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Aquest 2011 començava amb un bon esglai per a l’equip del CRIC, ja que les nostres companyes
Isabel (9 anys en el CRIC) i Montse (directora del CRIC i Opcions) patien un greu accident de trànsit. Tres mesos després tenim una barreja de sentiments: d’una banda allò de no ha estat res pel
que podía haver estat; i d’una altra, la cada cop més repetida idea (però no per això menys certa)
que acompanya les vivències de rellevància vital: és una oportunitat per reflexionar, replantejarse i aprendre. I així ho hem compartit amb vosaltres a la nostra web i al Divan d’aquest número.
Els tres mesos que duen de baixa estan sent per a l’equip un repte amb totes les lletres, tant
en l’elaboració d’aquest Opcions com en la resta de projectes, però també una oportunitat per
aprendre. Actualment l’evolució de la Montse i la Isabel és molt positiva, però el 2011 segueix
entestat a sacsejar-nos, i una altra de les nostres companyes, la Maria, ha hagut d’afrontar sobtadament un problema de salut, per la qual cosa ha hagut d’aparcar les seves activitats temporalment. Per tant, si alguna cosa estem aprenent d’aquest 2011, amb la meitat de l’equip de baixa, és
a gestionar expectatives, incerteses, pors, a deixar-nos ajudar i comprendre i, per descomptat, a
creure en aquest projecte, aquest equip, les nostres xarxes de suport mutu i vosaltres, els nostres
còmplices. Només ens queda agrair-vos el suport rebut i desitjar la recuperació de totes tres.
Per acabar, volem compartir amb vosaltres que el passat 1 i 2 d’abril vam organitzar el primer Taller d’Escenaris de Futur sobre Consum i Estils de Vida Sostenibles al Centro Nacional de
Educación Ambiental (Segovia), on vam convidar més de 30 actors socials de diferents àmbits
(empresa, administració, teixit associatiu i investigació). Feia mesos que treballàvem en aquest
projecte i, malgrat les dificultats, hem aconseguit dur-lo a terme de manera satisfactòria. No hauria estat possible sense l’entrega dels participants i l’ajuda d’Altekio Cooperativa i d’unes quantes
investigadores de la UAM. Aquest taller s’emmarca dins del projecte d’investigació que el Centro
Complutense de Estudios de Información Mediombiental ens ha donat l’oportunitat de coordinar i
del qual esperem poder anar compartint resultats amb vosaltres a través de la web i la revista. Per
a més información sobre el projecte global, consulteu www.cceimfundacionucm.org.
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Gràcies per la teva felicitació. La veritat és
que teníem ganes d’investigar el tema del cotxe elèctric i en algun moment ho farem. Ara
com ara, tan sols et podem dir que ho posem
a la llista.
Trobo que un dossier dedicat a la Cooperativa de Guissona, posant èmfasi en els
seus mètodes d’engreix, la seva xarxa de
granges pròpies o llogades, la procedència de la majoria dels treballadors, la procedència i qualitat de les matèries primeres (he vist descarregar vaixells sencers
al port de Barcelona i carregar els seus
camions, suposo que de soja argentina,
blat canadenc o blat de moro americà),
l’impacte social i energètic de tot el procés i el perquè de la seva política de preus
baixos, seria bastant interessant.
Enric Rodrigo

Divan

Reflexions sobre el CRIC

Opcions

Guies pràctiques de pa, carn,
pintures i bolquers-compreses

Gràcies per la informació i ànim amb el
procés. Realment és una mala notícia que
hagin retirat l’ajuda a la fotovoltaica i és
inexacte culpar-la del dèficit tarifari.
El tema de la pujada de la tarifa elèctrica
és delicat. Compartim l’anàlisi que el repartiment de poder en el mercat elèctric i
els mecanismes de creació de preus s’han
de transformar. I creiem que el tracte favorable (les primes) cap a les energies renovables està més que justificat. Però també
creiem que un augment del preu mitjà
de l’electricitat pot estar-ho, encara que
aquesta pujada no ha de ser cega socialment parlant. No es pot perdre de vista
que els que paguen menys per l’electricitat
són les indústries i que en el sector domèstic s’hauria d’aplicar una estructura de tarifes progressives, és a dir, que sortís molt
més car el Kwh quan el consum s’apartés
dels consums bàsics cap a usos més injustificats o superflus. De totes maneres, és un
tema en el qual estem començant a investigar, esperem poder compartir en la revista
les nostres troballes. Ara com ara, podeu
consultar documents recents del moviment
ecologista a opcions.org/blog/la-tarifaelectrica-un-tema-a-analitzar.
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Primer de tot agraïm la teva proposta. Després
ens agradaria proposar-te que llegeixis algunes
coses que hem fet aquests anys des del CRIC
i que poden satisfer parcialment la teva expectativa: el Debat i el Viatges del n. 16; el
Context i el Viatges del número 19 i el documental Tres històries i un got de llet. Pots
trobar-ho tot a la nostra web (secció La revista i a opcions.org> nosaltres> que més fem>
videos. Centrar un dossier en la cooperativa
Guissona és una opció, però normalment l’eix
és un producte. En aquest sentit, a l’Opcions
de carn (número 19) hi fem referència (pàgines
11-13). Potser podríem fer un article de la secció
Viatges plantejat com un viatge a tot el cicle
d’integració vertical de Guissona, des de la importació de pinso fins al supermercat Bonarea.

Ramón Salvia

Perqués

Sistema d’envasos amb dipòsit

La crisis i les seves respostas
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Barcelona
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Agustí Clua

Sóc un dels afectats per la brutal retallada retroactiva a la retribució de
l’energia solar fotovoltaica per part del
govern central i formo part del grup
que representa els milers de famílies
greument arruïnades i enganyades
(4.000 només a Catalunya) per culpa
de l’hegemonia de les grans empreses
elèctriques. Volíem veure si ens podeu
assessorar i donar a conèixer el que de
debò hi ha darrere de l’última pujada de
la factura elèctrica i la criminalització
de l’energia fotovoltaica i dels petits inversors per part del govern.
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Felicitats per l’article Canviar de cotxe per
criteris ecològics del número 35. Conté un
gran nombre de dades que ajuden a la reflexió. No obstant això, llegint-lo em preguntava quan dedicareu un article a parlar
de l’actualitat dels cotxes elèctrics: si ja és
factible comprar-se’n un, els concessionaris (si n’hi ha), les opcions per proveir-se
de gasolina...

Recursos de
consum conscient
Restaurants i càtering
Fundació Futur

16

Productes ecològicos o artesanals
Biospace
Bufallums
Barcelona Reykjavik

8
27
32

Economia social
Arç Cooperativa

16

Inversions ètiques
Maderas Nobles de la
Sierra de Segura

7

Hospedatge
L’Orri de Planes

8

Publicacions
Crianza Natural

27

Firas ecològiques
Biocultura

32

Teatre
Quina tela!

8

Més recursos a
www.opcions.org
Cartes a Opcions
Envieu-les a:

cric@pangea.org
També per correu postal:
Revista OPCIONS
Pl. Molina 8, 1r · 08006 Barcelona

A la nostra web teniu accés a tots els
números publicats des de fa més d’un
any, les opcions de consum conscient
que hem anunciat, la Consumpedia, el
nostre blog...
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Per què de vegades cal tornar
enrere per anar cap endavant?
Sistema d’envasos amb dipòsit
ÁLVARO PORRO

Generació de residus urbans (1995-04)
22.735.142

T/ANY

1,0361,063

1,2
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Font: Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR)
2007-2015. Ministeri de Medi Ambient.

Consumir molt implica generar de molt
residu, i a l’Estat espanyol això es tradueix
en un augment per càpita de gairebé el
38% en menys de 10 anys (1995-2004).
Les polítiques públiques no semblen haver tingut gaire èxit. I no és que ho diguin
els ecologistes, el mateix Pla Nacional de
Residus afirma en l’avaluació del pla anterior que els assoliments obtinguts en matèria
de prevenció han estat molt limitats i parcials (...)
Tampoc s’ha aconseguit arribar a taxes de reutilització significatives, en particular d’envasos. Les
expectatives que sobre la reutilizació es van crear
no s’han confirmat; és un fet el desinterés, quan
no la pura oposició, dels sectors productor i comercializador envers aquesta pràctica. Se’n deriva
una conclusió clara: hem de canviar de polítiques i d’enfocament de manera dràstica.1
En aquest article ens centrarem concretament en els envasos, ja que constitueixen una
quarta part dels residus sòlids urbans i són els
que han crescut més. Per exemple, els envasos
de plàstic s’han triplicat en 20 anys,2 i entre
1994 i 2006 els envasos de vidre per persona
han augmentat un 45%.3 El consum de begudes enllaunades s’ha més que triplicat entre 1993 i 2007: la cervesa ha augmentat un
655% i els refrescos han augmentat un 143%.

