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EDITORIAL

En aquest número hem volgut dedicar un parell d’articles a explicar que les mesures que ha 

establert fins ara el Protocol de Kyoto per atacar el canvi climàtic no són prou efectives. La 

cimera que es farà el desembre vinent a Copenhaguen n’hauria de proposar de més valen-

tes... però no és fàcil. A la secció Món en Moviment podeu trobar diverses iniciatives socials 

que treballen sobre el tema. L’Observatori del Deute en la Globalització informarà sobre el 

que vagi passant a la Cimera a través de blogodg.wordpress.com.

També té relació amb el tema un petit vídeo que hem fet. Va ser el Centre d’Activitat Re-

gional per la Producció Neta (CAR/PN, www.cprac.org), una entitat que forma part del Pla 

d’Acció per al Mediterrani del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, qui ens 

va encarregar fa uns quants mesos l’elaboració d’un vídeo sobre consum i canvi climàtic. El 

resultat és Canvia’t la bombeta!, una càpsula curteta en la qual el canvi climàtic cedeix el 

protagonisme a un altre canvi. Suspens... A la contraportada en trobareu una presentació. 

Des d’aquí donem públicament les gràcies a l’equip artístic i tècnic que l’ha realitzat, que són 

l’Ainhoa Roca (de Xucrut Teatre) i en Jordi Oriola (de TransformaFilms) juntament amb diversos 

col·laboradors, al CAR/PN i a tota la gent que ha contribuït d’una o altra manera a fer-lo possible.

Qui són els pirates? 

De resultes del segrest de l’Alakrana ens hem assabentat que avui hi segueixen havent pi-

rates i a través del número 23 d’Opcions (que vam dedicar al peix) vam saber que la pesca 

industrial a gran escala que duen a terme vaixells com l’Alakrana, de vegades de manera 

il·legal (hi ha qui li diu  pesca pirata), perjudica molt tant les poblacions pesqueres locals 

com la sostenibilitat de la pesca global.  Des del CRIC hem buscat fonts d’informació di-

ferents de les convencionals i hem trobat a internet el vídeo Pirates love fish del reporter 

independent Sam Farmar, que relaciona totes dues coses i ens fa pensar que potser una 

racionalització del model de pesca mundial pot ser més efectiva que mesures judicials o 

militars per atacar el problema dels pirates. Amb l’ajut d’amics i amigues l’hem traduït i 

difós, el podeu trobar al nostre web (www.opcions.org).
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Llegint l’article de l’últim núnero d’Opcions 
sobre les “necessitats” m’ha vingut al cap 
un llibre que us volia recomanar. Es titula La 
presencia de las cosas, l’autor és Pablo Sas-
tre i l’ha editat l’editorial Hiru. És un llibre 
crític amb la societat industrial però fi xant-
se en les coses: roba, rentadores, ordina-
dor... penso que amb prou lucidesa i pers-
pectiva com per gaudir llegint-lo i descobrir 
que certes necessitats no ho han estat, ni 
ho són avui dia per al 80% de la humanitat.

Pedro Alberdi
Azkoitia (Guipuzkoa)

Volia comentar-vos que gairebé vaig obli-
gar la meva parella a comprar pintura eco-
lògica per pintar la seva habitació, li vaig dir 
que pagava jo la diferència perquè és súper 
cara. A l’hora de pintar ha resultat que la 
pintura no s’agafa, gairebé m’han “renyat” 
després de la guerra que vaig donar, em 
diuen que si la pintura és dolenta i no ser-
veix, i que han hagut de pintar amb pistola 
perquè quedi bé.

Rakel Santamaría
Etxebarri (Bizkaia)

Les pintures ecològiques tenen una com-
posició química diferent de les convencio-
nals, per això no es comporten de la ma-
teixa manera sobre les diferents superfícies. 
En concret, sobre pintura plàstica s’agafen 
bé, però no si s’apliquen sobre una paret 
només enguixada, en aquest cas cal apli-
car prèviament una capa d’imprimació. 
Era aquest el vostre cas? El proveïdor us 
hauria d’aclarir per què va passar el que va 
passar, de fet en vendre’ns aquestes pintu-
res ens haurien de preguntar sempre sobre 
quina superfície pintarem i donar-nos les 
indicacions corresponents a cada cas.

Felicitats per la bona feina de la revista 
Opcions. He llegit l’article sobre piles i ba-
teries i voldria corregir alguna imprecisió. 
Dieu Quantes vegades ens és útil el cronò-
metre que compta centèsimes de segon en 
un rellotge? En realitat caldria dir cronògraf 
(un tipus de rellotge que mesura temps) en 
lloc de cronòmetre (un tipus de rellotge ho-
mologat que ha superat certes proves de 
precisió). També cal matisar que les piles 

es descarreguen, més que no pas per la 
temperatura, per la humitat ambiental ab-
soluta, que sol ser més alta com més tem-
peratura hi ha, per això és usual simplifi car 
i dir que qui causa la pèrdua de capacitat 
és la temperatura. També parleu de la mo-
lèstia de donar corda al rellotge. Hi ha re-
llotges automàtics als quals, si es porten al 
canell, no se’ls ha de donar corda, i si ens els 
traiem tenen una autonomia de 30-40 ho-
res. De fet les marques de gamma alta no-
més fabriquen rellotges de corda o bé au-
tomàtics, i se’n poden trobar per 100 euros 
per exemple a www.switzerwatch.com/in-
dex1.php?cPath=151&show_products=yes.

Antoni Nogués
Reus (Baix Camp)

Moltes gràcies per les puntualitzacions. 
Pel que fa als rellotges automàtics, vam 
decidir no esmentar-los (a falta d’espai per 
dir tot el que ens agradaria dir...) perquè 
pensàvem que eren difícils de trobar, i per 
tant seria informació poc útil per al lector. 
Amb aquesta referència que ens dones ja 
veiem que no ho és tant!

Volem comprar-nos un televisor i ens 
agradaria que fos ecològic, que tingui ser-
vei tècnic per molt temps per no haver de 
llençar-lo en pocs anys per ser irreparable, 
i que el fabricant sigui respectuós amb els 
treballadors i altres qüestions laborals i 
ambientals. Sé que potser som idealistes i 
això és impossible, però almenys ens agra-
daria comprar el que s’acosti més a aquests 
criteris. No som rics, però si hem de pagar 
més per un televisor que reuneixi aquestes 
característiques, hi estem disposats.

Maiki Martín
Arona (Tenerife)

No et podem ajudar gaire perquè no és 
un producte que hàgim investigat ara 
com ara. Sí que podem compartir les idees 
que apliquem en els casos de temes que 
no hem investigat: mirar al mercat de se-
gona mà (en aquest cas ha de ser ampli) 
buscant temps de garantia, i si no n’hi tro-
bem aleshores buscar que tingui una A en 
l’etiquetatge energètic i optar per les mar-
ques de més qualitat, que de fet a la llarga 
surten més barates que les de mala qualitat.
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Pe
rqu

ès

En els últims anys hem sentit moltes 
vegades en els mitjans de comunicació 
que, per frenar el canvi climàtic i d’acord 
amb el Protocol de Kyoto, els països in-
dustrialitzats han de disminuir abans del 
2012 les seves emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) en una mica més 
d’un 5% respecte als nivells de 1990. Per 
afrontar aquest objectiu, cada país comp-
tabilitza les emissions generades en el 
seu territori per les activitats productives 
dels diferents sectors (energia, indústria, 
transport, serveis, etc.) i se’n responsabi-
litza. Segons aquest enfocament, basat en 
la producció de cada estat, si es fabriquen 
unes vambes a Espanya i s’exporten a 
França, les emissions d’aquesta fabricació 
es consideren espanyoles. Mentre que si, 
per contra, importem vambes de la Xina 
(com és el cas habitual), les emissions es 
consideraran xineses. 

Així és com funciona la metodologia 
de registre de GEH en el marc del Pro-
tocol de Kyoto. S’usa a tot el món i pot 
distorsionar el mapa global d’emissions. 
Segons explica el professor d’economia 
de la Universitat d’Oxford Dieter Helm, 
un país com el Regne Unit, per exem-
ple, pot tenir una petjada de carboni 
(vegeu el requadre) baixa gràcies al fet 
que en la seva economia hi té un pes im-
portant el sector serveis, que produeix 
menys GEH que el sector industrial, 
mentre que alhora importa i consumeix 
béns amb una petjada de carboni alta 
(acer, alumini, vidre, productes químics, 
etc.) la fabricació dels quals s’ha desloca-
litzat cap a països com la Xina, l’Índia i 
altres països en desenvolupament on les 
emissions no estan obligatòriament re-
gulades ni controlades.1 Així, el Regne 
Unit pot complir amb Kyoto sense que 
això repercuteixi en cap canvi signifi-

catiu en relació amb el canvi climàtic a 
escala global.2  I a l’altre costat de la parti-
da, els països en desenvolupament com la 
Xina es resisteixen a acceptar restriccions 
del seu nivell d’emissions argumentant 
que en bona part aquestes emissions són 
fruit de produir els béns que exporten als 
països desenvolupats.3

Enfront de la metodologia de Kyo-
to fonamentada en el que produeix un 
país, la proposta d’analitzar la petjada 
de carboni des de la perspectiva 
del consum té en compte les emissions 
associades a la fabricació i al transport 
dels productes i serveis que es consu-
meixen a cada país, incloent-hi els 
que s’importen d’altres països. Així, les 
vambes fabricades a la Xina que com-
prem aquí es comptabilitzarien en la 
petjada de CO

2 
espanyola; i, igualment, 

les fabricades a Elx, però exportades al 
Marroc, quedarien incloses a la petjada 
de CO

2
 marroquina. 

Emissions i consum global

Per què la nostra petjada de CO
2
 ha de 

tenir en compte el que consumim?

Els gasos d’efecte hiverna-

cle que s’emeten quan es 

fabrica el vostre mòbil nou, 

a càrrec de qui diríeu que 

van? Són part de la vostra 

contribució anual al canvi 

climàtic o part de la con-

tribució dels xinesos que 

l’han fabricat? Si la respos-

ta és la primera, ja sabeu 

com funciona el càlcul 

d’emissions de cada país 

segons el Protocol de Kyo-

to. Si la resposta és la se-

gona o teniu dubtes, potser 

us interessarà saber el que 

passa amb les emissions 

de CO
2
 quan les analitzem 

des de la perspectiva del 

consum global.

MARIEL VILELLA

1 El Protocol de Kyoto estableix principis generals 
per a tots els estats que l’han ratificat, però només 
obliga a reduir emissions a la UE i 37 països indus-
trialitzats més, i n’eximeix els països en desenvo-
lupament. Podeu consultar un resum del Protocol 
a europa.eu/legislation_summaries/environment/
tackling_climate_change/l28060_es.htm.
2 D. Helm: Climate-change policy: why has so little 
been achieved? Oxford Review of Economic Policy 
vol. 24 n. 2, 2008.
3 D. Clark: West blamed for rapid increase in China’s 
CO

2
. Diari The Guardian, 23 de febrer del 2009.

opcions.org
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Aquesta perspectiva és especialment re-
llevant quan el comerç internacional, 
el nivell de consum i els fluxos de ma-
tèries primeres i productes no han deixat 
d’augmentar en les últimes dècades, i han 
contrarestat així els efectes de les inicia-
tives que s’han impulsat a escala interna-
cional i local per reduir les emissions de 
GEH. En aquest sentit, dibuixar el mapa 
global d’emissions des de la perspectiva 
del consum pot facilitar el portar a terme 
una anàlisi integrada que permeti dis-
senyar una resposta eficaç i equitativa al 
problema del canvi climàtic.

LA PETJADA DE CO
2
 DARRERE 

DEL CONSUM DOMÈSTIC
Un estudi ha fet l’anàlisi de les emissions 
segons la perspectiva del consum en el cas 
de l’Estat espanyol, i mostra que la pet-
jada de CO

2
 ha augmentat notablement 

en l’última dècada, a causa en bona part 
de l’augment del volum d’importacions 
de productes i serveis d’altres països. 
L’estudi mostra que si apliquem aquesta 
metodologia alternativa, la contribució 
espanyola al canvi climàtic surt més 
alta que la que comptabilitza el sistema 
establert pel Protocol de Kyoto;4 efecti-
vament, importem moltes més vambes 
que no n’exportem. Si no comptabilit-
zem aquestes vambes importades, les 
emissions que hem generat amb el nostre 
consum queden externalitzades en el país 
productor. I com dèiem, si aquest país 
no forma part dels països industrialitzats 
compromesos en la reducció d’emissions 
pel Protocol de Kyoto, com és el cas de la 
Xina, ningú es responsabilitza de reduir 
aquestes emissions.

Aquest mateix estudi ha calculat la pe-
tjada de CO

2
 a partir del consum final 

de les llars, diferenciant els components 
directe i indirecte i, dintre de l’indirecte, 
el transport. En el cas d’un restaurant, 
per exemple, les emissions directes se-
rien la combustió a les cuines, les indi-
rectes correspondrien a les demandes 
induïdes a sectors com l’alimentari, i el 
transport seria la distribució de les be-
gudes i aliments fins al restaurant.5 A la 
gràfica veiem que el consum associat a 
l’habitatge, la mobilitat quotidia-
na i l’alimentació són els components 
més importants de la petjada de carbo-
ni. El més important és l’habitatge, però 
no tant per les seves emissions directes 

sinó sobretot per les demandes intermè-
dies que el sector de la construcció fa a 
altres sectors (per exemple, la fabricació 
de ciment). En el cas de la mobilitat quo-
tidiana (que exclou la d’oci) hi trobem 
no només el consum directe de combus-
tibles sinó també les emissions associades 
a tot el cicle de vida de la construcció 
dels vehicles i als mateixos combustibles, 
des de l’extracció fins a la venda al con-
sumidor final. L’alimentació constitueix 
també un àmbit rellevant, especialment 
per la creixent globalització i intensitat 
energètica de la indústria agroalimentària 
i a l’auge de la dieta basada en proteïna 
animal. L’energia que es consumeix a les 
llars, així com la petjada associada a l’oci, 
en la qual s’inclouen els viatges i el tu-
risme, són també àmbits significatius.

4 Centre d’Activitat Regional per la Producció 
Neta (CAR/PN): Las emisiones de gases de efecto 
invernadero desde la perspectiva del consumo en una 
economía global. Experiencia piloto en el Mediterráneo. 
Estudio de caso: España, setembre 2008. 
5 A la gràfica les emissions del transport estan in-
fravalorades perquè, per falta de dades accessibles, 
l’estudi no comptabilitza les emissions del transport 
internacional.

La petjada de carboni o petjada de 
CO

2
 és el volum total d’emissions 

de diòxid de carboni que s’originen 
de forma directa i indirecta per una 
activitat determinada (les emissions 
directes serien les que genera un 
cotxe amb el motor engegat; les 
indirectes, les associades al procés 
de fabricació del mateix cotxe, per 
exemple). Es pot calcular a diferents 
escales, com ara la població d’un 
territori, l’empresa o organització 
generadora, el producte o l’individu. 
Sol incorporar només les emissions 
de diòxid de carboni, però també pot 
incorporar el total de gasos d’efecte 
hivernacle en forma de diòxid de 
carboni equivalent. En aquest cas, 
també s’anomena petjada climàtica.

Per fer-vos una idea de la vostra pe-
tjada de carboni: www.josoclasolu-
cio.com/calculadora/indexcat.php.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

tCO
2
 eq/cap

 Directa  Indirecta  Transport

Habitatge i béns 
de la llar

Mobilitat 
quotidiana*

Alimentació

Energia residencial

Oci, espectacle 
i cultura

Adm. pública i 
altres serveis

Roba i calçat

Salut

Ensenyament

 Comunicacions

Hotels, cafès 
i restaurants

* Inclou tota la mobilitat excepte l’associada a l’oci.

Menys l’energia 

residencial, totes les 

categories de consum 

presenten una major 

proporció d’emissions 

indirectes que 

d’emissions directes. 

La petjada de CO
2 

associada a l’habitatge 

és la més alta en el 

marc de l’“economia 

del totxo”.

La globalització de 

la indústria agroali-

mentària, així com 

un major consum de 

carn i peix, reverteixen 

en més proporció 

d’emissions indirectes 

en l’alimentació.

LA PETJADA DE CO
2
 DES DEL CONSUM

QUÈ ÉS LA PETJADA DE 
CARBONI?

opcions.org
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La Carmen, des de Galí-

cia, ens explica que no li 

agrada però que ha de 

fer servir el cotxe del seu 

company perquè han supri-

mit el transport públic de 

la seva zona. En Pablo està 

cansat de pagar la factura 

de l’electricitat a Iberdrola 

i l’Olga voldria tenir ener-

gia solar però viu en un pis. 

