)
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El millor moment per menjar una
fruita o una verdura és el seu temps
de collita natural,1 és quan és més
nutritiva. La fruita i verdura que
trobem a les botigues fora de temporada ve d'hivernacles, cambres o
altres països.
Quan n'és el temps, però, n'hi ha
tanta que no donem l'abast a menjarnos-la. Què fem amb la que "sobra"?
Per guardar-la sense que es faci
malbé podem recórrer a les conserves. Ho fa a nivell macro la
indústria conservera,2 i ho podem
fer a nivell petit a casa. Quantitats
grans de fruites i verdures fresques
del temps es poden aconseguir a
bon preu, sobretot si les agafem ben
madures (quan la botiga potser ja
no les pot vendre a preu normal).
O potser tenim un hort...
Aquí explicarem una manera
senzilla de conservar tomàquets i
fruita d'estiu. De receptes més
detallades i per a altres casos en
trobarem a dojo, són part de la nostra
cultura tradicional.

Aprofitem
l'abundància
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Cada fruita i cada
verdura té el seu
moment, i quan li arriba
en tenim molta. La que
ara sobra, més tard ens
serà útil. Com
conservar-la?

QUÈ PODEM CONSERVAR?








Per conservar un aliment cal posar-lo en un medi en el
qual els microbis no puguin desenvolupar-se: molt calent,
molt fred, àcid, salat, dolç, sense aire, etc.
Es pot fer conserva de fruites, verdures, carns, peix, bolets...
Hi ha mètodes diferents per a cada tipus d'aliment. Per
als tomàquets i fruites d'estiu s'aplica el mateix mètode,
que és molt senzill, perquè tots són aliments àcids. Són
conserves molt corrents a la nostra cuina: prunes, peres,
raïm, préssecs, etc. Aquest mètode no és recomanable per
a maduixes i móres perquè són massa fràgils.
Si optem per comprar conserves, millor les artesanals,
locals i/o ecològiques.
Si tenim quantitats petites de tomàquet que no ens
menjarem de seguida, una altra possibilitat per conservarlo és congelar-lo.

Algunes coses a tenir en compte
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Conserves de
tomàquet i
fruita d'estiu

1 Vegeu el calendari al núm. 11 d’Opcions,
p. 25.
2 Els excedents agraris també es destinen
a exportació, s'usen com a matèria primera
per a la indústria alimentària (o d'altres)
i de vegades es llencen (vegeu la secció
Viatges al n. 18 d'Opcions).
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És important tenir les mans i els utensilis nets. Si volem
un nivell molt alt d'higiene (per a persones amb les
defenses baixes o nadons) podem bullir els pots i taps
que farem servir durant 15 minuts. Si els pots encara són
calents quan hi fiquem els aliments, estalviarem energia.
Els taps han de tancar bé, no poden estar esquerdats i no
hi pot haver rovell. Canviem-los sempre que calgui (se'n
poden comprar de solts).
Reservem unes quantes hores per davant per fer la
conserva, sobretot les primeres vegades que en fem. És
una inversió que ens donarà fruit –mai més ben dit– durant mesos...
Les conserves poden durar anys. Abans d'obrir-les, comprovem que el tap no estigui abonyegat (senyal d'activitat
bacteriana). En obrir un pot mirem que el menjar no
estigui florit o fet malbé. Un cop obert aguantarà com
a mínim 3 o 4 dies a la nevera; si té sucre durarà setmanes,
més com més sucre dugui.

OPCIONS 26-pag24-32-cat.fh11 19/7/08 12:07 P gina 2
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