Regulacions desregulades

on

Font: Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR)
2007-2015. Ministeri de Medi Ambient.
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Aquest article s’ha fet amb la colaboració de
la Fundació Catalana per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable.
www.residusiconsum.org, www.retorna.org.
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20.465.614
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Evolució de la generació de residus
d’envasos per càpita
7.443.710

21.444.705
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Quan era nen m’encantava
anar al celler amb els meus
pares. Portàvem el carro
ple d’ampolles de vidre
buides, i el Cèsar o la Pilar,
els dependents, anaven
apuntant tot el que dúiem.
Amb l’arribada dels supermercats aquest sistema
va començar a recular i
actualment gairebé tots els
envasos són d’un sol ús.
Davant la proliferació de
residus que això ha provocat, agreujada per les
limitacions que mostren els
sistemes de recollida selectiva, es proposa una revifalla dels sistemes de retorn.

A l’Estat espanyol els envasos estan regulats per la Llei d’Envasos i Residus
d’Envasos (LERE), que estableix la prioritat d’implementar sistemes d’envasos
retornables, però al mateix temps permet
l’alternativa dels sistemes integrats de gestió (SIG). No obstant això, el que la llei
preveu com una excepció s’ha convertit
en la regla. En els SIG, les empreses responsables (les que posen els envasos en el
mercat) han d’assumir en teoria el sobrecost del sistema de recollida selectiva. A la
pràctica, el SIG no té en compte tots els
costos reals: per començar, el cost de tots els
envasos no recollits selectivament (entorn
del 70%), com tampoc el cost proporcional de la neteja de la via pública (a Barcelona el 80% del total recollit son envasos).4
A més, en general les xifres de recuperació
són baixes. Segons càlculs de la Fundació
Catalana per la Prevenció de Residus i el
1

Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 20072015. Ministeri de Medi ambient.

2
Centro Español del Plástico.
3

Associació Nacional d’Empreses de Fabricació Automàtica d’Envasos de Vidre – ANFEVI.
Diputació de Barcelona.

4
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en envasos
de plàstic

• Presenta bones perspectives de sostenibilitat econòmica, ja que genera un
material de valor que pot ajudar a finançar la gestió del sistema. Per exemple, el plàstic PET recuperat es paga a
250 euros la tona a Alemanya, mentre
que, per la seva baixa qualitat, a l’Estat
espanyol es paga a només 60 euros.
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Davant d’aquesta situació, els anomenats
Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn
(SDDR) han demostrat ser molt efectius en diversos països del nostre entorn.
Aquests sistemes poden tenir diferents modalitats, però en essència obliguen a que
els productes envasats incloguin un dipòsit
econòmic que es recupera quan es retorna l’envàs buit. Així s’incentiva el sistema
d’usar i retornar. Avantatges:
• Augmenta la recollida selectiva
d’envasos fins a arribar a nivells del 9598%. Això deriva en una reducció significativa de l’abocament i la incineració de
residus. Segons estimacions de la FPRCR, a l’Estat espanyol les dividiria per tres.
• Redueix molt significativament les
escombraries als carrers, platges
i espais rurals o naturals. Als Estats
Units ha disminuït el servei de neteja
viària entre un 30 i 40% des de la implantació del SDRR.7
• Provoca un repartiment del costos
més just: genera una disminució de les
despeses municipals de gestió dels residus i de neteja viària, i fa que els productors assumeixin més responsabilitat.
• El material recuperat és d’una qualitat
molt alta, cosa que permet reutilitzarlo per usos alimentaris.
• El SDDR amb una elevada automatització
pot reduir a la meitat l’impacte ambiental
per tona processada respecte al SIG.8
• Crea llocs de treball nets respecte al
sistema actual i reforça les economies
locals (productors i envasadors locals).

Sistema SDDR
(Noruega, 2008)

%
100

Sistemes de retorn: factibles
i necessaris

op

Material reciclat a l’Estat espanyol
Segons SIG*

Contenidor groc
(Cataluña, 2006)

real de les dioxines emeses a l’atmosfera
per les incineradores? I del subsòl contaminat pels abocadors? Quant costa que
el 4,2% de les emissions causants del canvi
climàtic provinguin de la gestió de residus?

ci

Consum Responsable (FPRCR), a Catalunya els envasos d’aigua de 5 litres no superen el 25% de recuperació i, en el cas de les
ampolles d’1,5 litres, no s’arriba al 6,3%. Per
no dir que, segons la mateixa font, la meitat dels envasos són produïts per empreses
no adherides al SIG, per la qual cosa les
xifres de recuperació estarien inflades. En
definitiva, el sistema SIG només cobreix
un 23% dels costos de gestió d’envasos
lleugers dels ajuntaments catalans. A escala estatal la situació no és millor, les taxes
de reciclatge d’envasos sobre el total
produït són modestes, i les dades no del
tot fiables (veure taula).
Ecologisme popular El Manuel, el pare
de la meva amiga Manu, era drapaire als
anys 70 i, malgrat que no havia sentit parlar mai d’ecologisme, del seu barri no en
sortien ampolles, cartrons, diaris, pa sec
o roba cap a l’abocador. Actualment, el
baíxissim preu dels envasos d’un sol ús fa
que la tasca de drapaire no tingui sentit
econòmic. No passa el mateix amb els
metalls, especialment el coure, l’acer, el
plom..., que en el context de crisi s’han
convertit en una sortida per moltes persones. De fet, avui en dia, a molts països
del sud global —on la gestió dels residus
formalitzada és insuficient—, aquesta gestió és realitzada massivament per treballadors de l’economia informal (15 milions
de persones)5 que lluiten per ser respectats
laboralment. Per més informació, el dossier de Gaia a: tinyurl.com/6h4c7hd.
Envasos barats, costos alts Al final,
de residus n’hi ha cada vegada més i la
seva gestió l’ha de fer algú. La cultura
de l’envàs d’usar i llençar trasllada gran
part del cost a les arques públiques que
assumeixen la gestió d’envasos (el 70%),6
i sobretot provoca uns costos ocults ambientals que acaben afectant la nostra
qualitat de vida i salut. Quin és el cost

% reciclatge estimat**

Objectius LERE (llei)

Plàstic

38,40%

19,43%

22,50%

Metalls

68,90%

52,09%

50%

Vidre

60,03%

53,70%

60%

Paper i cartró

81,00%

68,18%

60%

* Dades de la mateixa indústria defensora del SIG. Les dades facilitades pels SIG són difícils de contrastar per part
de les administracions. En general, els SIG tendeixen a subestimar les xifres de producció de residus i a sobreestimar les xifres de reciclatge.
**Fundació per la prevención de Residus a partir d’Arpal, Ecoacero, Recipap, Ecovidrio i Cicloplast.