Actualment podem triar 

la distribuïdora elèctrica, 

però encara no hi ha ningú 

que ofereixi només ener-

gies renovables a particu-

lars. Així que l’Olga s’haurà 

d’esperar. I és que si no hi 

ha una massa crítica que 

es faci escoltar, molts can-

vis es queden a mig fer.

El
 d

ivan Necessari però no suficient

La falta de massa crítica, d’inversió 
en l’àmbit públic, de control polític a 
les corporacions multinacionals... no 
semblen circumstàncies que puguem 
canviar únicament des del consum per-
sonal. Per això avui ens hem animat 
a preguntar per aquells consums que 
ens veiem obligats a fer; consums sen-
se “opcions” ni alternatives i que res-
ponen al que nosaltres hem anomenat 
raons estructurals. De vegades és per les 
lleis, altres pel funcionament del mercat, 
altres per l’urbanisme, altres perquè som 
pocs i dispersos els que volem “opcions 
diferents”. El cas és que hi ha molts con-
sums que volem canviar, i sovint no ens 
és possible —o almenys ens sembla molt 
difícil— arribar a solucions a gran escala.

Ja fa temps, reflexionàvem sobre el 
fet que el consum responsable no podia 
plantejar-se com l’única via de canvi 
social.1 En aquella ocasió, dèiem que si 
algú ens preguntés si canviaríem el món 
des del consum nosaltres respondríem 
amb una altra pregunta: ¿Canviarem res 
si no canviem els nostres consums i per tant 
les nostres formes de vida? Tanmateix, te-
nim clar que certs canvis estructurals 
no es faran realitat si actuem només des 
del consum i de forma purament per-
sonal i individual. D’aquí ve allò de ne-
cessari però no suficient. Per això, el Con-
sum Conscient i Transformador (CCT) 
assumeix reivindicar canvis a gran es-
cala i integrar-se en aquest “moviment 
de moviments”, que des de diferents 
fronts construeix alternatives i qües-
tiona les dinàmiques, inèrcies i poders 
d’injustícia socioecològica.

De fet, més d’un activista i pensador 
ha alertat del perill que enganyosament 
algú vulgui substituir la lluita col·lectiva 
pel consum responsable, evitant així la 
necessitat de reivindicar i pressionar 
col·lectivament perquè hi hagi canvis 
estructurals polítics, socioeconòmics i 

mediambientals. El consum responsa-
ble, en aquest cas, es podria convertir 
en quelcom semblant a una versió de 
l’acció política adaptada a la societat 
de consum individualista, acceptant 
l’equació, potser inadvertidament, que, 
com que en primer lloc som consumi-
dors, és només des del nostre consum 
personal que canviarem les coses. En 
aquest cas, els perills que ens amenacen 
són diversos i crítics: limitar-se a crear 
un nínxol de mercat elitista, dedicar-se 
a una forma d’activisme reservada a de-
terminats nivells de poder adquisitiu, o 
fer una passejada moralista sense opció 
ni cap intenció de transformació real 
per un món decadent.

D’una banda, l’impacte del mer 
consum individual està limitat. 
Fins i tot en el difícil supòsit que can-
viéssim tots els nostres consums domès-
tics massivament, els efectes globals que 
aconseguiríem serien insuficients en 
relació amb els canvis que exigeix la 
crisi ecològica actual, ja que bona part 
del consum de recursos i generació de 
residus respon directament al model 
de producció industrial i agrícola i a 
la despesa pública, que són estructures 
complexes i amb prou feines modifica-
bles únicament des del consum indivi-
dual. Per exemple, el sector agrícola i 
industrial consumeix el 90% de l’aigua 
que s’utilitza a l’Estat espanyol; per 
tant, el consum domèstic, sobre el qual 
sí que podem actuar amb més facilitat, 
és poc significatiu en termes globals. 
Si a més tenim en compte que l’estalvi 
domèstic de 7 litres al dia que van fer 
els espanyols el 2007 respecte al 2006 
només és un terç de la quantitat d’aigua 
que es perd per la xarxa de proveïment 
a causa de fuites, trencaments i avaries 
(la quantitat d’aigua perduda triplica 
l’estalvi assolit),2 pot resultar interessant 
el plantejament d’acompanyar mesures 

ÁLVARO PORRO
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d’estalvi a casa amb una acció política 
i col·lectiva, com reivindicar una nova 
cultura de l’aigua a les administracions 
i a la societat en general.

D’altra banda, és veritat que hi ha 
béns de consum sobre els quals 
les llars sí que tenim un major 
pes proporcional com a consumi-
dors directes. És el cas de l’energia: 
el 17% del consum energètic final és 
domèstic; i el mateix passa en el cas 
del transport en carretera, on el cotxe 
privat representa el 40% del consum 
energètic. Però esclar, si les polítiques 
d’urbanisme i mobilitat donen priori-
tat al cotxe privat i no faciliten l’accés a 
una xarxa de transport públic de qua-
litat, les nostres possibilitats de canvi 
respecte a disminuir l’ús del cotxe es 
veuran limitades. És a dir, fins i tot en 
els consums directes en els quals el nos-
tre paper com a consumidors és decisiu, 
les nostres accions estan condicionades 
per polítiques estructurals, de manera 
que només podem aspirar a canviar-les 
si acompanyem el nostre CCT d’altres 
accions de transformació social i inci-
dència política en l’espai públic.

Aquests mesos, amb la celebració de 
la cimera sobre el canvi climàtic a Co-
penhaguen, apareixeran en els mitjans 
de comunicació moltes accions que 
podem fer individualment per frenar 
el canvi climàtic. I alhora, molt proba-
blement, haurem d’assistir a la incapa-

citat política per acordar un camí que 
ens porti al canvi de model energètic 
necessari. Mentre et proposen que can-
viïs les bombetes de casa construeixen 
un nou aeroport; en comptes d’apostar 
decididament pel transport públic, sub-
vencionen la compra de cotxes; és 
inevitable sentir una certa frustració. 
En definitiva, el canvi estructural és 
necessari i ha de ser activat tam-
bé des d’altres canals més enllà del 
consum individual. No es tracta de 
sentir-nos aliens o impotents davant la 
situació i molt menys insinuar que el 
CCT no serveix per a res: les nostres 
formes de vida són part del problema 
i per tant de la solució. Precisament és 
en el dia a dia del CCT on comencem a 
experimentar, a construir alternatives, 
a prendre més consciència, claredat i 
motivació per lluitar i transformar les 
estructures que limiten o impedeixen 
els canvis necessaris.

I TU, ESTÀS ACTIU?
Arran d’aquesta reflexió, hem pregun-
tat als lectors en quins moviments, 
col·lectius i associacions participen que 
intentin d’alguna manera transformar 
la nostra societat. Hi ha moltes i di-
verses iniciatives i també trobem algun 
testimoniatge amb un cert neguit, tot i 
que amb ganes de seguir buscant, com 
el de la Sara. O altres com en Carles, 
que diuen preferir la “lluita personal” i 
“predicar amb l’exemple”. A l’altre ex-
trem trobem en David, que sembla des-
motivat amb el CCT ja que “si no can-
viem a gran escala no serveix per a res”. 
Interessant disjuntiva, la que plantegen 
en Carles i en David. Nosaltres creiem 
que la lluita personal i la col·lectiva no 
són en cap cas incompatibles sinó que 
més aviat són necessàriament comple-

mentàries. L’una sense l’altra es que-
den coixes i poden esvair-se fàcilment 
en un futur proper. En Pablo, un altre 
lector, reflexiona en la carta que vam 
publicar al número anterior: La qüestió 
és si impulsem o no transformacions en les es-
tructures i valors de la societat en què vivim. 
Quan aconseguim comprometre’ns seriosa-
ment i tenaçment amb una tasca o empresa 
social, encara que sigui humilment, et sobre-
vé una força especial. Tota empresa titànica 
s’impulsa per grups de persones amb capacitat 
de treball intens i apassionat, des de la pro-
posta audaç i arriscada, des de la rebel·lia 
cívica o fins i tot des de la desobediència cons-
cient, des de l’entusiasme i des de la fe.

Des d’aquesta visió, a Opcions hem 
intentat mostrar a cada número algu-
nes de les lluites, moviments, grups 
o associacions que ens inspiren i ens 
“activen”. En aquest lliurament del 
Divan, també mostrem una diversitat 
d’iniciatives i formes d’estar actiu que 
els lectors comparteixen amb nosaltres. 
No hi ha un camí, n’hi ha una in-
finitat: des dels tallers de reciclatge de 
l’Antònia a Tarragona i els mercats d’en 
Luigi a Cantàbria fins a la participació 
de l’Úrsula en un diari alternatiu a Ma-
drid, passant pel Pablo que treballa a 
Greenpeace, en Carles en un partit po-
lític ecologista a València o en Sylvain 
en el moviment català pel decreixe-
ment. I tu, estàs actiu?

1  Per a una reflexió completa des del CRIC, vegeu la 
secció Mirades al n. 22 d’Opcions.
2 www.publico.es/ciencias/239394/hogares/dismi-
nuyen/consumo/agua.
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Els
tetra-
bricks.

Poca 
cosa. Em 

concentro en el 
dia a dia, i a donar 

suport a publicacions o 
col·lectius que crec 
que fan una bona 

feina.

Hi ha alguna cosa que 

et molesti consumir 

per alguna 
raó estructural? 

Car
m

e,
 3

2
 a

ny
s,

 G
alícia

Sí, 
esclar que sí. Moltes 

coses: electrodomèstics, 
el cotxe del meu company 
(aviat trauran el transport 

públic de la zona on visc!!!), 
llibres fets amb paper 
reciclat, envasos de 

plàstic...

Músic de 
professió i 

estudiant de 
psicologia

Sy
lv

ai
n

, 
3

2
 a

ny
s,

 B

CN/França

Participo en 
la Xarxa pel Decreixe-
ment entorn al tema de 

trencar els mites del creixement 
infinit i de l’augment  neces-

sari del consum i la producció; 
també a ATTAC, un moviment 
social dedicat a la lluita contra 

l’especulació financera i els 
paradisos fiscals.

Manobre 
amb doctorat (la 

tecnologia és molt 
perillosa, és millor 

treballar en un 
ofici).

Una aso-
ciació ecologista, 

una d’educadors/es 
ambientals, un grup de 
consum responsable, 

donar afecte a la 
gent.

Les 
compreses.

A
n
a,

 3

5 anys, Santiago C
om

p
o
stel·la 

Educadora 
ambiental i 
hortolana 

novella

A
u

ré
lie

, 3
0 anys, França/Espan

y
a

La moda i el 
mòbil, encara que no sóc 

gran consumidora de cap de 
les dues coses. Per què la gent ha 

d’anar a la moda i canviar-se la roba 
cada any? Per què, si no tens un mòbil 
nou, no ets ningú? I si decideixes no 
tenir mòbil, sembles una marginada 

de la societat. Són dues coses que 
no entenc però en les quals al 
final, d’una manera o altra, 

has d’entrar.

Els 
Verds. I 

donar suport a 
la revista Op-

cions.

C
a
rl

es
, 4

9 anys, València

Faci-
litador

però que t’hi vegis obligat/da
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O

lg
a, 32 anys 

Electricitat. 
Vull plaques solars. 

Però no tinc casa, ni me’n 
compraré cap: visc de lloguer i 

per utilitzar plaques solars hauria 
de comprar-me un terreny i 

construir-me un habitatge, i tinc 
millors coses en què gastar-me 

els diners abans d’arruïnar-
me fent això. 

Sí. Faig un 
programa de contingut 

social de dues hores de dura-
da (ONG, consum responsable, 
salut, nutrició, drets...) en una 

ONG que es dedica a lluitar contra 
la drepanocitosi, una malaltia 
genètica de la sang amb espe-

cial incidència a l’Àfrica.

Q
u

iq
u
e,

 4
1 a

nys, Alaquàs (València) Sí, la televisió de 
casa nostra està més hores 

encesa de les que m’agradaria, 
fruit de tindre fills adolescents i ser 
diferents persones a casa amb gustos 

diversos. Intentem que hi haja un con-
trol, però és difícil fer-ho més estricte 

perquè l’ambient ho porta i perquè 
ens sembla que tampoc no podem 

educar persones dins d’una 
capsa aïllada.

Consultor 
de formació. 

Pare preocupat pel 
món que heretaran 
els meus fills i tants 

altres xiquets i 
xiquetes a tot el 

món

No 
hi col·labore 

gaire activament, 
però estic d’alguna 

manera implicat en temes 
de comerç just i d’acollida 
d’immigrants. I més indi-
rectament en projectes de 

solidaritat amb altres 
països.

Ú
rs

ul

a, 2
5 anys, M

adrid

Participo 
activament en el diari 

d’actualitat crítica Diagonal i 
en el meu grup de consum a Lava-

piés. Generar nous i millors grups de 
consum agroecològic i coordinar-nos 
per fer activitats i accions conjunta-
ment, a més de generar i difondre 
informació sobre temes relacio-

nats amb l’ecologia, el CCT, 
etc.

   Periodista
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Una coope-
rativa de consum 

ecològic, la marxa pel de-
creixement, i estem mirant 
de muntar una associació 
d’horticultors per inter-
canviar eines i coneixe-

ments.

col·lectiu de transformació 

social en el qual 

participis?

Podeu 
compartir les 

vostres vivències 
i visions a través 

del qüestionari que 
trobareu

a

www.opcions.org/enquesta.html

Sí. La ben-
zina de la moto. 

No m’agrada però de 
moment no hi puc fer res. 
Treballo en diferents llocs 

i sense combinació de 
transport públic.

Sóc 
membre d’una 

associació local en què 
no em veuen gaire sovint. 

Prefereixo la lluita personal 
predicant amb l’exemple (del 
que puc) i les converses. El 
boca-orella lent i constant, 

sense banderes ni 
clixés.

C
ar

le
s
, 
3

9
 a

n
y
s,

 C
ar

de
deu (Vallès Oriental)

Buscavides 
en un món can-

viant. Ara treballo en 
un veler de luxe, cosa 

que em permet enfrontar-
me diàriament amb el 

que NO és CCT 

Obliga-
da potser no, 

però els viatges 
en avió (per feina 
o oci) m’agradaria 

repensar-los.

No. 
Els pocs 

que he conegut 
m’han semblat naïfs o 

extrems. Però segueixo 
oberta a conèixer 
noves propostes.

Sara, 29 anys, Q
u

éb
e
c

Gestora 
cultural, tinc 

quatre torretes 
amb enciams al 

balcó 

Us explicaré 
l’últim projecte en el qual 

he participat: el Zacatín “Te lo 
doy”. Un bloc a internet en el qual 
es donen o es demanen coses que es 

necessiten. Arran del bloc ha sorgit la idea 
d’organitzar un mercat, que es difon amb 

una campanya anticonsum. Ja en els últims 
mercats s’han realitzat tallers de reciclat-

ge de roba, projeccions, etc. i cada 
vegada hi ha més gent que hi va 

amb el dinar i s’hi passa el 
dia sencer. 

L
u

ig
i, 

30

 a
nys, Cantàbria

Extèc-
nic de COAG, 

actualment aturat 
voluntari

Sóc 
membre 

de Greenpea-
ce, i simpatitzant 
de l’Asociació de 
Ciclistes Urbans 

Kalapie.

Bastants pro-
ductes alimentaris, 

però no visc sol, i fer 
dues compres paral·leles 

em sembla que no té 
sentit. 

A
it

or
, 2

9 anys, Lezo (Guipuzkoa) 

Estudiant 
de topografia. 
Ciclista urbà/

viatger, m’agrada 
anar a la muntanya, 

llegir....

Em 
molesta haver 

de consumir molt 
més plàstic del que 

voldria, i haver d’agafar el 
cotxe per anar a llocs on 

quasi no hi ha trans-
port públic.

M
ar

ia
, 3

2 anys, Cardedeu (V
a
llès O

riental)

Il·lustradora
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Les 
nines Barbie, 

les disfresses de prin-
cesa. La llum de les grans 

companyies, que de verdes 
no en tenen res, el telèfon, de 
nou grans companyies que 

menteixen més que no 
parlen, el gas...

Alicia, 38 anys, Euskadi 

Sóc voluntària 
al consell escolar, en 

altres àmbits de l’ikastola dels 
nens, voluntària en una associació 
animalista, sòcia de diverses ONG 
que toquen diferents àmbits de la 

vida diària (drets humans, animals, 
ecologia, minories indígenes...).