COM FER LA CONSERVA
Expliquem primer com conservar els tomàquets.
Netegeu-los i traieu-ne les parts macades. Si voleu pelar-los (és convenient
si no són ecològics) escaldeu-los 10 o 15 segons en aigua bullent, després
la pela saltarà fàcilment. Podeu tallar-los o deixar-los sencers.
 Si els conserveu en cru Col·loqueu-los als pots fins a 1'5 cm del
tap, ben pitjats perquè no hi quedi aire (podeu posar un drap sobre la
taula i donar-hi copets amb el pot). Una manera de treure l'aire és acabar
d'omplir els pots amb aigua bullent, sempre fins a 1'5 cm del tap.
 Si els conserveu cuits Poseu-los en aigua calenta amb sal i deixeu
que bullin uns quants minuts (segons com de cuits els vulgueu conservar).
També podeu fer un sofregit. Aboqueu-ho al pot tal com hem dit abans
i encara en calent, per aprofitar energia; caldrà haver atemperat els pots
prèviament perquè no es trenquin. Podeu tirar un raget d'oli sobre el
tomàquet per fer una pel·lícula protectora.
Tanqueu els pots fort, comproveu que hagin quedat ben tancats posantlos de cap per avall i mirant que no degotin. Col·loqueu-los en una olla
de pressió, separats l'un de l'altre i de la base amb draps. Ompliu l'olla amb
aigua (calenta si envasem en cuit, natural si envasem en cru) fins a una
mica més de la meitat del pot més alt. Tapeu-la i feu-la bullir a mig foc.
Per a pots de menys d' un litre ho haurem de bullir 15 o 20 minuts si hem
envasat en cuit, 30 minuts si és tomàquet cru. L'estona s'ha de comptar des
que ha sortit el piuet de l'olla.
Apagueu el foc i traieu els pots amb unes pinces. Col·loqueu-los sobre
draps i deixeu que es refredin a temperatura ambient i sense corrents d'aire.
Un cop freds comproveu que hagin quedat ben tancats, rotuleu-los amb
la data d'envasament i guardeu-los en un lloc fresc i fosc.
En el cas de la fruita és tot igual excepte que si cal escaldar-la s'ha de
fer entre mig i un minut, que si la trossegem caldrà treure'n el pinyol, i
que la courem amb una cullerada de sucre a l'aigua. O, si la volem en
almívar, 1 part de sucre per cada 2 o 3 parts d'aigua (segons si el volem
lleuger o fort). Si l'envasem crua haurà de bullir 20-25 minuts.

Algunes variants
Per al sofregit Tot just acabat de fer es pot
abocar als pots, també calents, tancar-los bé, posarlos de cap per avall i deixar-los refredar. No cal
bullir-los! Si en sofregir els tomàquets no hi poseu
el suc us el podreu prendre com a beguda, i el sofregit es farà més de pressa.
Si feu servir una olla sense pressió Poseu
més aigua a l'olla, fins a un dit per sobre dels pots,
i dobleu el temps de cocció.

COSTA GAIRE?
Aconseguir els aliments i fer les
conserves potser suma un matí o
una tarda sencera.
 Podem aconseguir fruita i verdura
de temporada a bon preu si n'agafem
una bona quantitat i està ben madura.
 Tot i que el procediment és senzill,
les primeres vegades pot ser que ens
surti malament.
 Bullir els pots gasta energia. La despesa serà més eficient com més
quantitat de conserves fem.


QUÈ HI GUANYEM?


Ens fem conscients dels aliments de
cada temporada i del seu valor fora
d'època.
 Aprofitem l'abundància de fruites i
verdures a cada estació, les tenim de
qualitat i a bon preu.
 Tenim menjar en bon estat tot l'any
sense necessitat de conservants
químics.
 Fer coses que ens seran útils i bones,
menjar-nos les pròpies conserves...
ens pot omplir, i no només la panxa.
 El sofregit de tomàquet en conserva
és un recurs de menjar ràpid molt
saludable.
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SORPRENENTMENT
NATURAL
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La inversió estrangera
directa a examen
El cas d'Unión Fenosa a Nicaragua

Allò q

ue
no

M

es veu

Molts països empobrits
venen la gestió dels serveis
públics a grans empreses
que tenen els diners i els
mitjans tecnològics per
donar qualitat al servei i
posar-lo a l'abast de tota la
població. Però aquestes
empreses no demostren
tenir la voluntat d'arribar a
aquest objectiu. La
cobertura que donen als
serveis està molt per sota
del que les seves
possibilitats els permeten, i
beneficien molt més el seu
desenvolupament propi que
el del país receptor.