Proposta a l’Estat espanyol

Des de la plataforma Retorna, que agrupa diverses entitats de la societat civil, s’està
promovent la implantació d’un SDDR
obligatori a Espanya. En una primera
fase s’aplicaria indistintament als envasos
(llaunes, briks, ampolles de plàstic i vidre)
a partir de 100 ml d’aigua, cervesa, refrescos i sucs. El depòsit seria de 0,25 cèntims.
Actualment la iniciativa es troba especialment avançada en l’àmbit català, on compta amb un ampli recolzament de la societat
civil, de varies universitats i de cada cop
més ajuntaments (actualment 45). A la resta de l’Estat el procés acaba de començar.
Si voleu donar suport a la campanya i tenir
més informació, així com materials de difusió, visiteu www.retorna.org.
Reciclar vs reutilitzar

Quan retornem un envàs, aquest pot tenir
dues destinacions: servir com a material
per produir nous envasos (reciclatge) o bé
ser reutilitzat tot omplint-lo (reutilització).
5

Martin Medina, The informal recycling sector in developing
countries: organizing waste pickers to enhance their impact, Revista Gridlines n. 44, octubre 2008.
6
Fundació Catalana per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable.
7
Container Recycling Institute.
8
Inèdit i ICTA: ACV de la gestió de residus d’envasos PET,
llaunes, bricks, mitjançant SIG i SDDR a Espanya. UAB. Dades provisionals.
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A la immensa majoria de municipis paguem
unes taxes d’escombraries que no estan
vinculades a la la quantitat d’escombraries
que generem, i això no incentiva la reducció
o el reciclatge. En alguns països es paga segons el que es genera,12 ja sigui mitjançant
una targeta personal per poder accedir al
contenidor, un codi de barres al contenidor
individual que és pesat pel camió (Alemanya,
Seattle) o unes bosses prepagament homologades d’ús obligatori (Brussel·les, municipis
d’EEUU, Holanda i Itàlia). Algun estudi assenyala que s’han aconseguit disminucions
d’entre un 10-20% en la generació de residus.
Malgrat tot, en general aquests sistemes
requereixen una recollida selectiva individualitzada (porta a porta), cosa que és
possible però bastant complicada en zones
d’urbanisme dens. A més, és difícil reduir la
quantitat d’escombraries que generem si
no trobem envasos retornables al mercat,
si els sistemes d’empaquetatge són malgastadors, si no podem comprar a granel...
Aquest és un conjunt de raons per les quals
aquests sistemes per si sols, tot i generar incentius adequats, podrien no obtindre bons
resultats de reducció, ja que posen gairebé
tota la responsabilitat sobre les espatlles
dels ciutadans i dels ajuntaments.

6
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Més enllà de la reducció i la reutilizació, el
SDDR centra sobretot els seus objectius inmediats en el reciclatge. És a dir, busca millorar molt significativament el percentatge
d’envasos reciclats i que el material reciclat
resultant sigui de més qualitat, de manera
que se’n pugui tornar a fer envasos.
Tot i així, malgrat que això ja és una
millora molt substancial en relació amb la
situació actual, no podem perdre de vista que des d’una perspectiva ambiental la
reutilizació directa (reomplir) és el sistema més beneficiós. D’una banda, disminueix l’ús de recursos i residus, ja que
una ampolla de vidre pot ser omplerta 50
vegades i una de PET fins a 15 vegades.9
Per l’altra, els envasos reutilitzats tenen un
potencial d’impacte climàtic un 50-60%
menor que els d’un sol ús.10 Per desgràcia,
actualment a l’Estat Espanyol el percentatge d’envasos reutilizables és marginal i només existeix en el sector de l’hostaleria (la
quota de vidre reutilizable de refrescos va
caure des del 52% el 1990 a l’11% el 2009).
En qualsevol cas, com que s’estableix
per a tots els envasos, el SDDR crea indirectament unes condicions més favorables a la restauració d’aquests sistemes
de reutilització, en el sentit que tots han
de ser retornats per recuperar el dipòsit.
A més, els envasadors pagaran una taxa
per envàs nou, que s’estalviarien en cas
de reutilitzar l’envàs.11

on

Les taxes d’escombraries
no inciten a la reducció

s.

Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable

Però malgrat facilitar el camí, no es pot
assegurar que sigui suficient. En altres països el resultat és desigual. En el cas alemany,
la cervesa en envàs reutilizable va pujar d’un
68% a un 84% al implementar un SDDR,
però en canvi, aigua i refrescos s’han quedat en un 26 i 32% respectivament (per bé
que la xifra és ostensiblement major que en
els productes no subjectes a SDDR, com
els sucs, que no passen del 7%). Als Països
Baixos, en canvi, el SDDR genera altíssimes quotes d’envasos reutilizables (100%
en cervesa; 78-80% en refrescos i aigua).
Aquesta tendència s’afavoreix amb altres
regulacions o mesures fiscals complementàries, però no hem trobat estudis que expliquin a què es deuen aquestes diferències.
No NOMÉS de conScienciació
viu el canvi

Unes modestes taxes de reciclatge, que
semblen estar tocant sostre, així com
l’augment dels residus per càpita, mostren

9

Deutsche Umwelthilfe-Briefing: The German Deposit
System on One-Way Beverage Containers.
10
IFEU - Institute for Energy and Environmental Research: Life cycle assessment of refillable glass and PET bottles for
mineral water and soft drinks. IFEU, 2008.
11
AL Regne Unit estimaven que sería d’1 cèntim per envàs.
Eunomia: Have we got the bottle? Implementing a deposit refund scheme in the UK. Campaign to Protect Rural England. 2010.
12
A l’Estat espanyol s’aplica a Esporles (Mallorca) des de
2009 i a Argentona (Barcelona) des de 2010.

13

Environmental European Agency: Packaging waste generation per capita and by country. 2009.
14
Ministeri de Medi Ambient Finlandès, 5/21/2008.
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Un SDDR no és més que un esquema
d’incentius econòmics al reciclatge (si retorneu l’envàs us tornem el dipòsit). I al costat
de la conscienciació i l’accessibilitat pot
ser un contrapes necessari davant de la
inercia pro-residus. Tot i això, els SDDR
poden no ser suficients i, encara menys,
infal·libles. Per exemple, Holanda té un
SDDR completíssim i un impost que pe-

pot confirmar que, a part de l’existència
d’un SDDR i del nivell de renda, hi ha
altres variables molt importants per explicar els nivells de residus d’envasos en una
societat: conscienciació mediambiental,
hàbits culturals, cohesió social, credibilitat
de les institucions... En tot cas, el camí
es fa caminant i implementar un SDDR
sembla un pas necessari i factible. Desgraciadament, el projecte de llei de residus que acaba de ser presentat per a la
seva discusió en el congrés, allunya no
només un possible SDDR, sinó qualsevol política significativa de reducció de
residus. Caldrà seguir reclamant.

or
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Necessari però no suficient

nalitza les bosses i productes d’un sol ús.
No obstant això, continua sent un dels
països d’Europa amb més quantitat de residus d’envasos per habitant, amb 212 kg
per persona, molt per sobre de la mitjana
de la UE-15 (els països de rendes altes) de
186 kg.13 i gairebé triplicant la mitjana de
la UE12 (els països de rendes baixes). Pero
no pretenem infravalorar els efectes d’un
SDDR; caldria veure com seria la situació holandesa sense un SDDR. En canvi
Finlàndia, que presenta un SDDR i impost similars i una renda per càpita igual
a l’holandesa, té una mitjana de residus
d’envasos per càpita gairebé un 40% inferior (132 kg). L’any 2006 van ser retornats
el 98% dels envasos reutilizables i el 88%
dels envasos d’un sol ús amb dipòsit.14 Les
ampolles reomplibles arriben a una quota
del 81% (amb l’estalvi de 55 ampolles per
persona a l’any) i gairebé no hi ha llaunes
(4%). Tampoc hem trobat estudis que expliquin aquestes diferències, però sí que es

s.

les limitacions de les estratègies actuals. Les
nombroses campanyes de conscienciació, la
disponibilitat d’un contenidor per cada 167
habitants... no hauria de ser suficient? El
que passa és que altres elements empenyen
molt fort en la direcció oposada: l’augment
de les rendes i el consum, els ritmes de vida
que modifiquen els nostres hàbits alimentaris, la utilització de l’empaquetatge com
a reclam, la reducció de la mida mitjana de
les llars, la deslocalització de l’alimentació,
l’extensió dels supermercats...
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El