Intento treballar amb ells 
enviant cartes, recollint 

signatures...

Ho 
reciclo tot 

i a més faig tallers 
per a totes les edats. 

Ara faré un taller de forn 
solar per fer pastissets, 
pizza, pa o galetes, i 

el que sigui! 

Antònia, 4
8

 a
n
y

s
, Tarragona

Sóc mare 
i faig tallers per 

a nens amb mate-
rials de 

rebuig i moltes 
coses més

El 
cotxe i el gasoil. 

He de conduir cada dia 
perquè tinc la feina molt lluny 

i és inevitable. Però per això ma-
teix surto amb temps, per no haver 
de córrer massa, per no contaminar 

tant ni gastar tant de gasoil. El 
vehicle elèctric no ha sortit per 

a llargues distàncies..., estic 
amb el tema…

Mes-
tressa de 

casa, mare de tres 
infants i dos gossos. Cada 
dia busco nous reptes per 

aconseguir canviar les coses, 
encara que cada vegada sento 
més veritable el “pensa global-

ment i actua localment”.El 
primer canvi va ser deixar 

de treballar.

lluita o projecte 
Alguna
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AGAFEM LA PAELLA 
PEL MÀNEC!

Bateries de cuina

Quan me’n vaig anar de casa, la meva mare em va regalar una bateria de cuina. La idea era 
bona, però l’olla a pressió gairebé no ha sortit de l’armari, mai se m’acut res per cuinar-hi. Sobre 
la paella el que puc dir és que passat un mes ja se m’enganxava tot... Però bé, la continuo utilit-
zant diàriament. I l’olla està “maleïda” per un parell de cremades importants a la base, fruit de 
la meva afició a cuinar mentre consulto el correu. Al final el que faig servir més és un cassó que 
va portar el meu company de pis, però és d’alumini i sempre he sentit dir que és tòxic. No sé si 
llençar la paella i no sé a quin contenidor va, vaig trucar la meva mare però no s’ha plantejat mai 
desfer-se de la seva de ferro, una d’ennegrida que pesa un quintar...
Confiem que aquest estudi us ajudi a orientar-vos!

opcions.org
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em sentit infinitat de vegades que 
cuinar és un art, un exponent ca-
pital de la cultura d’un poble... 

però aquests valors tan elevats xoquen 
amb el dia a dia. Dintre dels nostres 
ritmes quotidians, haver de cuinar es 
considera moltes vegades un problema 
i un obstacle. No és estrany que fins i 
tot la gent a qui li agrada cuinar s’hi 
dediqui només els caps de setmana. Fer 
una activitat de rutina, per força o amb 
presses, ens pot venir a remà fins i tot 
si ens agrada quan la fem al nostre aire.

Sigui com vulgui, el cert és que qui 
més qui menys, de grat o per força, cui-
nem alguna vegada, i per això en aquest 
número hem volgut entrar a la cuina 
per conèixer els estris que hi fem servir. 
Ens hem centrat en la bateria “tradicio-
nal” (olles, cassoles, paelles), que són a 
qualsevol cuina. Potser en alguna altra 
ocasió parlarem dels microones i robots 
que ja formen part de les cuines d’avui 
(l’any 2005 el 80% de les llars catalanes 
disposaven de microones).1

A través dels diferents punts d’aquest 
estudi parlarem de perquè i com cui-
nem, perquè els estris de cuina són com 
són, coneixerem els materials de què 
estan fets, aprendrem en què ens hem 
de fixar quan n’anem a comprar, farem 
una ullada al sector de la fabricació, i 
veurem com fer-los servir perquè ens 
durin al màxim i per gastar el mínim 
d’energia a la cuina. A la Guia Pràctica 
de la p. 25 hi trobarem un compendi de 
les idees més importants amb què ens 
podem quedar de tot plegat.

CANVIS QUE PORTEN CANVIS 
A LA CUINA
Aquesta relació d’amor-odi que te-
nim amb la cuina té molt a veure amb 
l’ús que fem del temps en el món ac-
tual. Tots els costums que envolten la 
manera com mengem —àpats, llocs, 
horaris, dieta, tècniques culinàries...— 
han canviat moltíssim en mig segle. 
Per a molta gent, sobretot a les ciutats i 
àrees metropolitanes, allò de seure tots a 
taula per dinar o sopar a diari ja és història.

I és que avui entra del tot dintre de la 
normalitat treballar o anar a escola lluny 
de casa, fer hores extres d’imprevist, fer 
horaris laborals o escolars diferents cada 
membre d’una família, quedar amb 
gent sobre la marxa, al vespre arribar 
extenuats a casa... I tot això fa que els 
costums siguin ben diferents de quan 
sempre hi havia algú a casa, les famí-
lies eren més nombroses ( ja al 2001 a 
la meitat de les llars catalanes hi vivien 
una o dues persones, i la tendència és 
a la baixa),2 els ritmes laborals i socials 
eren més estàtics i ni tan sols era possi-
ble desplaçar-se una mica lluny a qual-
sevol hora. La realitat actual ha obert la 
porta a una gran diversitat de compor-
taments: els àpats principals es fan en 
una franja horària més àmplia, piquem 
a totes hores, la clàssica sopa o verdu-
ra del sopar ha deixat pas al “menjaré 
qualsevol cosa per sopar”... i un 10’6% 
dels sopars es fan al sofà.3 També men-
gem molt més fora de casa: els nens i 
nenes es queden força a dinar a l’escola, 
ens gastem més diners en restaurants 
(la mitjana estatal era de 548 euros per 
cap el 2002, el doble que el 1980, si 
bé aquesta tendència s’ha desaccelerat 
aquests mesos de crisi),4,5 el 2% de la 
gent dina en un parc o jardí...3

Tot plegat ens ha portat a cuinar 
cada vegada menys. Al País Basc 
per exemple (l’únic lloc d’on hem tro-
bat dades prou completes), la gent que 
cuina en dies laborables hi dedicava 
una hora i tres quarts diaris el 1993, 
i una hora i 7 minuts el 2008.6 Això 
sí, segueixen cuinant molt més les do-
nes. Segons les estadístiques oficials, a 
l’Estat cuinen un 43% dels homes i un 
84’6% de les dones, i les dones que cui-
nen hi dediquen el triple d’hores que 
els homes que cuinen.7 Malgrat que és 
habitual que treballin fora de casa, de-
diquen a fer feines de casa les mateixes 
hores que fa 30 anys, però sí que ara 
dediquen menys hores a cuinar; per una 
banda perquè, com hem vist, mengem 
menys a casa, i per l’altra perquè els 
microones, robots i menjars preparats 

ajuden a cuinar més de pressa.3 Quan 
tantes famílies tenen pare i mare treballant, 
o tenen un sol cap de família, l’habilitat de 
posar el plat a taula d’una manera que “fins 
i tot el pare ho pot fer” és un gran ganxo 
per fer augmentar les vendes [de la indústria 
alimentària].8

Tant de bo sabéssim trobar formes 
socials i laborals que deixessin més es-
pai “al viure” que a les presses i obliga-
cions, i que cuinar i menjar bé fos més 
fàcil per a qui tingui ganes de fer-ho, 
homes o dones, grans o joves. Com 
hem dit altres vegades, cadascú podem 
fer l’exercici de replantejar-nos les prio-
ritats i mirar de donar-nos espais per a 
la realització personal entre les dificul-
tats i els condicionaments que inqües-
tionablement ens posa la vida moderna. 
No donem per fet que anar a sopar amb 
els amics és més agradable que fer el sopar 
amb els amics...

H

1  Institut d’Estadística de Catalunya: Taxa de possessió de 
béns durables: equipament llar, 2005. 
2 Institut d’Estadística de Catalunya: Llars i famílies a 
Catalunya 2001.
3 J. Contreras i M. Gracia: La alimentación y sus circuns-
tancias: placer, conveniencia y salud i Comemos como vivi-
mos: alimentación, salud y estilos de vida. Observatori de 
l’Alimentació de la Univ. de Barcelona, 2004 i 2006 resp.
4 Asociación Española de Codificación Comercial: La 
naturaleza del gasto 2003.
5 L. Silva: Menos comer fuera y más fiambrera. El Comer-
cio, 30 de novembre del 2008.
6 Instituto Vasco de Estadística: Encuesta de Presupuestos 
de Tiempo. Análisis de resultados 2008.
7 Institut Nacional d’Estadística: Encuesta de Empleo del 
Tiempo 2002/03. 
8 J. Jaffe i M. Gertler: Victual vicissitudes: Consumer 
deskilling and the (gendered) transformation of food systems. 
Universitat de Regina i Universitat de Saskatchewan 
(Canadà), 2006.
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CONSUM CONSCIENT DE BATERIES DE CUINA

•	Cuinar augmenta el nombre d’aliments que 
podem digerir sense riscos per a la salut i ens 
permet crear gustos nous.

•	Les opcions més comunes per generar escal-
for als fogons són el gas, un combustible fòs-
sil, i l’electricitat, generada majoritàriament 
a partir de fonts d’energia no renovables.

1

Per 
a què?

NOCIONS BÀSIQUES DE CUI-
NA... I NO SÓN RECEPTES!

OPCIONS

•	Convé combinar equilibradament les dife-
rents formes de cuinar (bullir, fregir...) i la in-
gesta d’aliments crus.

•	Els fogons que desaprofiten menys energia 
són els de gas, i després els d’inducció. Les 
cuines solars són energèticament molt efi-
cients, però per fer-les servir necessitem sol 
i espai.

Els estris de cuina són les eines amb les 
quals cuinem. Però, per què cuinem? 
Ens serveix principalment per aconse-
guir tres objectius.
Fer més digeribles els aliments Hi 
ha coses que ens podem menjar crues, i 
coses que no. Per què? Doncs perquè hi 
ha components d’alguns aliments que el 
nostre sistema digestiu no pot fer assimi-
lables per a l’organisme, com ara el midó 
(patata, cereals...) i les proteïnes (carn, 
peix, llegums). Hi ha altres components 
que no assimilem ni tan sols un cop cui-
nats, com ara la fibra vegetal, que elimi-
nem per la femta (de fet en necessitem 
per tenir un bon trànsit intestinal). 

Els primers homínids podien digerir 
més aliments crus que els que podem 
digerir actualment, com també ho po-
den fer els animals. Sembla que cuinar 
els aliments, entre altres factors, ens va 
permetre dedicar menys energia a fer la 

digestió (els animals n’hi dediquen mol-
ta), i això va derivar en una “simplifi-
cació” del tracte digestiu i en un major 
desenvolupament d’alguns òrgans, com 
la massa cerebral.9 

Tanmateix, hi ha persones que 
s’alimenten essencialment d’aliments 
crus, els crudívors (poden ser vegeta-
rians o no). Sostenen que algunes de les 
malalties que tenim deriven del fet de 
menjar habitualment coses que la nos-
tra naturalesa ancestral no podia digerir, 
i que en cuinar es generen substàncies 
tòxiques i es perden alguns nutrients. 
Mengen molta fruita i verdura i com a 
molt un 25% dels aliments cuinats, però 
només amb algunes tècniques com ara la 
deshidratació. Hi ha estudis que diuen 
que una dieta crudívora pot compor-
tar algun problema de salut, com ara 
una baixa densitat òssia10  o carència 
d’algunes vitamines,11 i també n’hi ha 

que diuen que pot tenir efectes positius 
davant de certes malalties, com l’artritis12 
o el càncer de pit.13

Eliminar paràsits Hi ha aliments que 
poden contenir microbis o “cucs”,14 i si 
n’ingerim poden esdevenir paràsits nos-
tres. És el cas per exemple de la trichine-
lla que hi ha a la carn crua, sobretot de 
porc, que pot provocar la triquinosi, o 
de l’anisaki que hi pot haver al peix cru. 
A l’Estat, les malalties transmeses pels 
aliments més freqüents tenen a veure 
amb la salmonel·la, un bacteri que hi pot 
haver a les carns crues d’oví i porcí i a la 
closca dels ous.15

En general aquests potencials paràsits 
es moren en estar per sobre d’uns 70ºC, 
i és per això que cuinar elimina el risc 
de tenir aquestes malalties. Les autori-
tats sanitàries aconsellen que, sobretot a 
l’estiu (quan tota cuca viu...), coguem o 
reescalfem bé sobretot la carn, el peix i 
els ous, fem arribar les sopes a ebullició, 

9  L. C. Aiello i P. Wheeler: The expensive-tissue hypo-
thesis. The brain and the digestive system in human and 
primate evolution. Current Anthropology vol. 36 n. 2, 
abril 1995.
10 L. Fontana i altres: Low bone mass in subjects on a long-
term raw vegetarian diet. Archives of Internal Medicine 
vol. 165 n. 6, 2005.
11 M. S. Donaldson: Metabolic vitamin B12 status on a 
mostly raw vegan diet with follow-up using tablets, nutritio-
nal yeast, or probiotic supplements. Annals of Nutrition & 
Metabolism, 2000.
12 M. T. Nenonen i altres: Uncooked, lactobacilli-rich, ve-
gan food and rheumatoid arthritis. British Journal of Rheu-
matology 1998.
13 K.H. Adzersen i altres: Raw and cooked vegetables, 
fruits, selected micronutrients, and breast cancer risk: a case-
control study in Germany. Nutrition and Cancer vol. 46 
n. 2, 2003.
14 Tècnicament són nemàtodes.
15 Autoritat Europea de Seguretat Alimentària: Trends 
and sources of zoonoses and zoonotic agents in humans, foods-
tuffs, animals and feedingstuffs. Spain 2008.

La llengua capta el gust dels aliments a través de les papil·les gustatives, i la textura a 

través de receptors del tacte. L’olfacte rep milers de matisos aromàtics tant des del plat 

com des de la boca. La vista també hi intervé, tots hem sentit allò de menjar pels ulls... 

I fins i tot l’oïda: el cruixir d’una bona crosta de pa o de les patates rosses, l’esclat de la 

closca de les pipes entre les dents... Les Ciències dels Aliments anomenen flavor el conjunt 

de sensacions que produeix un aliment, en què intervé també la temperatura del menjar.

Els gustos s’han classificat tradicionalment en salat, dolç, àcid i amarg, però de fet n’hi ha 

un cinquè, del qual tenim receptors específics. El va descobrir un japonès que en va dir 

umami (s’ha traduït per saborós) i és el típic del glutamat monosòdic, un potenciador del 

gust molt usat per la indústria i als restaurants xinesos.

La indústria alimentària coneix bé les substàncies bioquímiques que generen cada gust, i 

aconsegueix que aliments que les han perdut durant el processament industrial, o perquè 

s’han collit massa verds o perquè s’han guardat en càmeres, ens semblin ben gustosos.

MENGEM AMB ELS CINC SENTITS
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tinguem netes les mans i els estris en 
cuinar, i tinguem cura que l’aigua per 
netejar la fruita i la verdura sigui potable.
Augmentar el plaer del menjar 
En cuinar-los, els aliments canvien de 
textura, de gust i d’aspecte. Si tenim 
traça a dirigir aquestes transformacions, 
ens proporcionen una gran varietat de 
sensacions que ens fan gaudir més del 
que mengem (vegeu el requadre Mengem 
amb els cinc sentits). El primer cop que un 
aliment va estar en contacte amb una fo-
guera, hi va haver una autèntica revolu-
ció gastronòmica.

Cal dir també que les transforma-
cions que experimenten els aliments en 
cuinar-los fan variar d’alguna manera el 
seu valor nutritiu. Per exemple, quan 
bullim alguna cosa, una part dels nu-
trients migra cap a l’aigua, i en escalfar 
els greixos se’n modifiquen els enllaços 
moleculars i això afecta la manera com 
els assimilarem; també les vitamines són 
susceptibles a l’escalfor. Però és molt 
difícil determinar amb precisió quants 
nutrients es perden i quants se’n guan-
yen. Tal com diem sempre, si mengem 
variat i amb matèries primeres bones ens 
nodrirem globalment bé; precisar amb 
molta exactitud quins nutrients ingerim 
a cada àpat és poc rellevant.

QUÈ PASSA QUAN CUINEM
La temperatura que apliquem als ali-
ments en cuinar-los és energia que hi 
origina transformacions físiques i quí-
miques, que són unes o altres segons 
quina de les formes de cuinar apliquem.
Bullir, o cocció en líquid Consis-
teix a submergir l’aliment en aigua o en 

un brou. L’aigua arriba com a màxim a 
100ºC (en aquest moment es converteix 
en vapor), excepte si fem servir una olla 
a pressió; en aquest cas arriba a 115-
120ºC encara en estat líquid, per això 
el menjar es cou més de pressa (arriba a 
més temperatura).