JESÚS CARRIÓN
és membre de l'Observatori del Deute en la
Globalització, una xarxa coordinada de persones
i equips dedicats a l'activisme d'investigació
sobre el problema de les relacions Nord-Sud i
sobre la creació de deutes durant l'actual procés
de globalització. www.odg.cat.

J ESÚS CARRIÓN

Avui en dia hi ha un gran consens internacional entre els màxims mandataris
de la majoria de països del món i els alts
dirigents dels organismes internacionals:
tot país empobrit que vulgui deixar de
ser-ho ha d'obrir els seus mercats a la
inversió estrangera directa (IED) i ha de
privatitzar el màxim de serveis públics
perquè siguin gestionats de forma eficient
per empreses privades, normalment transnacionals.
Però, per què és important la recepció
d'inversió estrangera directa en un país
empobrit? Sembla haver-hi l'opinió generalitzada que la IED aporta als països
receptors un efecte positiu per al seu
desenvolupament. Abans d'iniciar l'anàlisi,
és útil contextualitzar la situació en què
es troben aquests països: compten amb recursos econòmics més aviat escassos, que
en part són destinats a pagar el deute extern que han contret amb països del Nord
i institucions financeres internacionals, i
en part a mirar de cobrir serveis bàsics
elementals, com ara la salut.
En aquest context, rebre capital a través
d'empreses transnacionals en forma d'inversió estrangera directa és una de les
poques maneres de poder desenvolupar
en el país projectes com infraestructures,
extracció de recursos naturals, proveïment
d'aigua potable, generació o distribució
d'electricitat, telecomunicacions, etc.Aquesta IED, a més, aportarà inversions que
milloraran els sectors en els quals s'introdueixin: generarà tant llocs de treball
directes per l'entrada mateixa de l'empresa
transnacional com llocs indirectes per la
subcontractació de productes i serveis;
permetrà tant al govern de l'Estat com als
municipis disposar d'una nova font d'in-

gressos a través del pagament de tributs;
i tot això redundarà en un major grau de
generació de riquesa i de desenvolupament
del país. El fet que la IED s'apliqui a la
privatització de serveis públics es
considera positiu perquè privatitzar significa
generar competència, obtenir transferència
tecnològica (modernitzar les instal·lacions)
i rebre inversions –en uns sectors que, si
no fos així, difícilment aconseguirien
finançament– que es traduiran en una
millora de la qualitat dels serveis oferts,
en una millora de preus i en més accés de
la població a aquests serveis.
Però tant en la societat com fora de les
línies oficialistes s'obre un interrogant:
¿ajuda realment la IED (i sobretot la
destinada a la privatització de serveis públics) a aconseguir un nivell de vida
adequat als habitants dels països receptors?
En el cas d'Unión Fenosa a Nicaragua, la
resposta és, com veurem, negativa. Podríem
trobar molts altres casos amb respostes
similars.1
Fenosa entra a Nicaragua l'octubre de
l'any 2000 en adquirir la majoria de les
accions de les dues empreses estatals de
distribució elèctrica: Disnorte i Dissur.
Amb aquesta operació la transnacional espanyola es queda en règim de monopoli
el sector de la distribució elèctrica a Nicaragua. L'operació de compra es va fer
1 Per exemple la mateixa Unión Fenosa a
Colòmbia, Costa Rica, Guatemala i la República
Dominicana; Aguas de Barcelona a l’Argentina,
Xile, Mèxic i Brasil; Abengoa a Bolívia; Suez
(francesa i accionista majoritària d'Aguas de
Barcelona juntament amb La Caixa) al Brasil; i
Telecom Itàlia-Telefónica a Bolívia. Es poden
trobar estudis de tots aquests casos a www.odg.cat
> En profunditat > Transnacionals espanyoles.
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per valor de 115 milions de dòlars. Segons
l'enginyer Gabriel Pasos (president de la
Cambra d'Indústries de Nicaragua) i
Róger Cerda (expert en temes energètics),
les empreses venudes es podrien haver
valorat en 250 milions de dòlars.
El treball de camp realitzat a Nicaragua
per l'Observatori del Deute en la
Globalització durant els mesos d'agost i
setembre de 2007 presenta dades preocupants sobre els efectes en la població
de l'entrada d'Unión Fenosa al país.
UN SERVEI PÈSSIM