La gràcia està en els dilemes,
el truc en la passió
Reflexions sobre el CRIC

vida slow i després accelerar vertiginosament per acabar el treball en l’últim minut? Com promocionar-nos si no tenim
temps? Com ser més accessibles sense
sotmetre’ns a les dures condicions de la
distribució comercial? Com participar en
moviments socials si l’agenda sempre desborda? Com ser horitzontals sense perdre
efectivitat?
Com veieu, no ens avorrim pas: els reptes amaneixen el nostre dia a dia. I encara
que no sempre resolem aquests dilemes,
hi convivim gràcies a la passió del que fa
alguna cosa sobretot perquè hi creu i hi
gaudeix. A part i més enllà de tot això,
el CRIC i Opcions es toquen, s’oloren,
es veuen, s’escolten. Són les reunions de
redacció que endarrereixen el dinar discutint sobre la idoneïtat d’una frase mentre puja l’olor de la cafeteria de baix; són
els matins d’ensobrar la revista a ritme de
salsa; són els menjars de tupper entre caixes
de revistes; són els sopars de Nadal que
arriben a la primavera per la intensitat de
l’agenda; són les aparicions d’un nou projecte d’investigació molt interessant que, a
més a més, ens salva el balanç anual in extremis; són les anècdotes de l’última gira
teatral de Xucrut; són els nervis quan arriben les caixes de la impremta o quan vas
a fer una xerrada davant 150 persones en
una sala d’actes, o la decepció quan arribes a un centre cultural i el públic són tres
persones; són les nits sense dormir entre
pdfs per arribar al tancament; són aquests
moments de surrealisme quan camines per
un carrer comercial i penses: Però què fem?
…Si això no hi ha qui ho pari!; però també
aquests moments d’il·lusió quan ens arriba
la notícia d’una cooperativa d’energia renovable o la trucada d’una nova subscriptora
on brolla immediatament la complicitat.
Al cap i a la fi, el CRIC i Opcions són sobretot petits i innombrables —però grans i
únics— moments.

on

s.

or
g

Com a projecte de vocació social
que mira d’obrir una escletxa, ens
sorgeixen dubtes i reptes: Com especialitzar-se a donar informació sobre
el consum sense donar a entendre que és
l’únic camí de transformació? Com parlar
de canvis individuals en el dia a dia sense
oblidar que cal canviar estructures? Com
transmetre que podem canviar coses sense
perdre de vista que no és tan fàcil i que el
resultat agregat és limitat? Com arribar a
més gent sense renunciar a la profunditat
d’anàlisi? Com posar l’ètica en el centre
sense ser moralistes? Com parlar de responsabilitat sense atribuir pecats i culpes?
Com parlar de política i transformació social sense ser pamfletaris?
Com a projecte de comunicació
i investigació que s’ha format a si
mateix i ha inventat els seus camins,
també sorgeixen dilemes: Com oferir
informació amena sense caure en simplismes o receptes prefabricades? Com abstenir-nos d’intentar convèncer ningú però
alhora posicionar-nos i generar esperit
crític? Com oferir informació objectiva
sense tractar de ser neutrals? Com fer una
publicació a contracorrent sense caure en
la marginalitat? Com fer una revista visualment atractiva en dues tintes? Com
saber quan hem de parar d’investigar tot
i que aspirem a disposar d’una visió completa? Com no deixar-se absorbir pel treball d’investigació i poder així desenvolupar nous canals de comunicació com les
xerrades, el teatre, els tallers, la web...?
Finalment, com a projecte econòmic, personal i col·lectiu, sorgeixen
més qüestions: Com professionalitzarnos si no tenim prou recursos? Com
trobar els recursos sense professionalitzar-nos? Com convidar a la participació
sense que se’ns endugui més temps del
que ens aporta? Com arribar a l’estabilitat
de l’equip si no podem oferir condicions
sostenibles? Com defensar un ritme de

op

ci

Com us comentàvem a
l’editorial, l’accidentada
manera com hem començat
l’any ens ha convidat a fer
una reflexió sobre el nostre
camí i els reptes que afrontem des del CRIC i Opcions.
Hem gaudit llegint les
reflexions que heu deixat a
la nostra web i us agraïm la
participació i el suport. Per
a aquest Divan especial
n’hem hagut de seleccionar
només unes quantes per
raons d’espai, però la resta
estan disponibles a la web.
Comencem per compartir
les preguntes que nosaltres mateixos ens fem.
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Què és

per a vosaltres

el CRIC i Opcions

i què espereu

que segueixi sent?

or
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La veritat és que
Arrate
se’m fa difícil resumir què és
per a mi el vostre projecte i la publicació Opcions…, i això crec que ja és un
bon punt de partida. Confesso que exercir
el consum responsable em resulta molt difícil.
No tant el no anar de rebaixes o prescindir de
comprar coses que no necessito. És més aviat que
no sé si és millor que el producte tingui pocs embolcalls o que provingui d’una empresa local. Que no sé si
és millor deixar d’agafar bosses al súper (que moltes
són compostables) o comprar bosses de plàstic per
llençar-hi les escombraries (que com a molt són de
plàstic reciclat)…, i així milers de dubtes. Però em
consolo pensant que ho intento i, en realitat, em
dóna una satisfacció enorme cada petit pas
que faig. Espero la vostra revista amb molta
il·lusió, em carrega les piles i em fa sentir més acompanyada en aquesta
tasca de canviar les coses.
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Fernando
Des que vaig
descobrir la vostra revista
vaig quedar sorprès pel seu enfocament i especialment per la seva serietat en els continguts, que imagino fruit
d’un encomiable esforç preparatori. Crec que
sou com una petita illa per a nàufrags (en aquest
cas, nàufrags de la Societat de Consum). Us animo
a continuar, ja que la vostra presència, petita en
comparació amb la gran Premsa, és una presència
necessària que tot just cobreixen altres publicacions.
Ser minoria és dur, fins i tot molt dur, però sense
minories que s’avancin no hi ha mai canvi social. La
Història està marcada per accions d’aquest tipus.
Quan no són possibles les grans actuacions, els
petits gestos són valuosos per si mateixos i
mai se sap... Sospito que tots els vostres
subscriptors i lectors som els vostres
millors propagandistes. Això ja
és un reconeixement a la
vostra tasca.
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En general les
Carles
revistes de desastres mediambientals no m’agraden perquè
al final em quedo pensant I que puc fer,
jo? I es clar, la resposta sovint és res. En
canvi, amb Opcions (encara que també hi surt la
part desagradable) sovint hi ha la part de i podem
fer això, que resulta beneficiós per les persones i el
medi ambient. Quant al pla laboral i econòmic, crec que
ens hem de professionalitzar, sense caure en la poltrona, i créixer en termes de recursos monetaris. Ja sé que
és més fàcil dir-ho que fer-ho. La major part de les associacions, partits verds, etc. estan, desgraciadament, en
una situació econòmica de constant precarietat que
impossibilita la seva expansió. Per la meva experiència, això és deu a certes idees assumides que
limiten i desempoderen molt. Crec que al CRIC
podríem obrir aquesta reflexió per construir
una associació pròspera, sòlida i expansiva. Moltes gràcies per crear i
mantenir aquesta revista que
tant m’estimo.

opcions.org

M’agrada de vosaltres
que no hi ha judici ni culpabilizació des del discurs, sinó molta
informació amb propostes diferents, obertes
a la reflexió i a la crítica, a la construcció amb els
altres. No doneu la recepta, sinó que compartiu les
preguntes que us feu i la manera com les responeu des
de les investigacions, alhora que fixeu certs criteris claus
amb els quals puguem prendre les decisions. És genial que
tingueu una proposta concreta per desarticular el paper de
la culpa en aquests temes, per mi això té un potencial de transformació brutal en aquest camp del CCT. Crec que les apostes
més enllà del periodisme, com el teatre o els vídeos, són també
un pont per a altra gent que no està tan implicada en la reflexió
del consum conscient i la seva pràctica. És un gust treballar
amb vosaltres com a equip. Estic aprenent de les vostres
formes i pràctiques, teniu un compromís i un treball sistemàtic, al mateix temps que una passió pel que feu, que li
dóna molt sentit. No parleu per parlar, realment viviu
això com una aposta personal, però alhora contextualitzant-ho com un canvi social entre altres.
A veure si arribem a les 5.000 subscripcions per d’aquí un parell d’anys com
el Diagonal!

on
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Per a mi Opcions
és el costat més humà
del consum, el costat pacífic, la
mirada transparent, honesta, lliure,
d’un equip de persones que estan treballant amb molta força per construir una
societat millor. Opcions també representa
fer les fotos per cada número, rebre el guió
del que voleu explicar i intentar representarho tan bé com pugui. És un treball que es
repeteix des del primer número (no teníem
encara fotos digitals!) i que em deixa
amb una enorme satisfacció. Gràcies
a tots i a totes les que feu posBetty
sible la revista, inclosos els
(fotògrafa
lectors i lectores!
voluntària de
Opcions)