En coure en aigua, els nutrients dels 
aliments van migrant cap a l’aigua, en 
més quantitat com més freda estigui 
l’aigua quan hi posem els aliments. Per 
això, si menjarem l’aliment junt amb 
l’aigua (sopes) l’hi podem posar quan 
encara és freda, i fer-ho així és espe-
cialment convenient si directament ens 
prendrem l’aigua (caldos). En canvi, si 
escorrerem l’aliment abans de menjar-
nos-el (pasta, arròs, verdura) val més 
posar-l’hi quan l’aigua ja bull.

Una variant és la cocció al vapor, 
en la qual els aliments no se submer-
geixen en aigua sinó que són travessats 
per vapor d’aigua. Així se’n desprenen 
menys nutrients.
Fregir, o cocció en greix Podem fre-
gir amb oli, mantega o llard, però avui és 
molt més comú fregir amb oli; per això 
al text posem oli en diverses ocasions, 
però el que es diu és aplicable a qualsevol 
greix. Els greixos arriben al seu punt de 
fum entre 160ºC i 230ºC, per això quan 
coem amb oli arribem a temperatures 
més altes que bullint. Quan la part exte-
rior de l’aliment (la que està en contacte 
amb l’oli) arriba a una temperatura tan 
alta s’hi produeixen les reaccions de Mai-
llard, unes reaccions molt complexes que 
es donen entre les proteïnes i els sucres i 
que originen la formació de molts com-
postos aromàtics nous, que no hi havia 

a l’aliment cru. Per això la ceba fregida 
té un gust tan diferent de la bullida! (a 
100ºC no es produeixen aquestes reac-
cions, i l’aliment conserva el seu gust 
“intrínsec”). Aquestes reaccions també 
fan que la superfície de l’aliment pren-
gui una aparença torrada o de crosta. 
L’interior dels aliments que fregim, que 
contenen molta aigua, es cou més lenta-
ment i queda més tendre.

Quan mengem un aliment fregit inge-
rim part de l’oli de fregir, per això dige-
rir un aliment bullit és més lleuger que 
digerir-lo fregit. L’aliment absorbeix més 
oli com més baixa és la temperatura de 
l’oli, per això si volem limitar la quan-
titat de greix que ingerim convé posar 
l’aliment a fregir quan l’oli ja és calent 
(però millor si no deixem que arribi a fu-
mejar, vegeu el requadre Fregim bé). Així 
també s’aconsegueix que la crosta que es 
forma a l’aliment sigui més cruixent.
Cocció en sec L’aliment entra en con-
tacte directament amb el foc (brasa, ast, 
caliu, flama) o amb una superfície ca-
lenta (planxa), de manera que arriba a 
temperatures molt altes i s’hi produeixen 
també les reaccions de Maillard.

A mesura que es va escalfant, l’oli es va 

“degradant” (tècnicament la degrada-

ció consisteix en la formació d’enllaços 

trans en els àcids grassos, enllaços que 

estan relacionats amb el colesterol), 

per això no convé reutilitzar un mateix 

oli per fregir gaires vegades. La degra-

dació és màxima quan l’oli arriba al punt 

de fum, en el qual es generen substàn-

cies noves, algunes de les quals se’n van 

amb el fum i d’altres queden a l’oli. N’hi 

ha que són perjudicials i/o fan mal gust, 

i per això convé posar l’aliment a fregir 

abans que l’oli fumegi. L’oli d’oliva és el 

que, encara en fred, té menys enllaços 

trans (és a dir, és el que parteix d’un es-

tat “menys degradat”). Esmentem tam-

bé que les parts socarrimades d’un ali-

ment acumulen substàncies perjudicials, 

convé no menjar-nos-les.

Com diem sempre, convé no abusar dels 

fregits ni de cap altra cosa: aliments sans i 

dieta equilibrada no ens poden fer cap mal.

FREGIM BÉ

opcions.org
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Guisar, o cocció combinada Serien 
els estofats i ofegats. En aquest cas pri-
mer es cou en greix, fins que es forma 
crosta, i després en líquid. D’aquesta ma-
nera les aromes creades per les reaccions 
de Maillard passen a la salsa.

A més d’aquestes tècniques culinàries 
també tenim les que ens permeten cui-
nar sense escalfor. En el cas de plats 
que preparem a partir d’aliments crus, 
els grans protagonistes són la manera 
de netejar i tallar i els condiments (com 
ho amanim). Una altra tècnica és coure 
sense escalfor: afegir a l’aliment alguna 
substància (vi, àcids, espècies, salses...) 
que en canvia les condicions químiques. 
Serien els macerats, marinats, escabe-
txos... En molts casos aquestes tècniques 
també permeten conservar els aliments.

PER QUÈ ELS ESTRIS DE CUINA 
SÓN COM SÓN
Parets Quan bullim interessa que el 
vapor no s’escapi gaire per fer la cocció 
més eficient (volem conservar l’escalfor, 
l’aigua i els nutrients). Per això les olles 
tenen partes rectes: el vapor s’hi conden-
sa i torna cap a l’aigua. La tapa ens ajuda 
a maximitzar la condensació (el cas ex-
trem són les olles a pressió, en què la tapa 
tanca hermèticament i s’escapa només un 
mínim de vapor per evitar que explo-
tin). Quan guisem també interessa que 
els sucs es condensin i tornin al menjar 
per formar una salsa, per això les casso-
les també tenen les parets rectes i tapa. 
En canvi les paelles són de parets baixes 
i obertes cap enfora perquè quan fregim 
interessa que els fums i el vapor s’escapin 

(si l’aigua torna a l’aliment i toca l’oli 
provoca esquitxos que ens poden cre-
mar). El cas extrem serien les planxes, 
que ni tan sols tenen parets.
Alçada Les diferències d’alçada entre les 
olles i cassoles deriva principalment de la 
capacitat que necessitem: per submergir 
completament els aliments (bullir) les 
parets han de ser altes. Convé no omplir 
les olles fins a dalt de tot d’aigua, per una 
banda perquè no vessin i per l’altra per-
què quedi un tros de paret on el vapor 
es pugui condensar. També passa que en 
guisar hem d’accedir més a l’aliment que 
en bullir, per remenar o afegir ingre-
dients, i una paret alta ens ho dificultaria.
Mànecs i nanses Un mànec llarg ens 
permet accedir sovint a l’aliment mentre 
subjectem bé l’estri o el sacsegem, i tam-

El consum d’energia dels diferents tipus de fogons depèn molt de com els usem. Per exem-

ple, en un fogó elèctric, mantenir en ebullició 1’5 litres d’aigua en una olla sense tapa, de cul 

prim i poc difusor de l’escalfor (parlarem d’això al Punt 2) exigeix una potència de 850 W, 

mentre que fer-ho en una olla a pressió i amb fons gruixut i bon difusor requereix 150 W. 17

Amb tot, es considera que els fogons que desaprofiten menys energia són els de gas, 

principalment perquè l’escalfor prové directament de la combustió del gas; en tots els 

processos de generació i distribució d’electricitat hi ha pèrdues d’energia.17 El gas no és 

renovable, però tampoc ho són les fonts d’energia que avui s’usen majoritàriament per 

generar electricitat (el 89’7% deriva de gasoil, gas, carbó o urani).18 D’entre els fogons 

elèctrics, els que aprofiten millor l’energia són els d’inducció, sobretot si tenen un sistema 

per detectar la presència del recipient (no funcionen si no n’hi ha, encara que els hàgim 

encès pel botó).

FOGONS I CONSUM D’ENERGIA
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bé treure l’estri del foc ràpidament. És el 
que ens cal quan fregim, per això les pae-
lles tenen mànec, i també els cassons que 
usem típicament per reescalfar. El mà-
nec es fa innecessari quan fem coccions 
llargues en què no intervenim tan sovint 
(bullits i guisats), i a més les olles i cas-
soles plenes de menjar solen pesar força i 
són poc manejables amb una sola mà. Per 
això tenen dues nanses.

SOBRE ELS FOGONS
El tipus de fogons que tinguem condi-
ciona en certa mesura els tipus d’estris 
que podem fer servir.
Gas L’estri s’escalfa perquè és tocat di-
rectament pel foc. Hi ha fogons de gas 
vitroceràmics, que tenen l’avantatge so-
bre els clàssics que són més fàcils de ne-
tejar. Si fem servir atuells amb mànecs o 
nanses de materials combustibles a baixes 
temperatures, com la baquelita o la fus-
ta, hem d’anar amb compte de no deixar 
les nanses a sobre de cap fogó encès. El 
foc pot provocar que, si algun trosset 
de menjar arriba a la paret exterior, se 
socarrimi i hi quedi enganxat. Convé 
netejar-ho perquè si no l’escalfor no es 
transmetria homogèniament a tot l’estri.
Vitroceràmica En aquest cas s’escalfa 
una resistència elèctrica, que fa escalfar 
el vidre ceràmic que té a sobre, que fa 
escalfar al seu torn l’estri de cuina. Per 
aprofitar al màxim l’energia convé que 
l’estri tingui el cul pla i sense abonyegar, 
per maximitzar la superfície de contacte 
amb el vidre, i que tingui un diàmetre 

no inferior al del fogó. Aquests fogons 
són “de reflexos lents”: s’escalfen a poc a 
poc i quan els apaguem encara estan una 
estona calents.
Inducció Aquests fogons no generen 
escalfor sinó camps electromagnètics. 
Quan a un estri d’un material magnètic 
li arriben aquests camps, els seus elec-
trons vibren (s’hi indueix un corrent 
elèctric) i l’estri s’escalfa (és com si el 
mateix estri fes de resistència). El vidre 
de la superfície de la cuina s’escalfa no-
més de retruc i poc, per l’escalfor que li 
arriba des de l’estri (per això aquests fo-
gons són més fàcils de netejar que els de 
la vitroceràmica: els esquitxos de menjar 
no s’hi enganxen tant).

Per tant, un atuell per a una cuina 
d’inducció pot ser magnètic tot ell (com 
els de ferro) o bé pot dur una capa de ma-
terial magnètic a la base, a les etiquetes 
ho indicarà (també ho podem esbrinar 
mirant si un imant s’hi enganxa). Igual 
que en la vitroceràmica, el cul de l’estri 
ha de ser pla i sense bonys i de diàmetre 
no inferior al del fogó, per aprofitar tots 
els camps que el fogó genera. 

Com que en una cuina d’inducció 
els estris es carreguen elèctricament, en 
tocar-los amb un cobert metàl·lic ens 
podem enrampar una miqueta. També 
passa que si l’utensili no cobreix total-
ment el fogó, o si té el cul abonyegat, 
s’escapen camps electromagnètics que 
poden afectar d’alguna manera la per-
sona que cuina, però no hi ha estudis 
que demostrin que això pugui originar 

problemes de salut a les persones sanes. 
Sí que hi ha evidències que les petites 
fuites de camps i de corrent poden alte-
rar el funcionament dels marcapassos de 
tipus unipolar.16

16 Oficina Federal de Salut Pública de Suïssa: Elec-
troMagnetic Fields factsheets: induction hobs. 
17 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía: Guía práctica de la energía. Consumo eficiente 
i responsable, 2007.
18 Institut Català de l’Energia: Balanç d’energia elèc-
trica de Catalunya. Any 2007.

Les cuines solars couen els aliments 

amb l’escalfor del sol, més lentament 

que amb els fogons convencionals. Re-

quereixen espai i... sol! N’hi ha de dos ti-

pus: les paràboles que concentren el ra-

jos solars en un punt on se situa l’estri de 

cuina, i els forns que capturen l’escalfor 

i la mantenen a l’interior, que està molt 

aïllat. L’empresa catalana alSol en fabri-

ca, a Barcelona (www.alsol.es).

CUINAR AMB EL SOL

SOFREGIT DE VERDURETES A L’ESTIL MONDRIAN

Ingredients

Hortalisses 90% (ceba, pastanaga, pebrot vermell), oli d’oliva verge extra 8%, sal, antioxi-

dant: àcid ascòrbic, corrector d’acidesa: àcid cítric.

Elaboració

1. Obri el pot girant el canell en sentit contrari al de les agulles del rellotge i aboqui’l en un 

plat fondo.

2. Mentre amb la mà esquerra fica el plat al microones, amb la dreta mogui la maneta del 

temps cap a la dreta fins a situar-la en 1 minut i mig.

3. Després d’una tensa espera de 90 segons, procedeixi a treure el plat del paradís cúbic 

de les ones. Avisi la seva senyora que el sopar ja és a taula.

La comida de Pieter. El libro de cocina que nos merecemos és un llibre que encara no s’ha publicat i que han editat l’Ana Varela, en Jofre 

Sagarra i la Núria Payés. El llibre replanteja, de forma autocrítica i amb molt d’humor, la realitat culinària de moltes persones amb uns ritmes 

de vida difícilment conciliables amb una bona dieta... El que dèiem a la introducció (p. 11). Bon profit.opcions.org
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Material Descripció Revestiments 
que pot dur

Acer inoxidable És un aliatge de ferro i carboni amb un 18% de crom i un 10% de níquel (hi ha altres aliatges, però aquest és el més comú 
en estris de cuina). El crom evita que el ferro es rovelli, i el níquel també hi ajuda i dóna brillantor a la peça. Distingirem els 
estris d’acer pel color cromat i l’aspecte brillant.
També es fan paelles d’acer polit (o acer a seques), que no és inoxidable.

Teflon (PTFE), 
esmalt, vidriat, 
ceràmics

Ferro Els atuells de ferro, o ferro colat o ferro fos, es reconeixen de seguida perquè són molt pesants. Es fan fonent ferro i 
deixant-lo solidificar en un motlle, que pot incloure la forma de les nanses (així estri i nanses seran d’una sola peça). Se’n 
fan tot tipus d’estris, però costen de trobar (en general només n’hi ha a les botigues més especialitzades). També hi ha 
paelles primes de xapa de ferro.

Esmalt

Alumini El reconeixerem perquè els estris pesen molt poc. Igual que el ferro, pot ser fos en un motlle (aleshores és gruixut i té un 
aspecte massís) o en xapa (aleshores és prim).

Teflon (PTFE), 
ceràmics, alumi-
ni anoditzat

Ceràmica N’hi ha moltes variants, segons el tipus d’argila amb què es faci i com es cogui: des de la clàssica cassola de terrissa fins 
al gres o la porcellana. En podem trobar força fàcilment olles i cassoles, amb tapa o sense; se’n fan altres estris però ja 
costen més de trobar.

Esmalt, enver-
nissat, vidriat

MATERIALS DELS ESTRIS DE CUINA

2

Quin 
estri?

•	Hi ha utensilis metàl·lics (alumini, ferro i acer 
inoxidable) i de ceràmica, i poden estar re-
vestits amb antiadherents.

•	Tots poden alliberar partícules mentre hi cui-
nem. En principi la llei garanteix que això no 
comporta cap risc per a la salut, però en el 
cas del teflon hi ha controvèrsia.

MATERIALS I REVESTIMENTS OPCIONS

•	Escollim estris amb la base gruixuda i nanses 
i mànecs que no es desballestin fàcilment.

•	Per a coccions ràpides, els metàl·lics ajuden a 
estalviar energia. Per a les lentes són millors 
les cassoles ceràmiques o bé les metàl·liques 
amb parets gruixudes, perquè retenen més 
l’escalfor.

•	El més important si volem reduir al màxim tot 
risc de toxicitat és no fer servir estris amb te-
flon ni d’alumini nu.

Els estris de cuina són d’algun metall o 
de ceràmica (també n’hi ha de materials 
expressos per anar al forn o al microo-
nes, però no els contemplem en aquest 
número), i n’hi ha que estan revestits 
amb algun antiadherent. A la taula des-
crivim cada material.

En què ens hem fixar quan anem a 
comprar un estri? Ens interessarà saber 
com distribueix l’escalfor, si evitarà que el 
menjar s’enganxi (sobretot en el cas de les 
paelles), si pot desprendre algun element 
tòxic, i si és robust i per tant durador. 
Recordem també que, si tenim fogons 
d’inducció, l’estri ha de ser magnètic.

Respecte a l’origen de les matèries 
primeres, tots els materials amb els 
quals fem els estris de cuina són no reno-
vables, si bé abundants.19 Però els estris 
ens poden durar molt temps, si són de 
qualitat i els cuidem bé (vegeu el Punt 4, 

a la p. 23). A més, tots aquests materials 
són fàcilment reciclables.