La situació del servei elèctric després
d'aquesta entrada està molt per sota del
que es podria esperar d'una poderosa
transnacional a la qual, com que no
disposes dels diners necessaris per fer-ho,
vens el teu sistema elèctric perquè el
modernitzi i posi a l'abast de la teva
població un servei de qualitat a preus
assequibles.
Si analitzem les dades facilitades per la
Comissió Econòmica per a l'Amèrica
Llatina i el Carib de l'ONU (CEPAL),2
podem comprovar que l'any 2004 (quatre
després d'haver-se instal·lat l'empresa
espanyola a Nicaragua) l'índex d'electrificació era del 52% de la població, les
pèrdues i fugues tècniques en el transport
i la distribució s'acostaven al 30%, i el país
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tenia la tarifa elèctrica més cara de la zona
centreamericana. L'any 2006 i segons dades
de l'Institut Nicaragüenc de l'Energia,
l'electricitat arribava a un 58% de la
població. Lluny de xifres i indicadors, el
pèssim servei mostra la seva cara más
amarga en el fet d'estar provocant, encara
durant el 2007, un continu degoteig de
persones mortes degut a la caiguda de
cables o al contacte amb aquests cables
pel fet de no estar a l'altura reglamentària.
D'altra banda, des de l'any 2006 el país
pateix talls del subministrament elèctric
i racionaments d'entre 4 i 14 hores diàries
que afecten gran part de la població, la
capital inclosa –només unes poques zones
se n'escapen a causa d'interessos comercials
o militars. En analitzar els impactes dels
talls i els racionaments es fa molt visible

Set anys després de
l'entrada d'Unión Fenosa
a Nicaragua, al voltant
d'un 40% de la població
no té electricitat i els qui
en tenen pateixen talls i
racionaments d'entre 4
i 14 hores diàries

CY CMY
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la dependència social respecte al subministrament elèctric: problemes de salut
pública per falta de refrigeradors per a
aliments frescos; problemes de seguretat
ciutadana a la nit; problemes d'atenció
sanitària; falta de subministrament d'aigua
potable; alteracions i retard en els plans
d'estudi; elevat increment de costos a totes
les empreses, comerços i mercats a causa
de la forçada reducció dels horaris de
treball i al fet d'haver de complementar
la falta d'energia amb generadors, etc.
A més, les associacions de consumidors
nicaragüenques relacionen una infinitat
d'abusos als usuaris: increment injustificat de les factures per sobre del que
regula l'Institut Nicaragüenc de l'Energia,
violació de domicili i canvi de mesuradors
sense autorització de l'usuari, indexació
de la tarifa en dòlars (cosa il·legal), retard
en la reparació d'avaries, etc. Unión Fenosa
ens va informar que comptabilitzen unes
4.500 reclamacions mensuals (54.000
l'any); un 9% dels usuaris reclamen davant
l'empresa.
A nivell laboral, tampoc és que l'entrada
de l'empresa espanyola a Nicaragua hagi
beneficiat els treballadors. Segons el líder
del sindicat COTRAENIC,3 que aglutina
el 75% dels empleats d'Unión Fenosa, les
empreses que van ser comprades tenen
avui 1.060 empleats, 300 menys que quan
es va fer la compra. Les relacions d'Unión
Fenosa amb aquests treballadors, ja siguin
directes o mitjançant subcontractacions,
violen de manera sistemàtica els drets
laborals: s'aplica el polígraf per a la
detecció de mentides en la contractació
de personal, el treballador no disposa de
còpia del contracte, no es paga la seguretat
social, es paguen sous que no cobreixen
la cistella bàsica, no es compleixen normes
de seguretat, etc.