Podeu llegir
aquests i altres
testimonis,
i escriure el vostre,
a la nostra web
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Conchi
(col·laboradora
de travessies)

El que m’agrada
d’Opcions és que és molt compromesa i alhora molt propositiva.
Crec que és una eina molt bona per sortir
del gueto, per arribar a gent molt diversa, que
té ganes de transformar, ja sigui a nivell individual
o col·lectiu; pel llenguatge planer, pròxim i molt humà,
per l’actitud que transmet i les ganes que contagia de
fer coses i... m’encanten els dibuixos! A nivell polític, crec
que el treball que feu és necessari per vincular el CCT a la
transformació política. I potser no n’hi ha prou amb això,
però també està bé així, perquè, si no, podria arribar a
confinar-se una altra vegada en un gueto… i ja hi ha altres
espais per això. En el pla personal penso que sí que aconsegueix el que busca. Motiva a ser més coherent i a veure
que hi ha altres persones, i ben diferents!, que compartim camí… En el terreny laboral i econòmic crec que
feu una feina rigorosa i ben feta, encara que no sé
si és sostenible per vosaltres… Sigui com sigui, a poc a poc les coses creixen, algunes
per a bé, i sembla que és el cas del
Andrea
CRIC! Endavant!!

Per mi sou, i
espero que ho seguiu sent,
font d’inspiració i companys de
camí i conspiracions. Cada vegada que
m’arriba la revista a la bústia reconec un
sentiment d’alegria i curiositat que em recorre
les cèl·lules. Crec que és el paper que consumeixo
més conscientment i transformadorament. Em serviu de finestra al món del CCT. Tinc un cert sentiment
de comunitat, de tribu, de clan quan us llegeixo, perquè
m’imagino la resta de persones que també ho fan i el que
m’hi uneix. Per mi sou un think tank del CCT... ni més ni
menys! Creeu discurs, però no ho feu sols/es. Escolteu
el que us diuen les persones que us llegeixen, dialogueu
amb els vostres lectors, els convideu a participar en
aquest camí, els el feu conèixer i el difoneu. M’encanta
el vostre enfoc i el comparteixo: més enllà de la
dimensió individual i concreta (que també), hi ha
la dimensió estructural i els nostres estils de
vida... Capgirem-los també! En resum, sou
tot això i espero que ho seguiu sent.
Endavant, companys!!
Jorge
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GUIA PRÀCTICA
Queda’t amb

DEL PA
El número 11 d’Opcions està dedicat al pa (pots descarregar-lo a opcions.org, o comprar-lo en paper: cric@pangea.org).

El pa més nutritiu i saludable

Fermentació lenta,
elaboració artesana
Podem trobar forns i elaboradores que
treballen amb processos artesanals produint un pa més saludable que l’industrial
(menys additius, llevat mare) i alimentant
un teixit econòmic més local i descentralitzat. Busquem pa d’elaboració artesana,
normalment associat a fermentació lenta
(vigilem també amb els reclams de pa artesà, perquè moltes vegades no són certs).
Podem identificar a primer cop d’ull un
pa de fermentació lenta perquè pesa molt
més que un pa d’elaboració ràpida.
Preguntem al forn amb quin tipus de
llevat es fa el pa, i quins complements i
additius s’utilitzen (en general, les fleques
i forns afegeixen a la massa un millorant
panari, que és una barreja de diferents
additius).

or
g

Les farines integrals i semi-integrals donen lloc a un pa més nutritiu i fibrós que les farines blanques. És així perquè la farina integral conté tots els nutrients i la fibra del blat, mentre que, en el
procés de refinat, la farina blanca perd el segó i el germen, amb lo qual s’extreu la fibra, part de
les proteïnes i pràcticament tots els greixos, minerals i vitamines. Si a més les farines integrals
provenen d’un molí de pedra, com que no pateixen elevades temperatures mantenen al màxim
les seves propietats nutricionals.
Els pans elaborats a partir d’una fermentació lenta (llevat mare) són més fàcils de digerir, i
més rics en gust i en olors (tot i que una mica més àcids).

Additius més comuns en els millorants

Oxidants: Àcid ascòrbic (I300 o vitamina C)
Emulsionants: Lecitina de soja (I322), derivats

ci
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d’àcids grassos
(I471, I472), Ester carboxil, àcid làctic (I481, I482).
Enzims: Farina de malta, farina de soja.
Sucres: Dextrosa o glucosa i fructosa.
Estabilizants, reguladors de PH: Principalment carbonat
càlcic (I170) i fosfat monocálcic (I341).
L’element més controvertit és la lecitina de soja per la seva probable
procedència transgènica (a la Guia Vermella i Verda de Greenpeace
es pot consultar l’apartat de fabricants de pa per veure quins poden
haver usat transgènics en la seva elaboració: www.greenpeace.org).

op

No hi veig gaire sentit a afegir-hi vitamina C (àcid ascòrbic,
també anomenat I-300), lecitina de soja o similars. Seria
una mica com perdre temps i diners a trobar els millors
ingredients per un gran estofat… i acabar tirant-hi subproductes, com per exemple salxitxes de frankfurt de pot en
lloc d’un bon embotit artesà.
Ibán, usuari del fòrum del pa

El bon menjar no entén de modes

•

•
•

Tinguem en compte que els reclams de pa acabat de fer o calent no sempre coincideixen
amb millores en les aportacions nutritives del pa. El pa precuinat, que normalment es
presenta com a acabat de fer i calent en un forn a la vista del públic, és menys nutritiu i,
al llarg del dia, primer s’estova i després s’asseca.
Davant els reclams de pa enriquit amb vitamines o minerals, tinguem en compte que els
nutrients i additius estan molt desnaturalizats. Aquests nutrients que necessitem es troben
en estat òptim en els aliments frescos i variats, que no requereixen cap processament.
Amb el pa tou i sense escorça masteguem i salivem menys. Mastegar ajuda a mantenir la dentadura sana, i a més la saliva fa la primera part de la digestió (en trencar algunes molècules).

Matèries primeres locals i
ecològiques
La producció amb mètodes artesans i/o
ecològics tendeix a ser més respectuosa
amb el medi i les persones. A l’hora de comprar pa, busquem segells i certificacions
ecològics (es pot veure el segell de cada
comunitat autònoma aquí: www.alimentosecologicos.es/consejosreguladores.html).
També hi ha pans fets amb matèries
primeres ecològiques que no han de tenir
necessàriament segell. Des d’un punt de
vista ambiental i social és important que
les matèries primeres siguin d’origen local. Preguntem al forner i interessem-nos
per l’origen del pa, així també reforcem
vincles de confiança entre productor i
consumidor. En darrer lloc, també podem
trobar pa ecològic a algunes grans superfícies de distribució: cadascú ha de valorar
quant pesa el criteri ecològic i quant el de
model econòmic.

Un racó amb molts recursos per als amants del bon pa, des de com fer-ne i on trobar els millors ingredients fins a com avaluar el bon pa i on trobar-lo:
www.elforodelpan.com. Per conèixer més sobre llevats, farines i additius, consulta: www.agro-cultura.org/article.php?article=18.
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•
•
•

això

El pa fet amb llevat mare i farines integrals té més nutrients (i s’aprofiten
millor); si a més són ecològiques, evitem productes químics.
El pa ecològic i local és millor per al medi ambient i el món rural.
Comprem a forns de barri i petits productors per alimentar una economia
més humana.