Els proveïdors de matèries primeres les 
obtenen de la mineria i del reciclatge; la 
proporció d’aquestes dues fonts que es faci 
servir en cada moment depèn molt de les 
fluctuacions en els preus de cada opció. Per 
exemple, avui un 60% de l’acer inoxidable 
mundial es fa a partir d’acer reciclat.20

COM DISTRIBUEIX L’ESCALFOR
En cuinar, interessa que l’escalfor 
s’escampi uniformement per tot 
l’estri, perquè si té punts més calents que 
d’altres el menjar s’hi pot cremar i en-
ganxar-se. En la distribució de l’escalfor 
hi intervenen principalment tres factors:
•	 El gruix de la base. Si és prima, 

l’escalfor arriba de seguida als punts 
on hi ha foc i més tard als altres, men-
tre que, si és gruixuda, quan l’escalfor 

arriba als aliments ja s’ha escampat per 
tota la base. D’altra banda, en rebre es-
calfor el cul dels estris es dilata; si és 
massa prim es pot acabar deformant i 
distribuirà l’escalfor de manera menys 
uniforme. A més, en fogons plans un 
estri abonyegat serà més inestable i es 
desaprofitarà més energia. Hi ha estris 
que duen una capa de titani insertada a 
la base perquè és molt dur (es deforma 
poc), i també molt lleuger.

•	 La capacitat del material per 
transmetre l’escalfor. Com més 
bon conductor sigui, més de pres-
sa i uniformement es distribuirà 
l’escalfor, de manera que caldrà 
menys energia per aconseguir una 

19 Hi ha un informe sobre els recursos miners al n. 
29 d’Opcions.
20 International Stainless Steel Forum.
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determinada temperatura i distribu-
ció. També passa que els materials 
més conductors es refreden més de 
pressa, mentre que els menys conduc-
tors retenen més l’escalfor. Per tant, 
per a les coccions llargues, a foc lent, 
serà millor usar estris poc conduc-
tors (un cop assolida la temperatura 
de cocció necessitaran menys energia 
per mantenir-la), sempre que tinguin 
la base prou gruixuda.

Els metalls són bons conductors de 
l’escalfor, gràcies a la mobilitat dels seus 
electrons. Dels metalls emprats per fer 
estris de cuina, el més bon condutor és 
l’alumini, després el ferro i finalment 
l’acer inoxidable; hi ha estris d’acer inoxi-
dable que duen a la base una capa d’un 
metall més conductor, com l’alumini 
o el coure. En la ceràmica l’escalfor es 
transmet per la vibració de les molècules, 
molt més lentament que en els metalls. 
Hi ha estris de ceràmica que tenen la base 
de forma cònica, per ajudar l’escalfor a 
escampar-se uniformement.

•	 Els fogons. Els de gas són els que re-
parteixen l’escalfor de manera menys 
uniforme, els d’inducció els que més.
Podem esbrinar si un estri distribueix bé 

l’escalfor estenent-hi una capa fina de cla-
ra d’ou i escalfant-lo: si la clara es coagula 
en unes zones abans que en d’altres, és que 
l’estri té punts més calents que d’altres.

QUE EL MENJAR NO S’ENGANXI
El menjar s’enganxa quan reacciona 
químicament amb la superfície on s’està 
cuinant. En general ho podem prevenir 
posant prou oli a la paella o cassola (quan 
bullim un aliment només s’enganxarà si 
ens oblidem l’olla al foc molta estona!), 
no posant el foc massa alt i remenant (així 
no deixem temps perquè es produeixi 
aquesta reacció).

El menjar s’enganxa més fàcilment als 
estris de metall que als de ceràmica, so-
bretot si la superfície està ratllada, i els 
aliments més propensos a enganxar-se 
són els àcids i els rics en proteïnes (carn, 
ous...); els greixos ho són poc. Per això 
les “enganxades” més típiques són quan 
fregim carn, sobretot en una planxa sense 
oli, o quan fem una truita, i per això tam-
bé els estris en què és més convenient que 
hi hagi un revestiment són les paelles. Els 
revestiments antiadherents que trobarem 
més correntment són aquests:
•	 El teflon és un material sintètic pràc-

ticament inert, no reacciona amb gai-
rebé res (mentre no estigui ratllat). És 
de color negre. Té algun problema 
de toxicitat, en parlem més endavant. 
També s’utilitza per fer revestiments 
plàstics, retardadors de flama, teixits 
impermeables (com el Gore-tex), en-
vasos de menjar ràpid, etc.

•	 Els recobriments ceràmics s’estan 
presentant com l’alternativa al teflon. 
Aguanten molta més temperatura i es 
fan a partir d’argiles, de vegades em-
prant tècniques de nanotecnologia, 
que són controvertides. Fa poc que 
es fan servir, de manera que no es té 
gaire experiència pràctica sobre com 
es comporten.

•	 L’esmalt està fet de pols de vidre. Pot 
ser de qualsevol color, però el més 
comú per als revestiments interiors és 
que sigui blanc. N’hi ha una variant, 
el vitrificat, que és negre i pot tenir 
puntets blancs. No és totalment an-
tiadherent però s’enganxa menys que 
els metalls, i no es ratlla encara que es 
renti amb fregalls.

•	 Als estris d’alumini se’ls pot haver fet 
un tractament que fa que la superfície 
s’enganxi menys. Se’n diu alumini 
anoditzat, i no se’n troba gaire. Es 
ratlla fàcilment.

•	 La ceràmica també es pot envernis-
sar, a més d’esmaltar o vidriar.
Una manera de prevenir que els estris de 

ferro es rovellin i enganxin és untar-los 
amb oli després de fer-los servir o rentar-
los, ho expliquem més al Punt 4 (p. 23).

QUE NO INTOXIQUI
Els atuells de cuina contenen elements que 
migren en petites quantitats cap als ali-
ments mentre cuinem. Alguns d’aquests 
elements són tòxics, però... s’incorporen 
al menjar en una quantitat perjudicial? 
Com deia l’alquimista suís Paracels al se-
gle XVI, Tot és verí, res és sense verí. La dosi 
fa el verí. Tot i que si parlem de tòxics són 
les petites quantitats les que interessen, 
després del nostre estudi concloem que 
no ens hem de preocupar gaire pels tòxics 
que els estris de cuina ens puguin apor-
tar, amb l’excepció del cas del teflon que 
com veurem és el més controvertit. De 
totes maneres, aquí repassem quins tòxics 
pot desprendre cada material i proposem 
algunes mesures de precaució per reduir 
els riscos al mínim.
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Ferro: cap problema El ferro passa amb 
certa facilitat als aliments, però no és pas 
tòxic, ans al contrari: és ben sabut que en 
necessitem (és un component essencial de 
moltes de les nostres proteïnes, com ara 
l’hemoglobina de la sang), de fet la manca 
de ferro és segurament el trastorn per defi-
ciència nutricional més freqüent al món.21 
Hi ha qui diu fins i tot que les persones 
amb anèmia podrien beneficiar-se de 
cuinar amb estris de ferro,22 si bé també 
és cert que ingerir-ne en excés pot donar 
problemes gastrointestinals en adults.23

Acer inoxidable Els estris d’aquest ma-
terial alliberen petites quantitats de ferro, 
crom i níquel quan hi cuinem els aliments 
més àcids (llimona, salsa de tomàquet, suc 
de fruites, iogurt). Si les substàncies no 
són tan àcides (te, cafè, llet) només se’n 
desprèn ferro.24 Ja hem vist que la mi-
gració de ferro no és problemàtica. De 
crom en necessitem petites dosis, però en 
quantitats elevades pot portar problemes. 
El níquel, a diferència del ferro i el crom, 
no és un micronutrient sinó que és tòxic: 
ingerir-ne pot causar diversos efectes no-
cius, i també en contacte amb la pell pot 
provocar dermatitis al·lèrgiques de con-
tacte (per exemple les que provoquen en 
algunes persones les arracades d’alpaca, 
que conté níquel).
Alumini També és tòxic. Pot afectar el 
metabolisme mineral (per exemple afeblint 
els ossos), les glàndules paratiroides  i pro-
voca danys al sistema nerviós: causa l’ano- 
menada demència de la diàlisi (la diàlisi apor-

ta alumini al cos) i té alguna relació amb 
l’Alzheimer i altres demències, però no és 
clar que en sigui la principal causa.25

L’alumini es desprèn més dels estris si 
hi cuinem aliments àcids o si els usem 
per a coccions llargues.25 Avui la majoria 
d’atuells d’alumini es revesteixen, de ma-
nera que els riscos es reduirien als estris 
d’alumini “nu” (probablement vells), als 
estris nous però amb el recobriment rat-
llat i al paper d’alumini.
Ceràmica Els revestiments que du poden 
contenir plom i cadmi, que són tòxics.
Teflon Tècnicament és politetrafluoroe-
tilè, o PTFE. Se’l va inventar la multina-
cional DuPont, que li va donar el nom 
comercial teflon; n’hi ha altres fabricants 
que li donen altres noms comercials, però 
usarem teflon perquè és el més popular. 
És una barreja de polímers sintètics co-
neguts com a PFCs (els polímers per-
fluorinats), que estan catalogats com a 
Compostos Orgànics Persistents, que vol dir 
que s’acumulen en el medi i en el cos dels 
éssers vius (no els eliminem). Un dels 
PFCs que s’utilitza per fabricar teflon és 
el PFOA (àcid perfluorooctanoic), que en 
proves de laboratori ha resultat tòxic per 
als animals. L’Agència de Protecció Am-
biental dels Estats Units (EPA) el cataloga 
com a possible carcinogen.

Hi ha força controvèrsia sobre si els 
recobriments de teflon són una font de 
PFOA per als humans. Un estudi fet per 
DuPont no troba PFOA a la temperatura 
màxima de cocció (125ºC, segons els au-

tors),26 però l’empresa no sembla una font 
d’informació fiable (vegeu el requadre 
DuPont: no sembla de fiar); hi ha estudis 
independents que han detectat residus de 
PFOA en els primers usos de l’utensili a 
temperatures normals de cocció.27, 28 Un 
estudi de l’Agència per als Aliments i 
els Medicaments dels EUA conclou que 
aquests alliberaments no són significatius, 
i d’altra banda esmenta que hi ha altres 
fonts més importants de PFOA, com les 
bosses per fer crispetes al microones.29 Sí 
que sembla que hi ha consens a dir que les 
paelles poden alliberar PFOA a tempera-
tures molt altes, i DuPont mateix reco-
mana no passar dels 260ºC, una tempera-
tura que es pot sobrepassar quan es deixa 
la paella al foc sense res a sobre,30  en pocs 
minuts segons algunes fonts.31

D’altra banda, DuPont recomana no 
tenir ocells a la cuina perquè són molts 
sensibles als gasos de l’ambient, però se-
gons DuPont no són afectats pels que des-
prèn el teflon sinó pels fums de la cuina 
en general. En humans s’ha descrit la febre 
del fum dels polímers, que dóna uns símpto-
mes semblants als de la grip; segons Du-
Pont se n’han produït molt pocs casos.

21 Comitè d’Experts de la FAO i l’OMS: Human 
vitamin and mineral requirements, 2002.
22 H. McGee: On food and cooking. The science and lore 
of the kitchen. Scribner, 2004.
23 Institute of Medicine, Food and Nutrition Board: 
Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, 
Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Man-
ganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and 
Zinc. National Academy Press, 2001.
24 R. Kumar i altres: Leaching of heavy metals (Cr, 
Fe, and Ni) from stainless steel utensils in food simulants 
and food materials. Bulletin of Environmental Con-
tamination and Toxicology vol. 53 n. 2, agost 1994. 
25 Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición: Informe del Comité Científico en relación al 
posible riesgo del aluminio dietético, maig 2009.
26 C. R. Powley i altres: Determination of perfluorooc-
tanoic acid (PFOA) extractable from the surface of com-
mercial cookware under simulated cooking conditions by 
LC/MS/MS. Analyst vol. 130, 2005.
27 M. Bononi i F. Tateo: Identification of perfluorooc-
tanoic acid release from commercial coated cooking pans by 
liquid chromatography coupled to electrospray ionization 
tandem mass spectrometry. American Journal of Agri-
cultural and Biological Sciences vol. 2 n. 3, 2007.
28 E. Sinclair i altres: Quantitation of gas-phase per-
f luoroalkyl surfactants and f luorotelomer alcohols re-
leased from nonstick cookware and microwave popcorn 
bags. Environmental Science and Technology 
vol. 41 n. 4, 2007.
29 T. H. Begley i altres: Perfluorochemicals: potential 
sources of and migration from food packaging. Food Addi-
tives and Contaminants vol. 22 n. 10, octubre 2005.
30 www2.dupont.com/Teflon/en_US/index.html.
31 P. Thomas: Teflon out of the frying pan. The Eco-
logist, juny 2005.
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Conclusió: poca por Per llei, els ma-
terials que han d’estar en contacte amb 
el menjar no li han de transferir compo-
nents en quantitats perjudicials per a la 
salut.32 Ara bé, determinar les quantitats 
de substàncies potencialment tòxiques 
que ingerim amb el menjar requereix 
processos complexos, de vegades hi ha 
molta discrepància entre estudis i els es-
tudis mateixos reconeixen que les con-
clusions poden tenir marges significatius 
d’error.33 Cal tenir present que hi ha 
molts interessos econòmics que ronden la 
qüestió. D’altra banda, les quantitats ad-
meses com a tolerables de certes substàn-
cies varien al llarg del temps, i el que avui 
es considera segur potser demà no s’hi 
considerarà; per exemple, l’Organització 
Mundial de la Salut havia establert el 
1989 que era tolerable una ingesta de 7 
mg diaris d’alumini per cada quilo de pes 
corporal, i el 2006 va reduir aquest llin-
dar a 1 mg diari/kg de pes.34

La llei, doncs, ens garanteix una 
relativa protecció (tot és relatiu, en 
aquest món...). D’altra banda, no obli-
dem que els tòxics que ens poguessin 
arribar pel menjar també ens arriben per 
altres cantons i potser en major mesura. 
Per exemple, trobem alumini a l’aigua 
de l’aixeta, en algun aliment i en addi-
tius alimentaris (com certs llevats quí-
mics), i principalment als medicaments 
contra l’acidesa).35  De níquel n’hi ha 
també en alguns aliments i als aparells 

d’ortodòncia. Respirar a la vora de certs 
productes químics també ens perjudica, 
per no parlar de simplement respirar a 
certes ciutats.

De totes maneres, si volem reduir al 
màxim la dosi de tòxics que es pot su-
mar al total a través del menjar cuinat, 
les precaucions serien aquestes:
•	 Evitar o minimitzar l’ús d’atuells re-

coberts amb teflon o d’alumini nu.
•	 No cuinar els aliments més àcids en 

estris d’acer inoxidable sense revesti-
ment (si bé segons la llei són segurs).

•	 No guardar menjar en recipients 
d’alumini “nu” ni en un recipient 
d’acer inoxidable recobert amb paper 
d’alumini, perquè en contacte amb 
l’acer l’alumini migra més.35

•	 Tenir cura de no ratllar els revesti-
ments (vegeu el Punt 4, a la p. 23).

•	 No fer servir paper d’alumini per cui-
nar ni per embolicar menjar.

QUE DURIN!
En general, un estri durarà més si és 
gruixut, sobretot de la base. Si por-
ta revestiment antiadherent, com més 
gruixut sigui més trigarà a desprendre’s 
i a deixar el metall al descobert; els bo-
tiguers experts sabran comparar el gruix 
del revestiment entre diferents estris.

Convé que les nanses i mànecs no 
es desballestin fàcilment. El més dura-
dor és que formin una sola peça amb 
l’estri, com passa en estris de ferro o alu-

mini fosos i en alguns de ceràmica. La 
següent opció seria que nanses o mànec 
siguin del mateix material que l’estri i 
hi estiguin soldades. En tots dos casos 
les nanses o el mànec s’escalfaran, de 
manera que les haurem d’agafar amb un 
drap o agafador. Justament es fan nanses 
i mànecs de materials poc conductors 
de l’escalfor perquè les puguem agafar 
directament, però aleshores és més fàcil 
que es trenquin o es descollin perquè la 
juntura amb l’estri és més feble (tot i que 
si van collades sempre les podem tornar 
a collar), i també pot passar que es cre-
min si les deixem accidentalment sobre 
el foc. Aquestes nanses solen ser de plàs-
tic (les típiques negres són de baquelita, 
un tipus de plàstic), silicona o fusta.
Una opció per assegurar-nos que 
l’estri sigui de qualitat és comprar-lo 
de gamma professional, però en el 
cas de les paelles solen tenir el mànec 
més llarg del normal.