2 CEPAL: Istmo Centroamericano: Estadísticas del
sector eléctrico (datos actualizados a 2004), setembre
2005.
3 Confederació de Treballadors de l'Energia a
Nicaragua. Les afirmacions d'aquest paràgraf són
extretes d'una entrevista realitzada el setembre de
2007 al seu líder, Indalecio González, que també
és secretari de propaganda de la Central Sandinista
de Treballadors.

Estat del cablatge elèctric a Granada, un municipi amb alt interès turístic.
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I JO, QUÈ HI PUC FER?
Posar a l'agenda dels moviments
socials i del poder polític la necessitat de crear mecanismes de
control sobre les empreses transnacionals.
Demanar a l'Estat espanyol que no
doni suport amb diners públics a
la transnacionalització d'empreses
espanyoles que socialment i ambientalment impacten de manera
negativa en els països on s'instal·len, suport econòmic que ara
distribueixen entitats com ICO o
CESCE.6
Pressionar l'Estat perquè obligui
les empreses espanyoles a comportar-se segons els mateixos
estàndards ètics a tot el món.
Promoure, vigilar i vetllar pel respecte dels drets humans sense
subordinar-los a la lògica comercial.
Participar en campanyes de pressió a les empreses, com Unión Penosa: www.unionpenosa.org.
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No sabem si la situació
del servei elèctric a
Nicaragua era pitjor
abans de l'arribada
d'Unión Fenosa, però
segur que després
d'aquesta arribada podria
ser molt millor del que
és avui
UNA VOLUNTAT EGOISTA

Tals resultats són conseqüència de la falta
d'inversió i de l'actitud gens respectuosa
d'Unión Fenosa, tal com denuncia la
població nicaragüenca. El 2004, any en
què un 48% dels ciutadans nicaragüencs
no disposava de subministrament elèctric,
Unión Fenosa va obtenir un benefici net
de 397'5 milions d'euros (66.000 milions
de pessetes). El 2007, any en què el cablatge
elèctric encara provocava morts, aquest
benefici s'havia més que doblat: 986'4
milions. Els accionistes, que van rebre 3'24
euros per acció, van estar segurament més
tranquils que molts nicaragüencs.4 No

Audiència centreamericana del Tribunal
Permanent dels Pobles. Judici a Unión
Fenosa a Managua l'octubre del 2007.

sabem si la situació a Nicaragua era pitjor
abans de l'arribada d'Unión Fenosa, però
estem segurs que després d'aquesta arribada
podria ser moltíssim millor del que és avui.
Davant un cas tan contundent com
aquest, sembla que hauríem, almenys, de
posar en qüestió els “beneficis” que comporten per a les poblacions del Sud tant
la recepció d'inversió estrangera directa
com la privatització d'un servei bàsic com
l'electricitat. En aquest cas ni s'aconsegueix
més competència, ni hi ha transferència
tecnològica, ni les inversions repercuteixen
en un bon servei a tota la població. En
canvi, es provoquen greus impactes socials
i econòmics que es tradueixen en més exclusió social.
Parapetades rere la lògica de la maximització de beneficis, i passant per sobre
del respecte als drets humans, les transnacionals espanyoles treuen de l'explotació
–en el sentit más pejoratiu– de l'Amèrica
Llatina el seu millor suc: l'any 2006 el 24%
del benefici (abans d'impostos) de les
empreses de l'IBEX 35 va provenir de
l'Amèrica Llatina.5 Llavors, a qui desenvolupa realment la inversió d'empreses
espanyoles en països empobrits?

4

Beneficis i valor de les accions obtinguts dels
informes anuals d'Unión Fenosa.
5 William Chislett: Principales multinacionales de
España: una fuerza cada vez mayor en la economía.
Document de treball 32/2007, Real Instituto
Elcano, novembre 2007.
6 Instituto de Crédito a la Exportación (www.ico.es)
y Compañía Española de Seguros y Créditos a la
Exportación (www.cesce.es).
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M ó n en

CASTELLCIR REGA AMB AIGUA DE PLUJA
A Castellcir (Vallès Oriental) una ordenança municipal
només permet donar llicències d'obra a les noves
construccions, rehabilitacions o ampliacions d'habitatge
(amb jardí) que assegurin un sistema de reg independent
de l'aigua de la xarxa. No s'especifica d'on ha de venir
l'aigua, però el sistema més senzill és la recollida d'aigua
de pluja.