BarÒmetrE del CRIC
L’ús de farina integral o semi-integal i de matèries primeres ecològiques desplaça la qualitat cap a la dreta.
Menys qualitat.................................................................................................................................................................................Més qualitat

3

2

1: Llevat premsat, farina blanca,
industrial i alt contingut d’additius:
pa de motlle envasat

2: Llevat premsat, farina blanca,
precuinat -massa congelada- i alt
contingut additius: baguette calenta

Economia local, petita escala

4: Llevat mare, farina integral, fet
artesanalment i sense additius:
pa de fleca de qualitat alta

DUES MANERES DE COMPRAR PA

Comprar pa a una fleca Aquí trobareu un fòrum dedicat a compartir coneixement sobre fleques i forns: entreu a
www.elforodelpan.com i punxeu al tema Botigues i fleques.
Fabricants de pa ecològic Destaquem algunes marques que pots trobar a les botigues de productes ecològics:
El Rincón del Segura. Àmbit: Espanya
El Pa d’en Pitus. Àmbit: Catalunya
Biogredos. Àmbit: Centre-sud Espanya
El Árbol del Pan. Àmbit: Centre-sud Espanya
El Forn de Ca Busquets. Àmbit: Catalunya
El Horno de Leña. Àmbit: Espanya
Paneco (Panes Ecológicos del Sur). Àmbit: Espanya
Biopanadería Integral Mendigorría. Àmbit: Espanya
Barcelonareykjavík. Àmbit: Catalunya
Per trobar més fabricants es poden consultar els directoris
dels Consells Reguladors d’Agricultura Ecològica de cada comunitat autònoma: www.alimentosecologicos.es/consejosreguladores.html.
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Als canals de gran distribució trobem sobretot el pa precuinat i/o
industrial, encara que en algun, com Carrefour, també podem trobar
pa ecològic i de qualitats intermèdies (vegeu baròmetre). Optem per
canals de consum locals, pròxims i de petita-mitjana escala (veure
gràfic a la Guia de Carn, pàg 15).
• Prioritzem la compra en els forns de barri o municipals, que permeten conservar certa autonomia a les poblacions.
• Existeixen forns i fabricants de pa de producció a petita escala i/o
ecològica.
• Si volem reduir concentracions de poder en alguns punts de la
cadena de distribució alimentària, evitem comprar en canals de
gran distribució i grans multinacionals, com Bimbo-Sara Lee en la
part de producció o Carrefour en la de distribució.

3: Llevat premsat, farina blanca, fet
artesanalment, contingut mitjà d’additius: pa de fleca de qualitat mitjana

4

or
g

1

Dos maneres de fer-se pa

Com fer-nos-en nosaltres mateixos? www.youtube.com/watch?v=Z49rUu7vduE
Com es fa el pa industrial? www.youtube.com/watch?v=3UjUWfwWAC4

Com més tardi a assecar-se, millor

•
•

Evitem comprar pa que s’assequi molt ràpidament: de crosta prima, de forma allargades, poc dens i precuinat.
El pa és higroscòpic: En una regió seca o en una casa amb calefacció
s’haurà de protegir perquè no s’assequi, per exemple amb una bossa que
deixi transpirar (de roba molt millor que de plàstic). En una zona humida es
deixarà respirar perquè no es reprodueixin floridures i llevats no desitjats. Si
la peça està sencera es conservarà millor que tallada en llesques.

Consells d’estar per casa

•
•

Aprofitar el pa sec
Si no és sec del tot podem humitejar-lo una mica i escalfar-lo, així recupera
textura i gust durant una estona. També podem fer-ne pa amb tomàquet,
o torrar-lo. Hi ha moltes receptes amb pa sec: sopa de pa, de ceba, d’all, de
peix, gaspatxo, rostes, etc. També podem moldre’l (amb un molinet o una
liquadora) o ratllar-lo i fer-ne pa ratllat. Es pot torrar una mica al forn perquè
sigui més bó. Si estem en un entorn rural el podem donar al bestiar.

•

És difícil que no ens sobrin rosegons de pa i que no s’acumulin
al típic racó del pa sec. La bona notícia és que hi ha moltes maneres d’aprofitar-lo.
Podem fer-nos el pa nosaltres mateixos, així podem comprar directament els ingredients i experimentar el procés d’elaboració.
Només necessitem quatre ingredients i una mica de paciència.
Avui dia hi ha també màquines panificadores que faciliten i agilitzen el treball.
El pa de fermentació lenta és més dens, amb la qual cosa hi ha
més concentració de nutrients per volum de pa. Es pot veure
com una manera d’obtenir més eficiència nutritiva (igual quantitat, més nutrients) o menys plaer gustatiu (igual quantitat, més
calories). Això dependrà de cadascú.
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GUIA PRÀCTICA
Queda’t amb

DE LA CARN
El número 19 d’Opcions està dedicat a la carn (pots descarregar-lo a opcions.org, o comprar-lo en paper: cric@pangea.org).

La producció mundial de carn s’ha multiplicat per quatre des de
1960, mentre que la població s’ha multiplicat per dos. Aquest increment no ens surt de franc: una excessiva producció i consum de
carn tenen impactes negatius sobre les persones i el medi traduïdes
en sobreconsum de recursos naturals, impacte sobre dinàmiques
ambientals globals (desforestació, canvi climàtic, transgènics...),
efectes negatius sobre la salut de les persones i injustícia distributiva entre rics i pobres.

Consum de recursos naturals*
Volum de la collita en un camp de 10x10m

Hortalisses
240 kg

Cerals
50 kg

or
g

Quanta carn mengem?

* Dades de la Guia d’Educació Ambiental n.18 de l’Ajuntament de Barcelona

Fruites
40 kg

Pollastre
20 kg

Porc
10 kg

Trobar els mateixos nutrients en altres aliments
Nutrient

Aliment
Ous (sobretot la clara), làctics, llevat de cervesa, llegums, algues, cereals, fruits secs i llavors

Ferro, zinc

Llegums, cereals i fruits secs

Vitamines grup B

Es poden trobar totes combinant llegums, llevat de
cervesa, cereals i vegetals verds, excepte la B12 que
només podem trobar en ous i làctics

•

14

on

Molts menjars tradicionals segueixen la lògica de combinar llegums i cereals per aprofitar al màxim la proteïna vegetal (potatges, bullits, paelles). I gràcies a aquesta combinació podem reduir
la proporció de carn.
Poseu una mica de vegetarianisme a la vostra vida: Podem plantejar-nos establir uns dies a la setmana sense carn, o prescindir-ne
en algun àpat, o provar una dieta vegetariana durant un temps. Hi
ha molta bibliografia sobre dietes vegetarianes i trobarem gran

op

•

ci

Reduir el consum de carn
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Les proteïnes del llevat i dels llegums, especialment de la soja, són
pràcticamente tan aprofitables com les de la carn (encara que la
soja pot ser transgènica; fixem-nos en l’etiquetatge perquè és obligatori indicar-ho). Menjar determinades combinacions d’aliments
ajuda a aprofitar millor les proteïnes: llegums + cereal, carn + cereal, làctics + fruits secs.

s.

Proteïnes

•

quantitat de combinacions: empanades de verdures, croquetes o
canelons de bledes o d’espinacs, rodanxes d’albergínia i carbassó
arrebossats, pebrots i albergínies farcides, ous o durs i farcits, pizzes, lasanya vegetal, truites, falafel… Trobarem moltes receptes
a www.vegetarianismo.net.
Per donar un gust intens als menjars podem reaprendre a utilitzar
l’all, el pebre vermell, les espècies, l’oli, el vi, els licors, el llevat de
cervesa…

•
•
•

això
esto

Menjar menys carn és més sa, més just, més sostenible i més econòmic.
La ramaderia extensiva, especialment l’ecològica, és més sostenible i ajuda a
mantenir el medi rural viu.
Trobareu carn extensiva a a botigues ecològiques i carnisseries que venen
carn d’indicacions geogràfiques protegides (IGP) o de ramaders coneguts.

Quin model econòmic alimentem
Per alimentar una economia sense grans embuts de poder1 ni injustícies, escollim carn amb canals curts de comercialització i provinent de ramaders i comerços locals i de petita-mitjana escala.

or
g

Genètica animal: Quatre empreses
per al porcí (carn), cinc per al boví
(llet i carn) i quatre per l’avícola
(carn i ous). A l’Estat espanyol Hendrix (a través de la seva filial Hypor)
és propietària de la genètica d’un de
cada quatre porcs.

s.