32 Regulació europea 1935/2004.
33 E. García i altres: Daily intake of chromium in  
southern Spain measured by duplicate diet sampling. 
British Journal of Nutrition n., 86, 2001.
34 Comitè d’Experts de la FAO i l’OMS en Ad-
ditius Alimentaris: Evaluation of certain food additives 
and contaminants : sixty-seventh report, 2006.
35 H. McGee: The curious cook: more kitchen science 
and lore. Collier Books, 1992.
36 www.epa.gov/oppt/pfoa/pubs/faq.html#dupont
37 Corporate Watch.
38 Environmental Working Group: The News Jour-
nal: PFOA elevated in Dupont’s Delaware workers, 
març 2009.

El 2005 DuPont va pagar a l’Agència de 

Protecció Ambiental dels Estats Units 

(EPA) una multa de 10’25 milions de 

dòlars, i 6’25 milions més per finançar 

projectes ambientals (la multa més alta 

de la història de l’EPA), per ocultar durant 

20 anys els riscos per a la salut del PFOA36 

i per contaminar les aigües des d’una 

planta de manufactura de teflon.37 S’han 

trobat nivells de PFOA superiors als de la 

resta de la població a la sang dels treballa-

dors de les plantes de DuPont.38

DUPONT: NO SEMBLA DE FIAR

opcions.org



31 TARDOR 200920

CONSUM CONSCIENT DE BATERIES DE CUINA

Com hem vist, hi ha dues grans famílies 
d’estris de cuina: els metàl·lics, de pro-
ducció industrial, i els ceràmics, associats 
a la producció artesana, sobretot els de 
la clàssica terrissa. Però en la produc-
ció d’estris metàl·lics hi pot intervenir 
l’artesania, i l’artesania dels terrissaires 
pot estar molt industrialitzada. O gens.
Per exemple, al web www.youtube.com/
watch?v=SeL3hD7WxUE hi podem 
veure un vídeo que ensenya com es fan 
estris d’alumini amb una tècnica que es 
basa en l’ús d’un torn; per fer alguns es-
tris cal força destresa de l’artesà per ajudar 
els robots.39 A www.arbresa.es > La Ela-
boración hi podem veure un exemple de 
fabricació molt industrialitzada d’estris de 
ceràmica, i al vídeo www.youtube.com/
watch?v=W1iLTm48t8E un de fabrica-
ció totalment artesana.

ESTRIS METÀL·LICS
Hi ha producció local En els darrers 
decennis la indústria dels estris de cuina 
metàl·lics ha viscut el procés de reconver-
sió general, i ha passat en gran mesura a 
fabricar a països de mà d’obra barata o a 
importar des d’aquests països. Encara hi 
ha, però, una quinzena d’empreses que 
fabriquen a l’Estat, concentrades sobretot 
a Catalunya i el País Basc, si bé també im-
porten part dels productes que ofereixen.
La majoria són empreses petites i mitja-
nes (pocs centenars de treballadors a tot 
estirar)40 i especialitzades en productes 
per a la cuina (ja siguin només bateries 
o també petits electrodomèstics). L’única 
que se surt de l’àmbit de la llar és la Cor-
poración Cooperativa Mondragón, un 
conglomerat  empresarial amb més de 

10.000 treballadors que es dedica a una 
gran diversitat d’activitats (fertilitzants 
i llavors, emmagatzematge, aparells de 
gimnàs, electrodomèstics de tot tipus, 
consultoria, serveis educatius, fruita, pro-
ductes fitosanitaris, plaques solars, serveis 
veterinaris...).

N’hi ha que només fabriquen bateries 
d’un nivell de qualitat, i n’hi ha que te-
nen diferents gammes de qualitat i/o fan 
estris per a professionals. També, poden 
fer estris d’un sol material o de diversos. 
A la Guia citem la majoria d’aquestes em-
preses locals d’abast estatal, i indiquem els 
materials que ofereix cadascuna.
Estris d’importació D’entre els uten-
silis fabricats fora de l’Estat que trobem 
més habitualment a les botigues podem 
distingir dos grans grups.

Els fabricats a la Unió Europea 
són semblants als fabricats aquí en ga-
mmes de qualitat. Una de les marques 
més esteses és Tefal, de la multinacional 
Groupe SEB, propietària també de mar-
ques com Rowenta o Moulinex. També 
es troba habitualment la marca italiana 
Ballarini, que fa alguns estris amb un 
100% d’alumini reciclat. Els identifica 
pels segells bIO o GreenHome; aquest 
últim també indica que el producte està 
vinculat amb el projecte Impatto Zero 
(vegeu el requadre Compensar emissions: 
realment compensa?). La marca més estesa 

•	La fabricació de bateries metàl·liques és emi-
nentment industrial. Molts estris ceràmics 
són artesans, tot i que també n’hi ha de pro-
ducció força industrialitzada.

•	Entre les marques més esteses hi trobarem 
tota gamma de qualitats. En general, les 
marques fabricades al Sud-est asiàtic són de 
qualitat baixa.

3

Qui ens
els ven? 

HI HA FORÇA FABRICACIÓ 
LOCAL

OPCIONS

•	Hi ha força producció local d’estris de cuina 
metàl·lics, i molta dels ceràmics més artesa-
nals.

•	Comprem a les botigues més especialitzades 
en parament per a la llar, hi trobarem el con-
sell més expert.

39 Podem veure també www.lecreuset.fr/Global/
PDF%27s/france/PDF-plaquette-change.pdf (en 
francès) per fer-nos una idea de com es fan els estris; 
segons aquest fabricant, cada peça passa per les mans 
de 30 artesans.
40 Alimarket 2009.

Avui, molts dels atuells que duen revesti-

ments ceràmics (en fan per exemple les 

marques Beka, Kuhn Rikon o Gastrolux, 

totes europees) porten el reclam “eco-

lògic”, perquè aquests revestiments 

s’estan presentant com l’alternativa al 

teflon. Per aquesta lògica, serien “eco-

lògics” tots els estris que no duen teflon, 

per exemple tots els d’acer sense reves-

tir, els de ceràmica o els de ferro.

De fet, a botigues i fires ecològiques es 

venen estris de cuina. Per exemple els 

de la marca nord-americana Lodge, que 

són de ferro i han rebut un tractament 

amb oli d’oliva per evitar que el ferro 

s’enganxi i es rovelli. Ens arriba via Im-

portaciones Lizarra, que també ven en 

herbolaris i per correu. O la marca Euro-

lux, distribuïda per Conasi,  que fa servir 

un antiadherent fet a base de carboni.

BATERIES “ECOLÒGIQUES”?
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d’estris de ferro esmaltat és la francesa 
Le Creuset; la trobarem només a boti-
gues especialitzades.

I esclar, també trobarem molts estris 
fabricats al Sud-est asiàtic, en gene-
ral de qualitat baixa. També en aquests 
països es fabriquen les bateries d’Ikea, 
de les quals desconeixem la qualitat.

ON EN COMPREM
Hem d’esperar de trobar l’atenció més 
experta i les millors qualitats a les bo-
tigues especialitzades en estris de 
cuina o parament per a la casa. Avui 
aquest sector s’ha “barrejat”, en part, 
amb el de les ferreteries: tots dos tipus 
de comerços amplien el ventall d’articles 
que ofereixen. Per exemple moltes fe-
rreteries venen, a més del catàleg clàs-
sic, bateries i altres articles per a la casa, 
pintures, etc. Segurament trobarem més 
varietat de marques i qualitats i perso-
nal expert als comerços en què l’apartat 
d’estris sigui menys marginal.

Als supermercats i hipermercats 
no hi trobarem atenció personalitzada 
ni experta. Poden tenir diverses gam-
mes de qualitat, i n’hi ha que tenen es-
tris per a professionals.

En general, als basars hi trobarem els 
estris de menys qualitat, procedents del 
Sud-est asiàtic.

ESTRIS DE CERÀMICA
En aquest cas hi ha moltíssima produc-
ció local, sobretot de la que es fa de 
manera més artesanal. En trobarem so-
bretot a les zones que històricament s’han 
dedicat a la terrisseria i la ceràmica (com 
la Bisbal, Breda o Quart).  Podem trobar 
ceramistes catalans a www.ceramistescat.
org > Ceramistes (no tots fan estris de 
cuina), i podem comprar els seus pro-
ductes a botigues de ceràmica o a les fires 
d’artesania que es fan per tot el territori.
A botigues de parament per a la llar i fe-
rreteries hi trobarem els estris de ceràmi-
ca de producció més industrialitzada. Els 
podem distingir perquè l’aspecte és més 
homogeni entre peces, tenen les línies 
molt ben definides, són molt llisos i tenen 
angles molt marcats.

El projecte Impatto Zero (Impacte Zero) té per objectiu dur a terme esquemes de com-

pensació d’emissions de CO
2
 mitjançant la plantació d’arbres.  Per exemple, Toyota ofe-

reix el servei Eco-reparació (un sistema de revisió periòdica del vehicle més preocupat 

per la durabilitat del cotxe que els sistemes de revisió convencionals). Per cada client 

que accedeixi al servei es plantaran arbres que absorbiran les emissions que farà el 

cotxe recorrent 2.500 km (amb l’opció d’ampliar les compensacions fins a 10.000 km 

més). En altres casos, els arbres es planten en funció del nombre de productes amb 

alguna característica “ecològica” que es fabriquen o venen. A diversos països existeixen 

iniciatives similars a Impatto Zero.

És molt important que les empreses prenguin iniciatives orientades a la sostenibilitat 

(com ara allargar la vida dels cotxes en el cas de l’exemple). Ara bé, aquests esquemes 

de compensació d’emissions supediten la plantació d’arbres al volum de consum: com 

més quilòmetres recorrin els cotxes (o més béns “ecològics” es fabriquin o comprin), 

més arbres es plantaran. Vet aquí una altra espiral impossible en un planeta finit, com 

la del creixement econòmic constant. Què s’acabarà abans, el petroli o la superfície de 

terra on plantar arbres? I mentrestant les emissions de CO
2
 no s’hauran reduït, sinó que 

s’hauran mantingut (en teoria). Si seguim consumint cada vegada més, esgotarem els re-

cursos de totes maneres, per molt ecològics que siguin els productes (i seguirem lligats 

a un consumisme que no ens satisfà). Plantar arbres si de cas hauria de ser un substitut 

a la fabricació i al consum de béns, no pas un incentivador! D’altra banda, aquesta lògica 

dóna a les empreses una imatge verda irreal, i afavoreix que la gent es pensi que el seu 

consum ja no és perjudicial per al clima, i que per tant no cal limitar-lo.

El projecte és una iniciativa de l’empresa LifeGate, una empresa que té per lema People 

Planet Profit (Gent Planeta Benefici). També ofereix un servei de consultoria per gestionar 

el comerç d’emissions, una altra idea que pretén infructuosament conciliar el creixement 

econòmic amb la lluita contra el canvi climàtic (vegeu la secció Trampes, a la p. 27).

COMPENSAR EMISSIONS: REALMENT COMPENSA?

41 www.atcgirona.com, faaoc.blogspot.com.
42 www.impattozero.it.
43 www.conasi.eu.
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4

A casa
•	Una bateria de cuina pot durar molts anys... o 

tota la vida, per què no?!

NO EM RATLLIS! OPCIONS

•	El més important és no rentar els estris amb 
detergents ni fregalls agressius, ni per dintre 
ni per fora.

•	Hi ha cremades i enganxades que semblen un 
problema difícil però tenen una solució molt 
fàcil: remull i paciència!

Tots els estris de cuina estan fets amb mate-
rials no renovables, però si els cuidem bé 
ens poden durar molt, i un cop s’espatllin 
els materials es poden reciclar fàcilment.

Una de les coses més importants és no 
ratllar-los per la part interior de la base 
(també si no està revestida, perquè té un 
acabat que convé preservar) perquè el 
menjar no s’enganxi. I no ratllar-los per la 
part exterior fa que no deixin de fer goig 
i no ens vinguin ganes de canviar-los. 
Com ho podem fer:
•	 No fem servir coberts de metall 

per remenar i no tallem res a dintre 
dels estris.

•	 Rentem-los amb aigua calenta i sense 
detergents ni fregalls agressius. Una 
esponja serà sempre millor que un fre-
gall. Convé evitar sobretot l’amoníac, 
el lleixiu i els fregalls d’acer inoxidable 
que tant rasquen!

•	 Si hi ha restes de menjar enganxades o 
s’ha cremat el cul, posem-ho en re-
mull amb sabó una estona, o bé fem 
que bulli a foc lent per accelerar el pro-
cés. També podem deixar-ho amb bi-
carbonat moll, però cal parar compte 
perquè ratlla, i per tant en esbandir-lo 
l’hem de treure suaument sense fregar. 
Si és “un cas greu”, tinguem paciència 
i deixem-ho en remull més d’un dia 
si cal (hem vist recuperar una cassola 
amb el cul ben cremat deixant-la una 
setmana en remull).

•	 Els estris de ferro sense revestir es po-
den untar amb oli (i s’han d’eixugar 
bé perquè no es rovellin); podem tenir 
en algun lloc de la cuina un drapet ja 
exprés per fer-ho. De fet, si hi hem cui-
nat coses que no deixen restes ni olors 
(com ara unes verduretes) els podem 
rentar sense gens de sabó, així conser-
ven l’oli que ja tenen del cuinat (hi ha 

cuiners que no renten mai aquests estris 
perquè aprecien les aromes que hi van 
quedant). També els va molt bé fregir-
hi de tant en tant alguna cosa amb molt 
oli (com unes patates rosses).

•	 Si guardem les paelles una sobre l’altra, 
posem un cartonet entremig. 

ALTRES COSES CONVENIENTS
•	 Abans d’estrenar-los, seguim les in-

dicacions dels fabricants que tro-
barem a les etiquetes. També ens in-
dicaran si es poden posar al rentaplats.

•	 No els sotmetem a canvis bruscos de 
temperatura, com abocar-hi aigua 
freda quan fa estona que són al foc o 
deixar-los sobre superfícies fredes men-
tre són calents. Els de ceràmica i els es-
maltats es poden arribar a esquerdar, i 
els metàl·lics es poden abonyegar.

•	 No donem cops als estris de ceràmica 
o als esmaltats, amb cada cop es debili-
ten i arriba un moment que se’n poden 
desprendre bocinets o trencar-se.

•	 Quan es facin vells, portem-los a una 
deixalleria.

Algunes fonts d’informació que hem consultat:
Empreses i organitzacions del sector: 1748 Artesania i Coses, alSol, Arpal, Casa Gay, Cas-
tey Cocció, Dupont, Ferimet, Pujadas, San Ignacio Kitchenware, Tefal; centres acadèmics i 
experts: Clínica Regenera, Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Far-
màcia de la Universitat de Granada, José Ramón Mauleón (sociòleg de l’alimentació de la 
Universitat del País Basc); administracions: Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i 
Nutrició, Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units, Autoritat Europea de Seguretat 
Alimentària; llibres: Carmen Cambón i altres: Ciencia a la cazuela. Introducción a la ciencia a 
través de la cocina (Alianza Editorial 2007), Mariona Quadrada: Cuina. Tècniques i receptes 
(El Mèdol 1992); organitzacions: Corporate Watch, Environmental Working Group, Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios, Vida Sana.

• Que la flama de gas no sobresurti per les vores de l’utensili. Als fogons elèctrics, que      

l’estri no sigui més petit que el fogó.

• No fem servir un estri més gran del necessari per a la quantitat de menjar que estem 

cuinant.

• Fem servir olles a pressió per bullir.

• Tapem les olles i cassoles mentre estiguem escalfant i en coccions lentes.

• En coccions lentes, usem utensilis que retinguin l’escalfor (vegeu la Guia, a la p. següent).

• Podem apagar els fogons de vitroceràmica una mica abans que el menjar estigui fet, 

perquè es mantenen calents una estona.

QUE NO SE’NS ESCAPI L’ENERGIA

opcions.org
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GUIA PRÀCTICA
DE LES BATERIES DE CUINA

ELS MATERIALS
Alumini: lleuger, s’escalfa i refreda de pressa, és tòxic però sol estar 

revestit amb teflon o recobriments ceràmics.

Ferro: pesat. Es pot revestir amb esmalt.

Acer inoxidable: si du revestiment pot ser de teflon o ceràmic. 

L’acer polit (no inoxidable) pot estar esmaltat.

Titani: Hi ha utensilis que en duen una capa a la base, els dóna duresa.

Ceràmica: transmet l’escalfor més a poc a poc que els metalls.