moviment

JUNTS...
PER UNA CARN LOCAL I EXTENSIVA
Si les aliances entre diferents actors són necessàries per
al canvi, aquesta iniciativa és un bon auguri. Carnisseries,
petits ramaders, consumidors, activistes… s'han unit a
Gasteiz-Vitòria en un bonic projecte per informar els
ciutadans de l'interès de valorar una carn local procedent
de la ramaderia tradicional. El primer resultat ha estat
un fullet (en l'elaboració del qual el CRIC ha participat)
que ajuda a entendre les implicacions de tot tipus del
consum de carn i a conèixer les diferents opcions que
hi ha al mercat.
www.setem.org/euskadi/index.php?lg=es

Coneixes cap iniciativa interessant per
compartir? Envia-la a
alvarop@pangea.org.

Dos clients retiren els seus diners del banc per
les inversions que té a l'Amèrica Llatina.

DONAR ENERGIA A L'ENERGIA SOLAR
Aiguasol (www.aiguasol.coop) és una cooperativa
d'enginyeria i consultoria energètica que es proposa
reduir l'impacte associat al consum d'energia,
principalment dissenyant i instal·lant aplicacions solars.
Recentment ha convocat una operació de préstec per
rebre finançament de persones que vulguin donar suport
al projecte. Ofereix un tipus d'interès del 5'25% per a
aportacions de més de 5.000 euros i del 4'25% per a
quantitats inferiors, sempre a partir de 1.000 euros.
Si us interessa, poseu-vos en contacte amb Eva Majoral:
eva.majoral@aiguasol.coop, 93 342 47 55.

JUDICI A TRANSNACIONALS
A la foto hi veiem l'acció realitzada a
Barcelona en coordinació amb la Cimera
dels Pobles de Lima (Perú) Enllaçant
Alternatives, que transcorre paral·lela a la
cimera de caps d'Estat de la Unió Europa
i l'Amèrica Llatina. En aquest marc, més
de 20 empreses transnacionals europees
seran jutjades pel Tribunal Permanent
dels Pobles, acusades de violacions de
drets humans i impactes ambientals i
socials. Entre les espanyoles, a més del
Banc Santander, hi ha el BBVA, Repsol
YPF, Unión Fenosa, FCC i Iberdrola.
www.enlazandoalternativas.org/spip.php
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BICICLETA PLEGABLE FETA A BARCELONA
Morabike és una bicicleta plegable dissenyada i produïda a
Barcelona, en tallers separats entre ells per no més de 40 km.
Està pensada perquè duri i es pugui reparar i perquè el
material bàsic de què està feta (acer inoxidable sense additius
ni pintures) pugui reutilitzar-se al final de la vida útil.
ebproject.blogspot.com/2008/03/morabike-la-plegableecolgica-made-in.html
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PRENEU LA XARXA I MULTIPLIQUEU-VOS
EXGAE és una assessoria legal que aposta pel canvi d'hàbits i de normes
a fi d'aconseguir una gestió més lliure de les obres creatives.1 S'oposa al
funcionament de les actuals entitats de gestió de la propietat intel·lectual,2
sobretot a l'SGAE (Societat General d'Autors i Editors), i en propugna
l'abolició. Informa la ciudadania en general i assessora comerços, creadors
i productors sobre com gestionar els drets sobre les obres, estiguin lligades
a una entitat de gestió o no.
exgae.net
1 Més

recursos a la secció Idees del n. 20 d’Opcions.

2 Més informació sobre les entitats de gestió: www.mcu.es/propiedadInt/CE/Propiedad-

Intelectual/Preguntas Frecuentes/EntidadesGestion.html.