Reconèixer la bona carn

op

ci

on

Comprem carn de ramaderia extensiva, ja que és més saludable per
a nosaltres i té menys impactes negatius sobre el medi ambient i
el món rural. Les carns extensives més habituals a l’Estat espanyol
son les de boví, avícola i oví. La de porcí és la menys habitual: per
exemple, a Catalunya hi ha 3 productors de porcí certificats i més de
230 de boví, a Galícia 2 de porcí enfront de 100 de boví. Andalusia
és la comunitat amb més productors de porc ecològic, sobretot per
l’embotit ibèric o de Jabugo.
• Busquem carns certificades amb segells de producció ecològica. Els segells de cada comunitat autònoma es poden veure a:
www.alimentosecologicos.es/consejosreguladores.
• Moltes indicacions geogràfiques protegides (IGP) o denominacions d’origen (DO) de carn corresponen a tractaments extensius i sobretot a races autòctones. Aquests son alguns del IGP
i DO a l’Estat espanyol. També existeixen altres diferenciacions
regulades per cada comunitat autònoma amb segells o marques
de garantia de qualitat, però la seva qualitat és variable. D’altra
banda, podem trobar carns que, malgrat complir els requisits de
qualitat, no tinguin el segell.
• No ens deixem confondre pel màrqueting alimentari: Arran de crisis
alimentàries com la de les vaques boges han aparegut denominacions com vedella natural, pollastre vegetal, pollastre groc... que no
sempre tenen al darrere realitats productives que les justifiquin.
Tinguem una mirada crítica davant aquests reclams.
• La carn d’animals de cria extensiva té vetes de greix que podem veure a primera vista. La d’animals d’explotació intensiva
en general és més tova i melosa perquè conté més quantitat de
greix, donant-se la paradoxa que, a pesar de contenir més greix;
aquest no es veu perquè està infiltrat entre les fibres musculars.
Una carn de textura consistent pot ser un bon símptoma que
prové de ramaderia extensiva.
1

tinyurl.com/3rslxyz

Cereal i soja: A l’Estat espanyol els
dos principals components del pinso
(cereals i soja) són controlats per Cargill i Bunge. A Europa, aquestes dues
empreses, més ADM, controlen el
80% de la soja que entra al continent.

Pinsos: A l’Estat espanyol una sola
empresa (Nutreco) controla gairebé
el 20% del pinso que es produeix a
l’Estat espanyol. Les quatre principals
empreses (Nutreco, Guissona, Vall
Companys i Coren) controlen el 35%
del mercat de pinsos.
Súpers: A tot l’Estat 5 empreses controlen el 55% de les vendes de productes alimentaris.

•

•

•

Comprem carn de productors ecològics prop de la nostra zona.
Una bona manera de trobar-ne és consultar els directoris de productors ecològics dels Consells Reguladors d’Agricultura Ecològica autonòmics: www.alimentosecologicos.es/consejosreguladores.html o bé www.gastroteca.cat/ca/compra-a-pages.
Comprem a carnisseries. Sempre que puguem, preguntem al carnisser si coneix la procedència de la seva carn o el tractament
que se n’ha fet. En alguns llocs, sobretot al nord de la península, encara trobareu carnisseries que tenen contacte directe amb
ramaders locals, normalment de boví o oví de maneig extensiu.
Els grups de consum agroecològic són un canal de consum que
va en augment. Si a més de comprar aliments ens interessa implicar-nos en una dinàmica col·lectiva, busquem-ne un de la nostra
zona. Hi ha directoris de grups a Ecoconsum: www.ecoconsum.
org o a La Repera: www.repera.wordpress.com.
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GUIA PRÀCTICA DE LA CARN (cont.)

GuardeM-LA en condicions

•
•
•

Evitem que la carn o el seu suc entrin en contacte amb altres
aliments, ja que conté microbis.
Descongelar-la tan gradualment com sigui possible: del congelador a la nevera i de la nevera a fora.
Que la carn perdi el seu color viu no significa que s’hagi fet malbé, sinó que s’ha oxidat. Si es vol evitar, la carn es pot untar
amb oli.

ques, tot i que no és aconsellable llençar-los a un compostador
casolà, ja que és difícil mantenir el compostador en condicions
adequades perquè aquestes restes no es podreixin (en podrir-se
proliferen els microbis i s’atrauen rossegadors).

•
•

Carn i residus

s.

•

Convé menjar-se-la amb aliments bàsics, com fruites i hortalisses, per reduir el risc de tenir osteoporosi, ja que és un aliment
àcid, com també ho són els cereals.
No llencem el suc que es perd quan la cuinem, ja que conté gran
part de les vitamines.
Evitem cremar-la massa ja que, sempre que un aliment es crema massa, es formen hidrocarburs aromàtics policíclics, unes
substàncies potencialment cancerígenes.
Evitem embolicar-la amb paper d’alumini i tenir-la a altes temperatures, perquè l’alumini pot passar al menjar i afectar connexions neuronals.

on

•

op

ci

Cada vegada és més corrent, en determinats canals de compra,
trobar carn envasada al buit. Evitem comprar carn envasada si
volem evitar tal desaprofitament de recursos. A les carnisseries
és menys habitual trobar carn envasada.
Els residus de carn són matèria orgànica i, per tant, els podem
reciclar: llencem les restes de carn a la galleda de restes orgàni-
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Com cuinar-la per aprofitar-la al màxim

GUIA PRÀCTICA

Queda’t amb això

DELS BOLQUERS
I LES COMPRESES
Al número 18 d’Opcions, més informació (opcions.org, cric@pangea.org).

•

També en aquest terreny xoquen la cultura d’usar i llençar amb la de la
reutilizació, i de nou ens decantem per la reutilització.
Pel que fa als bolquers i la incontinència, tenim diferents opcions de bolquers reutlitzables; per a la menstruació podem triar entre compreses
reutilitzables, copes menstruals i esponges.
En cas de fer servir productes d’un sol ús, escollim aquelles opcions amb
menys impacte, com els bolquers compostables o els procedents de cultius ecològics.

or
g

•
•

Hi ha dues grans famílies de productes: els d’un sol ús i els reutilitzables. Aquí teniu una taula amb la descripció de les diferents opcions.
D’un sol ús

Reutilitzables

s.

Us

Bolquers d’un sol ús. Bàsicament tenen tres capes: una de teixit
suau i permeable que està en contacte amb la pell, una compresa absorbent i una capa exterior impermeable. A més, tenen
mecanismes per aguantar-se al cos del bebè per si mateixos.
Per la incontinència n’hi ha d’integrats amb calces

Bolquers de roba. Consisteixen en una roba de teixit absorbent (majoritàriament de cotó o cànem) que es substitueix per una de neta a
cada canvi de bolquers, més un protector impermeable.
Es poden anar reutilitzant fins que el teixit es faci malbé per l’ús; solen durar almenys per dos bebès

Menstruació

Compreses i salvaeslips. Són similars als bolquers per a bebès
pel que fa a materials i estructura. La majoria són de cel·lulosa
i teixits sintètics, i també n’hi ha de només cotó fluix.

Compreses i salvaeslips de roba. Generalment són de cotó amb
una capa de plàstic o cel.lulosa al darrera. No és difícil fer-ne de
casolanes.

Tampons. Són fibres absorbents, de cotó o raió, premsades
en forma de cilindre. Poden dur aplicador (de cartró o plàstic)
o no

Esponges. Són esponges marines que s’usen com un tampó; quan
estan saturades s’esbandeixen i es tornen a col·locar.

op
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Bebès i
incontinència

Copa menstrual. És un recipient generalment de silicona en forma
de vas que s’introdueix a la vagina i reté el flux de sang. Es buida i es
torna a col·locar tan sovint com sigui necessari

COM FER SERVIR ELS bolquers reutilitzables
Un procés d’experimentació Si serà la primera experiència amb un nadó podem anar introduint, per no atabalar-nos, els bolquers de roba gradualment, a mesura que anem coneixent com és la convivència amb la criatura. Val més no comprar tot el joc sencer
fins que no estiguem segurs de quin model volem. És recomanable conèixer els diferents tipus i provar-ne més d’un. Demanem-ne per
provar a altres usuaris, perquè en general a qui en fa servir també li agrada facilitar-ho a altres.
Quin tipus de bolquer reutilitzable vull?
Una bona qualitat del teixit i la confecció faran que ens durin més. Existeix un paper especial que es posa dins del bolquer i recull les femtes,
facilitant la neteja a má del bolquer. Quan hàgim d’estar uns dies fora de casa i sense rentadora, serà molt més còmode fer-ne servir d’un sol ús.
Tot en u. En general són d’una sola peça i el maneig és tan fàcil com el dels d’un sol ús. Són els que triguen més a eixugar-se, per tant trigaran més a tornar a estar disponibles. Existeix una modalitat reomplible que permet posar i treure la peça absorbent, que així s’eixuga
més ràpid. Els tot en u són la millor opció per quan vulguem deixar la criatura a la guarderia o amb algú altre.
De dues peces. L’absorbent i el protector impermeable van solts i sempre serà necessari posar les dues peces en el canvi de bolquers
(així no cal rentar el protector a cada canvi de bolquers). Opcionalment poden portar un folro per cobrir el bolquer. Dins d’aquest grup hi
ha variants: bolquers senzills (gases o tovalloles enrotllades), bolquers amb forma (més adaptats a la forma del nadó) i bolquers ajustats
(completament adaptats a la forma del nadó, amb tancaments de velcro, botons…).
Com es renten? A l’hora de rentar-lo, cada bolquer és diferent. Els fabricants ens aconsellen amb les instruccions.
Podem trobar més informació a: www.ecomaternal.wordpress.com , www.crianzanatural.com.
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GUIA PRÀCTICA DELS BOLQUERS (cont.)