ELS ANTIADHERENTS
Teflon: hi ha controvèrsia sobre si allibera substàncies tòxiques. Sí 

que ho fa a partir d’uns 260º, temperatura que es pot sobrepassar 

si es deixa la paella al foc sense res a sobre.

Esmalt: no és pròpiament antiadherent però enganxa menys que 

els metalls.

Recobriments ceràmics: s’estan presentant com l’alternativa al te-

flon. Encara no es té experiència pràctica sobre efectes que puguin 

tenir a llarg termini.

Altres: la marca Lodge fa estris de ferro tractats amb oli perquè no 

enganxin. La marca Eurolux (www.conasi.eu) fa servir un antiadhe-

rent fet a base de carboni.

LES BECEROLES DE LA CUINA
Quan bullim, part dels nutrients passen cap a l’aigua, més com més 

freda està. Si ens prendrem el líquid (sopes, brous) posem els ali-

ments a l’olla quan l’aigua encara és freda. Si no, esperem que bulli. 

Quan fregim es generen gustos nous. Posem els aliments a fregir 

quan l’oli sigui calent, però abans que fumegi. No ens mengem les 

parts socarrimades, contenen tòxics.

Guisant en una cassola combinem la generació de gustos nous 

amb la condensació dels vapors per formar una salsa.

Enganxades: les podem prevenir posant prou oli, no posant el 

foc massa alt i remenant. El menjar s’enganxa més fàcilment als 

atuells de metall que als de ceràmica, sobretot si la superfície 

està ratllada.

COM HAN DE SER ELS ESTRIS
•	 Cul gruixut.

•	 Si du revestiment, com més gruixut millor.

•	 Si han d’anar a fogons d’inducció, de ferro o amb alguna capa 

d’un metall magnètic (a les etiquetes ho diu).

•	 Nanses i mànecs, que no es desballestin fàcilment.

•	 Per a coccions lentes, que retinguin l’escalfor: de ceràmica, de 

metall però amb parets gruixudes, o bateries tèrmiques.  

SI TEMEM PER LA TOXICITAT
La llei estableix uns nivells de seguretat per a tots 

els objectes que han d’estar en contacte directe 

amb els aliments. Si malgrat tot volem extremar les 

precaucions, el més rellevant és:

•	 No fer servir teflon, alumini nu ni paper d’alumini.

•	 No cuinar aliments molt àcids en acer inoxidable.

•	 No guardar menjar en acer inoxidable ni alumini.

 
DE QUINA MARCA
Hi ha força producció local tant d’estris de metall com dels de cerà-

mica més artesans. 

NO ELS RATLLEM
•	 Coberts de cuina no metàl·lics, esponges o fregalls suaus.

•	 Els enganxats se’n van en remull, tantes hores o dies com calgui.

•	 Untem els estris de ferro amb oli.

•	 Si no els ratllem per fora trigaran més a deixar de fer goig.

•	 Per allargar la vida dels estris, evitem també els canvis bruscos de 

temperatura, sobretot als ceràmics.

CUINA I ENERGIA
•	 Els fogons més eficients (després dels solars) són els de gas, i des-

prés els d’inducció. Aquests ens poden posar algun problema si 

duem un marcapassos, consultem el metge.

•	 Que l’estri no sigui de diàmetre més petit que el del fogó, o que la 

flama no surti pels costats.

•	 Olles a pressió, tapar sempre que puguem, apagar la vitroceràmi-

ca una miqueta abans que el menjar estigui fet.

Les bateries tèrmiques són unes olles recobertes amb un mate-
rial molt aïllant que permeten tancar el foc molt abans d’acabar-
se la cocció perquè l’interior reté l’escalfor. L’empresa catalana 
alSol (www.alsol.es) en llançarà al mercat properament una de 
fabricació pròpia.

Podem trobar ceramistes catalans a www.ceramistescat.org > 
Ceramistes (no tots fan estris de cuina), i també a través de la 
Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya: faaoc.
blogspot.com.
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Marca D'on és Materials Gammes Web

Alza Gipuzkoa Acer inoxidable, acer esmaltat, alumini Domèstica www.alza.es

Bra (pertany a 
la italiana Pin-
tinox)

Fàbrica a Valls (Alt 
Camp)

Acer inoxidable, alumini Domèstica www.braisogona.com

Castey, Fundix Riudellots de la Selva 
(Selva)

Alumini Domèstica www.castey.com

Fagor Gipuzkoa Acer inoxidable, acer polit (paelleres), xapa d’alumini Domèstica i professional www.fagor.com/es > 
Menaje

Fasga, San 
Ignacio

Àlava-Araba, també 
fabrica al Marroc

Acer inoxidable, acer esmaltat Domèstica i professional www.sanignacio.es

Garcima Alaquàs, València Acer inoxidable, acer polit o esmaltat (paelleres), ferro Domèstica i professional www.garcima.com

Ibili, Lacor Gipuzkoa Alumini, xapa d’alumini, acer inoxidable, acer esmal-
tat, ferro

Domèstica (Ibili) i professio-
nal (Lacor)

www.lacor.es
www.ibilimenaje.com

Ilsa Àlava-Araba Acer esmaltat Domèstica www.ilsa.es

Inoxibar Bizkaia Acer inoxidable Domèstica i professional www.inoxibar.com

La Estrella Logroño Acer esmaltat Domèstica w w w.esma l ta c io n es-
laestrella.com

Magefesa Bizkaia Acer inoxidable Domèstica i professional www.magefesa.com

Monix (Taurus 
Group)

Oliana (Alt Urgell) Alumini, xapa d’alumini Domèstica www.monix.es

Ros Murcia Acer polit o esmaltat, acer inoxidable, acer esmaltat Domèstica i professional www.ros-labarraca.es

Valira Reus (Baix Camp) Alumini, xapa d’alumini Domèstica i professional www.valira.com

Vitrex Zaragoza Acer esmaltat Domèstica www.vitrex.es

•	Cuinar augmenta el nombre d’aliments que podem digerir sense riscos 
per a la salut i ens permet crear gustos nous.

•	Els estris de cuina han de tenir la base gruixuda. Els de teflon alliberen 
tòxics a temperatures altes (a les baixes no és clar).

•	Per allargar la vida dels estris el més important és no ratllar-los.

Fonts: Alimarket 2009, les mateixes empreses, www.infotarifa.com.

FABRICANTS ESPANYOLS DE BATERIES METÀL·LIQUES
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El comerç d’emissions ajuda 
a reduir les emissions? 

Des que a la Cimera de la Terra del 1992 es 
reconegués internacionalment la necessitat 
de prendre mesures davant del canvi cli-
màtic, les polítiques ambientals s’han cen-
trat en la solució estrella de l’ONU: el Pro-
tocol de Kyoto, aprovat el 1997 per diversos 
països que es van comprometre a reduir les 
seves emissions un 5’2% per sota dels ni-
vells de 1990 i que va entrar en vigor el fe-
brer del 2005. Malgrat que el desenvolupa-
ment i aplicació del Protocol mostra que el 
canvi climàtic ha cobrat interès a l’agenda 
política internacional, aquest té limitacions 
que no deixen de ser preocupants: les re-
duccions obligatòries d’emissions són molt 
tímides respecte a les recomanacions cien-
tífiques,1 només s’apliquen a un grup de 
països industrialitzats (la UE i 37 altres paï-
sos anomenats de l’Annex I) mentre econo-
mies emergents com la Xina i l’Índia aug-
menten les seves emissions (vegeu la secció 
Perquès a la p. 4), i fins i tot la metodologia 
per calcular les emissions i reduccions de 
CO

2
 ha estat qüestionada perquè la tecno-

logia per mesurar-les és deficient.2 Com a 
debat de fons, el Protocol parteix d’un en-
focament teòric neoliberal que assumeix 
que “expandir el mercat és la solució”, i 
per això ofereix la possibilitat de comerciar 
amb els crèdits de carboni (els descrivim més 
endavant), cosa que suposadament estimu-
larà les reduccions. A partir de l’experiència 
de la seva implementació des del 2005 és 
complex determinar quantitativament en 
quina mesura el comerç de carboni ha aju-
dat a reduir les emissions, però s’ha fet evi-
dent que els compromisos sobre reduccions 
no s’estan complint en els terminis esperats 
i que són un mecanisme molt limitat per 
afrontar els reptes socioecològics del canvi 
climàtic.

EN QUÈ CONSISTEIX EL COMERÇ 
D’EMISSIONS?
Els dos principals mecanismes de co-
merç d’emissions del Protocol de Kyoto 
són la compra-venda de crèdits de 
carboni i els projectes de compen-
sació d’emissions. Mitjançant el pri-
mer mecanisme, les empreses reben una 
quantitat de crèdits de carboni per emetre 
fins a uns límits establerts en el marc 
dels compromisos de Kyoto; si n’emeten 
menys del previst i no gasten tots els seus 
crèdits, poden vendre els que no han gas-
tat. Al seu torn, una empresa pot depassar 
el límit d’emissions que li han atorgat si 
compra una quantitat de crèdits equiva-
lent al que emet de més. Mitjançant el 
segon mecanisme, els països de l’Annex 
I poden finançar projectes d’aplicació con-
junta (en països industrialitzats, Europa 
de l’Est majoritàriament) o de desenvolu-
pament net (en països del Sud que no estan 
subjectes als límits d’emissions de Kyoto) 
que “compensin” les seves emissions i a 
través dels quals reben crèdits de carboni. 
A més, es pot participar en “fons de car-
boni” per especular amb aquests crèdits.3

Aquests mecanismes en principi no 
afecten la quantitat total d’emissions sinó 
només la seva distribució, amb la filosofia 
general que les reduccions es concentrin 

MARIEL VILELLA

1 Gupta, S. i altres: Policies, instruments and co-operative arran-
gements dintre del treball Climate Change 2007: Mitigation. 
Contribució del Grup de Treball III al Quart Informe del 
Grup Intergubernamental d’Experts sobre Canvi Cli-
màtic (IPCC). Cambridge University Press, 2007.
2 L. Lohmann (ed.): Carbon Trading. A critical conversation 
on climate change, provatisation, and power. Dag Hammar-
skjold Foundation, Durban Group for Climate Justice 
and The Corner House, 2006. 
3 S. Jayne-Clifton: A dangerous obsession. The evidence 
against carbon trading and for real solutions to avoid climate 
crunch. Friends of the Earth, novembre 2009.

El Protocol de Kyoto obliga 

els països industrialitzats 

a reduir les seves emis-

sions de gasos d’efecte 

hivernacle, alhora que 

permet comercialitzar-ne. 

Després d’uns quants anys 

d’implementació pràcti-

ca, el comerç d’emissions 

presenta interrogants que 

revisarem en aquest arti-

cle: realment ajuda a reduir 

la quantitat necessària 

d’emissions? Pot funcionar 

a la pràctica tal com es diu 

sobre el paper? On queda 

la justícia ambiental en 

aquest plantejament?
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on sigui menys costós econòmicament i 
assumint que l’estalvi econòmic d’unes 
empreses en concret serà un benefici en 
si mateix per a tota la societat.4 Al requa-
dre El comerç de carboni sobre el paper podeu 
veure alguns exemples del funcionament 
teòric sota diferents escenaris.

COMPRA-VENDA D’EMISSIONS 
En teoria els governs donen un nombre 
reduït de crèdits de carboni d’acord amb 
un pla de reduccions general, cosa que 
permetrà mantenir el preu del crèdit de 
carboni en el mercat d’emissions. Així, en 
el cas del requadre per exemple, s’espera 
que a l’empresa A li surti rendible reduir 
més emissions que les “obligatòries” i 
comerciar amb els crèdits “extra”, i que 
l’empresa B pugui recórrer a comprar 
crèdits “extra” en lloc de reduir les emis-
sions. A la pràctica, però, el sistema no ha 
funcionat així, i l’experiència de la prime-
ra fase del Sistema Europeu de Comerç 
d’Emissions (SECE), del 2005 al 2007, ha 
estat inquietant. Pel que fa al preu del crè-
dit, es va estabilitzar al voltant dels 20-30 
euros a principis del 2005, però el 2006, 
en veure que el 2005 s’havia emès menys 

CO
2
 que els crèdits anuals que s’havien 

atorgat, el preu es va enfonsar. Amb 
l’excepció d’alguna recuperació puntual, 
al final del 2007 els crèdits de carboni 
gairebé es regalaven a tres cèntims d’euro. 
Sembla clar que es va tractar d’un repar-
timent extremadament generós de crèdits 
de carboni, perquè a totes les empreses els 
en sobraven sense haver reduït necessària-
ment les seves emissions.4 Segons un estu-
di del Breakthrough Institute, entre 2005 
i 2007 les emissions de les empreses que 
cobreix el mercat europeu d’emissions 
van augmentar un 1% per any, malgrat 
que s’havia previst que disminuïssin.3

En la segona fase del SECE, del 2008 
al 2012, el preu va pujar fins a 30 euros, 
però des de llavors ha caigut un 70%; el 
febrer del 2009 el crèdit de carboni valia 8 
euros.3 La causa, en aquest cas, és que les 
assignacions de crèdits de carboni es van 
establir suposant que les economies euro-
pees seguirien creixent. Posteriorment la 
recessió ha reduït la producció i la deman-
da d’energia, de manera que el reparti-
ment de crèdits ha resultat ser massa gene-
rós altra vegada, i les empreses han tornat 
a tenir un excedent de crèdits. Tanmateix, 

entre el 2007 i el 2008 les emissions van 
disminuir lleument, i sembla que hi ha 
consens en atribuir la causa a la recessió 
econòmica.

Com que els crèdits de carboni 
s’atorguen gratuïtament i la quantitat que 
cada empresa en rep es calcula sobre la base 
dels seus nivells de contaminació històrics, 
l’efecte d’aquest sistema de compra-venda 
és exactament oposat al que es pretén: les 
indústries més contaminants són les que 
acaben obtenint més crèdits i poden co-
mercialitzar l’excedent potser sense reduir 
les emissions, mentre que el preu del crèdit, 
del qual s’esperava un efecte de redistribu-
ció de la contaminació, perd tot el sentit.5

ELS MECANISMES DE DESENVO-
LUPAMENT NET (MDN) 
Dintre dels projectes de compensació 
d’emissions, els mecanismes de desenvo-
lupament net (MDN) han estat especial-
ment problemàtics. En principi, els projec-
tes aprovats com a MDN han de complir 
un criteri d’addicionalitat: han de de-
mostrar que no s’haurien realitzat sense el 
suport econòmic del Protocol del Kyoto 
i que comporten beneficis “addicionals” 
per al desenvolupament “net” del país 
receptor, en el qual s’emetran menys ga-
sos d’efecte hivernacle gràcies al projecte 
MDN. El primer problema és la dificultat 
d’avaluar la idoneïtat d’aquests projectes, 
ja que per molt que intervingui un orga-
nisme que els avaluï, qui millor coneix el 
projecte és qui està interessat a fer-lo, de 
manera que no se n’assegura la qualitat de 
forma independent.4 Molts analistes espe-
raven que els MDN servirien per finançar 
noves tecnologies d’energia renovable i 
eficient, però la pràctica torna a dir el con-
trari. Segons l’ONG International Rivers, 
s’estima que entre un i dos terços dels pro-
jectes MDN no representen cap reducció 
real d’emissions i molts d’aquests projectes 
estan comprometent seriosament la soste-
nibilitat dels ecosistemes i les comunitats 
que els habiten (vegeu el requadre Els Me-
canismes de Desenvolupament Net: ni nets, ni 
de desenvolupament).6 En segon lloc, aquests 

4 J. Roca: Cambio Climático: el Protocolo de Kyoto, la 
Directiva Europea de Comercio de Derechos de Emisión y 
la situación española. Capítol del llibre El final de la era 
del petróleo barato, Icaria 2007.
5  O. Reyes: Carbon crunch. Carbon Trade Watch, 29 
de setembre del 2009.

Suposem per simplificar que en un país hi ha només dues empreses, A i B, que emeten 

100.000 tones de CO
2
 anuals. Ara el Protocol de Kyoto els permet emetre com a molt 

95.000 t. A l’empresa A li costa 5 euros reduir cada tona, mentre que a la B li costa 15 

euros (té pitjor tecnologia). Aquí mostrem comportaments ideals del comerç d’emissions. 

A la realitat, al mercat hi ha hagut més crèdits de carboni dels esperats, de manera que el 

preu del crèdit s’ha desplomat i el comerç d’emissions no ha fet el paper que se n’esperava.

EL COMERÇ DE CARBONI SOBRE EL PAPER2

Possibles escenaris teòrics
Balanç 
econòmic 
(€)

Emiss ions 
estalviades 
(tones)

Valoració

Sense comerç d’emissions.
Les dues empreses redueixen les 
seves emissions en 5.000 t.