GOTIMPLORA
A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es consumeixen
cada any un milió i mig d'ampolles d'aigua i més d'un milió de
begudes calentes a les màquines de cafè. A principis d'aquest any
la UAB va oferir gratuïtament a l'alumnat una gotimplora, unió de
got i cantimplora. El got és per fer-lo servir en les màquines de
cafè –tot i que en alguna no funciona– i la cantimplora es pot
omplir a qualsevol aixeta (l'aigua és potable) o a les fonts que hi
ha al campus. Esclar que també es pot fer servir una tassa o una
cantimplora que tinguem a casa. Sigui com sigui, confiem que
aquesta iniciativa ajudi a anar normalitzant l'ús de recipients
reutilitzables.

GUARDERIES QUE RENTEN BOLQUERS

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
va introduir l'any 2007 l'ús de bolquers de roba a dues
guarderies municipals. Es van apuntar al canvi 39 dels 49
infants, amb la qual cosa es van estalviar 9.800 bolquers
d'un sol ús. Aquest curs, l'experiència s'ha escampat a la
resta de guarderies (tres més) de la població, encara que
el tipus de bolquer que s'ha fet servir no ha resultat del
tot satisfactori. Així és que ara, després d'unes quantes
proves, se n'han triat dos models amb molt bones
prestacions quant a absorbència i comoditat. Es calcula
que el curs que ve s'estalviaran 583 bolquers cada dia,
que equivalen a 123 quilos de residus diaris.

ALTRES FONTS PER
ENTENDRE LA REALITAT
Dèiem a l'editorial que és interessant
beure de fonts d'informació diverses
per construir una foto de la realitat
més completa. Aquí us suggerim
unes quantes visions sobre el que
podríem anomenar "les crisis de
l'actualitat".
Crisi del petroli Diversos
economistes apleguen les seves
reflexions sobre les problemàtiques i les solucions entorn
de la ja evident escassetat de
petroli en el llibre El final de
la era del petróleo barato (Icaria editorial, 2008), coordinat
per Joaquim Sempere i Enric Tello.
Parteixen d'una visió integradora de les diferents
facetes que afecten la nostra vida diària i les estructures socials.
Més punts de vista sobre la crisi del petroli:
www.crisisenergetica.org.
Crisi alimentària La Xarxa de Consum Solidari ofereix un
recopilatori de textos sobre el tema. www.xarxaconsum.net.
Crisi financera L'últim butlletí d'Attac España conté una secció
especial dedicada a la crisi financera. www.attac.es (columna de
la dreta, a baix de tot).
Especulació i crisi: Ja n'hi ha prou! és una iniciativa que critica
el sistema financer i fa una proposta alternativa per a la qual
recull signatures de suport. Presenta una recopilació d'articles,
la majoria en anglès o francès. www.stop-finance.org.
Agrocombustibles El Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura
Internacional (CERAI) dedica l'últim número de la revista Tierra
a analitzar els ¿Bio? Combustibles. www.cerai.es/publicaciones/tierra_13.pdf.
Informació de context i de diferents tendències d'opinió a l'últim
número d'Ecología Política. www.ecologiapolitica.info.

opcions.org
26 ESTIU 2008

Composici n

31

OPCIONS 26-pag24-32-cat.fh11 19/7/08 12:07 P gina 9
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

SUBSCRIPCIONS I COL·LABORACIONS
Nom i cognoms
Domicili
Codi postal

Població

Adreça electrònica o telèfon
Vull subscriure’m a Opcions:

en català

en castellà

a partir del número

També pots subscriure’t
a través del web:

FORMA DE PAGAMENT:
Domiciliació bancària:

www.opcions.org

Titular del compte
Número de compte: Entitat

Oficina

D.C.

Núm. llibreta o CC

Transferència al compte corrent del CRIC:
Caixa d’Enginyers Entitat: 3025 Oficina: 0001 DC: 11 Número: 1433230889
Sisplau, indica al teu banc qui és l’ordenant

Com he conegut la revista:
Vull col·laborar amb el CRIC mitjançant

Composici n

Data

Copia o retalla aquesta butlleta,
omple-la i envia’ns-la:
CRIC
Pl. Molina 8, 1er
08006 Barcelona

opcions.org

Preu de la subscripció
per 6 números
(un any i mig): 20 euros
Per a entitats i institucions,
es fan descomptes per
subscripcions massives.