A: -25.000
B: -75.000

A: 5.000
B: 5.000

Es redueixen les emissions previs-
tes, amb un cost total de 100.000 €.

Compra-venda de crèdits de 
carboni, a 10 €/t.
A redueix les seves emissions 
en 10 t, de manera que genera 
5.000 t de crèdits per vendre. B 
compra aquests crèdits.

A: -50.000 + 
50.000 = 0
B: -50.000

A: 10.000
B: 0

En total, la reducció d’emissions 
és la desitjada per al total del 
sector. Cada empresa s’ha es-
talviat 25.000 € respecte el 
cost de reduir sense comerç 
d’emissions.

Ambdues empreses compren 
crèdits obtinguts mitjançant pro-
jectes MDN, que estan a 4 €/t.

A: -20.000
B: -20.000

A: 0
B: 0

Suposadament es reduirien 10.000 
t d’emissions en els països on es 
desenvolupen els projectes (tot i 
que com veiem al text això no sem-
pre és així). 
L’empresa A s’estalvia 5.000 € 
respecte el cost de reduir sense 
comerç d’emissions, i B s’estalvia 
55.000 €.
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projectes afebleixen encara més els objec-
tius del mercat d’emissions europeu, ja 
que incrementen l’oferta de crèdits de car-
boni. Si el sistema de compra-venda ha de 
limitar el nombre de crèdits disponibles, 
els projectes MDN en generen més. Un 
sistema aplica els límits i l’altre els aixeca.5

Recapitulant, el Protocol de Kyoto pre-
senta debilitats en els plantejaments que 
seran un gran repte a la cimera de Co-
penhaguen del desembre vinent, quan es 
plantegi el nou marc polític internacional 
per afrontar el canvi climàtic. Els compro-
misos actuals sobre reduccions d’emissions 
no s’estan realitzant en els terminis esperats 
ni són una resposta a l’alçada dels impactes 
del canvi climàtic que ja s’estan observant 
al planeta.7 És difícil establir quantitativa-
ment fins a quin punt el comerç de carbo-
ni ha frenat la reducció d’emissions, però 
és clar que els mecanismes en si mateixos 
estan dissenyats per reubicar les emissions, 
no pas per reduir-les. Encara que donada 
la situació actual és cert que “haver de pa-
gar per contaminar” pot ser un incentiu 
per fer algun canvi, hi ha analistes que ad-
verteixen que la realitat del canvi climàtic 
requereix canvis molt més atrevits (vegeu 
l’apartat següent). Precisament, el comerç 
d’emissions és un mecanisme molt pobre 
per estimular els canvis socials i tecnolò-
gics que calen per afrontar el canvi cli-
màtic i redueix l’espai polític accessible 
per a l’educació, per a la construcció d’un 
moviment i per a la planificació necessària 
per a una transició justa lluny dels com-
bustibles fòssils.

ALTERNATIVES SUGGERENTS2

Hi ha tot un seguit de mesures que es-
tan rebent cada dia més atenció a diver-
sos països del Nord, on les reduccions 
d’emissions que provenen dels combusti-
bles fòssils són més necessàries:

•	 Reorganitzar els models d’infraestruc-
tures per independitzar-nos progres-
sivament dels combustibles fòssils: 
repensar els sistemes de transports, 
descentralitzar les xarxes energèti-
ques i millorar-ne l’eficiència, la se-
guretat i la receptivitat a les energies 
solar, eòlica i minihidràulica.

•	 Retirar a poc a poc els subsidis a les 
exploracions, extraccions, refineries, 
transport i ús dels combustibles fòssils 
des de la presa de decisions col·lectiva 
i d’aquesta manera evitar les activitats 
que hi estan relacionades, que tenen un 
impacte socio-ecològic molt elevat.

•	 Activar un moviment polític per incitar 
la transició cap a un model coherent basat 
en: desenvolupament d’energies sosteni-
bles, planificació comunitària per a estils 
de vida amb baixos consums de carboni, 
suport per als moviments de protecció 
dels boscos, la terra i l’agricultura eco-
lògica a petita escala, promoció del debat 
públic i intercanvi d’impressions sobre 
el canvi climàtic i un tracte just per als 
que puguin resultar més vulnerables en 
aquesta transició: la població pobra.

•	 Establir regulacions estrictes sobre 
l’eficiència i els nivells de carboni per 
a edificis, vehicles, desenvolupament 
urbà i planificació agrícola. Desenvolu-
par en paral·lel un sistema d’impostos 
sobre la despesa de carboni, alhora que 
reduir els impostos sobre les activitats 
més eficients energèticament, incenti-
vant d’aquesta manera l’ús de les tecno-
logies i els equips adequats.

•	 Finalment, els jutjats han de ser un 
terreny de joc crucial. La llei inter-
nacional pot facilitar més mesures per 
actuar contra el canvi climàtic, ja que 
darrere la contaminació hi ha una res-
ponsabilitat civil.

Presa de Xiaogushan, a la Xina. Va ser aprovada 
com a MDN el 2006. International Rivers 
denuncia que mentre es construïa hi va haver 
desallojaments forçats sense indemnitzacions 
prèvies, quantitats d’indemnitzacions arbitràries, 
falta de suport legal per als que van sofrir pèrdues 
i un procés d’avaluació ambiental no independent 
que ha obviat nombrosos impactes greus.

Els projectes més comuns en el pano-

rama de MDN són les preses i centrals 

hidroelèctriques: 1.308 projectes, que 

representen el 27% del total, seguits 

pels d’energia eòlica (17%) i de biomassa 

(14%).8 L’ONG International Rivers de-

nuncia que la majoria d’aquests projectes 

suspenen el criteri d’addicionalitat (ve-

geu el text) perquè ja s’havien començat 

a construir abans que sol·licitessin el 

finançament com a MDN, i un terç ja 

s’havien acabat quan el van sol·licitar.9

Segons aquesta ONG, un dels principals 

“falsos projectes MDN” és la presa Allain 

Duhangan, a l’Índia. El Banc Mundial 

va aprovar finançar-ne la construcció 

l’octubre del 2004, abans que existís cap 

registre de projectes MDN. L’avaluació 

social i mediambiental del projecte va de-

terminar que la presa era la solució més 

barata per generar energia a la regió del 

nord de l’Índia, és a dir, que s’hagués rea-

litzat sense el suport econòmic de Kyoto. 

No obstant això, va ser aprovada com a 

projecte MDN el maig del 2007. La pobla-

ció i les ONGs locals van denunciar que 

alguns dels impactes van ser ignorats en 

les avaluacions prèvies, i es van oposar 

al projecte.6

Un altre cas significatiu és el de la presa 

de Xiaogushan, a la Xina (vegeu detalls al 

peu de la foto).

ELS MECANISMES DE DESEN-
VOLUPAMENT NET: NI NETS, 
NI DE DESENVOLUPAMENT

6 International Rivers: Bad Deal for the Planet: Why 
Carbon Offsets Aren’t Working...and How to Create a Fair 
Global Climate Accord. Dams, Rivers and People, 2008.
7 C. Rosenzweig, i altres: Assessment of observed chan-
ges and responses in natural and managed systems, dintre 
del treball Climate Change 2007: Impacts, Adaptation 
and Vulnerability. Contribució del Grup de Treball 
II al Quart Informe del Grup Intergovernamental 
d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC). Cambrid-
ge University Press, 2007.  
8 Centre UNEP Risoe: CDM/JI Pipeline Analysis 
and Database, novembre del 2009.
9 B. Haya: Failed Mechanism. International Rivers, 
novembre del 2007.

Protesta contra la presa Allain Duhangan a l’Índia.
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M
ón en moviment

Coneixes cap iniciativa interes-
sant per compartir? Envia-la a 
anaperea@pangea.org.

SLOW COOK JAM SESSION
Del 17 al 20 d’abril es va celebrar l’Slow Fish 2009 a Gènova 
(Itàlia), quarta edició d’una fira biennal organitzada per Slow 
Food, en la qual s’informa els consumidors de peix sobre les 
mesures que podem adoptar per contribuir a preservar les 
espècies marines. Dins d’aquesta iniciativa, a Barcelona s’ha 
organitzat l’Slow Cook Jam Session, espai per conscienciar els 
cuiners participants dels avantatges dels productes del temps 
i les espècies de peix anomenades ‘sense preu’, avui dia poc 
valorades però amb gran valor gastronòmic, i el consum de les 
quals redueix la pressió que s’exerceix sobre espècies com la 
tonyina, el bacallà, l’anxova... Sobre la producció i el consum 
de peix podeu consultar el n.23 d’Opcions.

ACCIÓ DAVANT DEL CANVI CLIMÀTIC
Del 7 al 18 de desembre del 2009 tindrà lloc a Copenhaguen, Dinamarca, la cimera del 
clima de l’ONU. Per reivindicar que en un planeta finit és impossible tenir un creixe-
ment infinit per molt “verd” que sigui, desenes de milers d’activistes d’arreu del món 
s’estan mobilitzant: www.klimaforum09.org, www.
climate-justice-action.org, www.foei.org, www.glo-
balclimatecampaign.org, nevertrustacop.org, www.
peoplesclimateaction.dk/uk, www.350.org, www.cli-
matenetwork.org, climatejustice.blogspot.com, clima-

tecamp.org.uk, peoplesclimatemovement.net, www.timeforclimatejustice.org, www.
zerocarboncaravan.net, blogodg.wordpress.com...
En la mateixa línia, la pel·lícula The Age of Stupid (www.ageofstupid.net), recentment 
presentada a diverses ciutats de l’Estat, es pregunta respecte al canvi climàtic: 
per què no vam fer res si podíem fer-ho? I a més, si vols nominar alguna empresa 
per al Premi al Pitjor Lobby pel Canvi Climàtic, visita www.corporateeurope.org.

denuncia

TREBALLAR DE DILLUNS A 
DIJOUS
A l’agost del 2008, l’estat d’Utah 
(EUA) va canviar l’horari laboral 
de 17.000 funcionaris, que van 
passar a treballar deu hores al dia 
de dilluns a dijous amb tres dies 
de descans. Durant els primers 
nou mesos de la iniciativa, l’estat 
va estalviar prop de 2 milions de 
dòlars en electricitat, aigua, ne-
teja i altres serveis, i ha previst 
una disminució d’almenys 6.000 
tones d’emissions de CO

2
 anuals.

STOP EPA!
Al n.23 d’Opcions, sobre peix, vam mostrar com els acords pes-
quers europeus acaben estimulant l’emigració dels pescadors se-
negalesos. La campanya internacional Stop EPA! (EPA correspon 
a les sigles en anglès d’Acords d’Associació Econòmica) denuncia 
que els tractats de lliure comerç de la Unió Europea amb els paï-
sos de l’Àfrica, el Pacífic i el Carib faciliten l’entrada de les indús-
tries europees als mercats d’aquests països, fet 
que fins ara ha estat molt perjudicial per a 
les seves economies. Més informació: www.
epa2007.org. El 27 de setembre, amb motiu 
del Dia Mundial contra els EPA, SETEM-
Catalunya, l’Observatori del Deute en la 
Globalització i ENT-Environment and 
Management, una empresa de gestió am-
biental, han publicat Intereses económicos es-
pañoles en las negociaciones comerciales Europa 
- África. La pesca en Senegal como ejemplo. 
Podeu descarregar-lo de www.setem.cat 
> Publicacions i recursos > Publicacions 
i estudis.

denuncia

Londres, abril 2009.

´

´
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LA PRESSIÓ SOCIAL FUNCIONA: EMPRESES QUE HAN DE CEDIR
Al n.14, sobre banca, parlàvem del finançament d’infraestructures per a serveis bàsics. Els bancs Société Générale, 
UniCredit/Bank Àustria i DekaBank han decidit retirar el seu finançament a la construcció de la presa Ilisu a Tur-
quia, projecte contra el qual nombroses ONG han estat lluitant des de fa anys pels mals ambientals, culturals i socials 
que suposaria la seva construcció: www.stopilisu.com. Aquest és un èxit sense precedents de xarxes d’organitzacions-
observatori de les entitats bancàries com BankTrack (www.banktrack.org / www.banksecrets.org). Una altra notícia 
motivadora és que l’empresa tèxtil DESA (Turquia) i el sindicat Deri Is han signat un protocol que posa fi al conflicte 
laboral que es vivia per la vulneració dels drets humans de les treballadores d’aquesta empresa, que entre els seus 
clients compta amb El Corte Inglés, Prada i Marks&Spencer: www.robaneta.org.

junts podem

RECLAMEM ELS CAMPS

Els joves de la Coordinació Euro-
pea de la Vía Campesina (www.
viacampesina.org) han organit-
zat per segon any un campament 
europeu per conrear alternatives. 
Hi han participat joves que volen 
establir-se al camp i/o recuperar la 
sobirania alimentària i pagesos amb 
terra o sense. Minerve, França, del 
30 de setembre al 4 d’octubre. 
www.reclaimthefields.org/es

junts podem

PROU BOSSES
Carrefour ha deixat de donar bosses de plàstic a les caixes. Ho valo-
rem molt positivament, no només pel benefici ambiental que com-
porta sinó perquè va en la línia de sortir de la cultura d’usar i llençar, 
que és una de les vessants del model econòmic que des del CCT 
veiem que cal transformar i de la qual aquestes bosses són un dels 
exponents més presents en la vida quotidiana. Al tríptic on explica 
la iniciativa, Carrefour diu que Com més productes tornem a utilitzar, 
[..] menys recursos haurem de gastar per fabricar-ne de nous. D’aquí la im-
portància fonamental de reutilitzar. Tant de bo apliqués aquest principi 
a tota la seva activitat, així com altres principis que són convenients 
per a una economia més sostenible i justa, encara que aquesta és 
difícilment conciliable amb diverses característiques estructurals de 
les grans superfícies (model de mobilitat, acumulació de poder sobre 
productors i consumidors...). I tant de bo s’elaboressin normatives 
per avançar més ràpid, cosa que precisament no fa l’administració ca-
talana en el tema de les bosses (www.residusiconsum.org/catlliure-
bosses/comissio.html). Mentrestant, entitats socials 
continuen pressionant i passant a l’acció. La xarxa 
catalana Comerç Verd agrupa ja 587 comerços que 
treballen amb envasos retornables, productes a doll, 
o que apliquen alguna fórmula per reduir l’ús de 
bosses. www.residusiconsum.org > ComerçVerd.

NO ESTEM BLOQUEJANT EL 
TRÀNSIT, SOM EL TRÀNSIT 

Una massa crítica és un grup de ciclis-
tes que, una vegada cada mes, passe-
ja per una ciutat per protestar per les 
condicions del trànsit motoritzat. La 
primera va sorgir espontàniament a 
San Francisco el 1992, i des de llavors 
s’han anat escampant per centenars de 
ciutats de tot el món. Com que en si 
mateixa no és una organització, té un 
matís diferent a cada ciutat: diferents 
nivells de participació, formes de cir-
cular i maneres d’interaccionar amb 
els automobilistes i la policia, a més 
de tota una diversitat d’intervencions 
i accions que s’acompanyen per 
sol·licitar a les autoritats estatals o 
municipals millors condicions per 
als ciclistes. Aquest any, a Madrid, La 
Criticona 2009 ha reunit unes 2.550 
persones amb bici. 
www.masacritica.es

denuncia
´
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Aquest vídeo s’ha fet amb el suport de CAR/PN

El CRIC et presenta el vídeo
Canvia’t la bombeta!

Una càpsula curteta (d’uns 7 minuts) en la 
qual es parla del món actual i el futur, i en la 
que el canvi climàtic cedeix el protagonisme 
a un altre canvi...
www.opcions.org/video.html 

CANVIA’T LA 

BOMBETA!!

Què 
té a veure 

el meu consum 
amb el 

canvi climàtic?

Què hi puc fer 
jo si la resta del 

món segueix 
igual?

Millor si 
contaminem 

més depressa?

Qui és aquest 
personatge i 
què hi du a la 

bossa?

Què 
hi ha dels 

cotxes 
ecològics?

I si baixem 
el ritme?

El vídeo està subjecte a una llicència de difusió Creative Commons Nc/By/Sa, que vol dir que es pot reproduir, copiar i 

derivar-ne altres obres lliurement amb la condició que sigui de manera gratuïta, que es mantinguin als crèdits el CRIC i el 

CAR/PN tal com apareixen a l’original i que les obres derivades tinguin aquesta mateixa llicència de difusió. 

Esperem que en feu tanta difusió com vulgueu i pugueu, que corri per internet! 
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