Reduir el consum

•

•

Com més aviat els bebès aprenen a controlar els esfínters, més
aviat deixarem de fer servir bolquers. Això no implica que haguem
de donar-nos pressa, cada nadó té els seus propis ritmes. En general, els bebès que usen bolquers d’un sol ús aprenen més tard
a controlar els esfínters perquè no senten mai que estiguin molls.
Hi ha diversos hàbits i pràctiques que ajuden a prevenir o curar
la incontinència: reduir l’estrès, mantenir una dieta equilibrada,
no aguantar-se el pipí gaire estona, no prendre líquids poc abans
d’anar a dormir o fer exercicis de sòl pèlvic.
Fer compreses i salvaeslips de roba a casa és força senzill. Alguns
web que expliquen com fer-ne: tinyurl.com/4z7m9d3 (en gallec)
tinyurl.com/bsfcv3, www.diapersewing.com (en anglès).

•

Si comprem productes de qualitat trigaran més a gastar-se o
estripar-se. Hi ha bolquers reutilitzables que poden durar més
d’un bebè, de manera que ens els podem passar entre amics i
familiars.

Que cadascú combini els criteris com li plagui
A l’hora d’escollir quin tipus de producte fem servir, tenim sobretot
cinc criteris: l’eficàcia (que faci bé la seva feina), la conveniència
(que no ens suposi un esforç ni un cost excessiu), la vivència (el
grau de consciència amb què fem les coses), l’impacte ambiental i
l’efecte sobre la salut.

or
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•

PER BOLQUERS I COMPRESES
Desechables

Reutilizables

Els més habituals al mercat tenen un nucli de cel·lulosa barrejada amb sap (superabsorbent polymer), la substància
més absorbent que es coneix. Quan es mulla adopta forma
de gel i no deixa escapar el líquid encara que s’escorri el bolquer o la compresa.
La capa que està en contacte amb la pell sol ser d’un teixit
sintètic. L’aigua no penetra a les fibres sintètiques, per això
no queden molles i la pell està sempre eixuta.
Els bolquers i compreses gruixudes solen ser de cotó fluix.
Són menys absorbents i impermeables, però més suaus i
transpirables i no causen al·lèrgies

Solen ser de cotó, cànem o una barreja de tots dos. Alguns barregen
polièster en el teixit per ajudar a mantenir la pell eixuta. N’hi ha que
tenen una roba de polièster en contacte amb la pell amb aquest mateix objectiu. Tots aquests teixits són menys absorbents que el sap.
El cotó és més suau que els teixits sintètics. No obstant això, va perdent suavitat amb les rentades, sobretot en llocs d’aigua dura. En
general, amb els bolquers de roba la pell respira més bé, no s’escalfa
tant i pateix menys fricció que amb els bolquers i compreses de teixits
sintètics.
El protector impermeable pot ser d’algun teixit sintètic (normalment
niló o laminat de poliuretà) o de llana; en aquest cas és més transpirable i menys permeable

Maneig i
confort

Es posen i treuen molt fàcilment.
Els bolquers solen ser més prims i lleugers que els de roba.
El bebè nota molt poques vegades que va mullat.
Les compreses gruixudes són més suaus (per això se solen
fer servir en el postpart)

Alguns bolquers es posen i treuen igual que els d’un sol ús, altres
són més entretinguts (vegeu quadre). En general cal canviar-los
més sovint que els d’un sol ús, perquè sempre que el nen o nena es
fa pipí queden molls.
En el cas de les compreses no hi ha cap diferència de maneig

Manteniment

No hi ha manteniment (es llencen just després de fer-los
servir per primera vegada). Cal organitzar-se perquè les
escombraries no facin massa pudor

Cal rentar-los i eixugar-los entre usos. Les compreses s’han
d’esbandir amb aigua no calenta abans de tirar-les a rentar amb la
resta de la roba

Disponibilitat

Es poden comprar en multitud de botigues. Cal comprarne sovint

Només es poden comprar en algunes botigues i fires, via distribuïdores que ho envien a casa o per internet (vegeu quadre)

Preu

Els bolquers poden valdre entre 700 i 1.000 euros per
bebè.
Les compreses, entre 25 i 40 euros per cada any de regla

Un joc de bolquers per a un bebè pot valdre entre 250 i 400 euros.
Poden aguantar en bon estat per a més d’un bebè, per tant el preu
es pot dividir.
Un joc de compreses de roba pot durar entre cinc i deu anys i no val
més de 90 euros

Context social

És l’opció més habitual i acceptada socialment al nostre
país

Prendre aquesta opció pot fer cridar l’atenció. Maternitats i guarderies poden no admetre bolquers de roba

Vivència

Els bolquers i compreses es dissenyen de manera que els
pipins i caques i la regla ens passin el més desapercebuts
possible. Això ens allunya de la nostra naturalesa

Fer el manteniment d’aquests estris fa que cuidem i coneguem el
cos o les persones properes d’una manera més conscient

Impacte ambiental

Hi ha bolquers d’un sol ús amb cel·lulosa no blanquejada, amb la capa externa derivada del blat de moro, amb
la capa absorbent reutilitzable... I reclams, discutibles, de
100% compostable.
Hi ha compreses i salvaeslips d’un sol ús amb cel·lulosa
provinent de plantacions sostenibles, amb la capa externa
derivada del blat de moro, etc

Hi ha bolquers i compreses de cotó ecològic (no transgènic i cultivat sense pesticides) i/o de cotó cru, sense descruar ni blanquejar; el cotó cru no es pot tenyir. També n’hi ha fins a un 50%
de cànem, que és molt absorbent però més bast i en general es
conrea amb pocs químics.
Alguns fabricants fan protectors de llana

Salut

Hi ha gent que té al·lèrgia a algún dels components dels
bolquers o compreses. També cal saber que els tampons,
compreses i bolquers de cel·lulosa poden contenir traces
de dioxines (una família de substàncies molt tòxiques) si la
matèria primera s’ha blanquejat amb clor

Utilitzant bolquers de matèries primeres naturals i no blanquejades evitem el risc d’al·lèrgies i d’entrar en contacte amb dioxines provinents del blanqueig

on

ci

op

Conveniència

s.

Eficàcia

Actualment s’està investigant si una temperatura gaire elevada a l’interior dels bolquers pot tenir alguna relació amb la infertilitat masculina. Es recomana deixar el culet dels nens i nenes destapat sempre que es pugui
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PER MENSTRUACIÓ, D’úS INTERN
Reutilitzables

Els tampons deixen de ser eficaços quan estan xops

Les esponges s’han de canviar més sovint que els tampons perquè absorbeixen
menys. Les copes menstruals no absorbeixen la sang sinó que la recullen. Quan
estan plenes, vessen

Maneig i
confort

Els tampons amb aplicador permeten no embrutar-te

S’han d’esbandir amb aigua potable abans de reintroduir-los, per això cal que
hi hagi una pica al lavabo o emportar-s’hi aigua

Manteniment

No n’hi ha (es llencen just després de fer-los servir
per primera vegada)

Les esponges després de cada regla es posen en remull amb aigua calenta i
vinagre o bicarbonat, i es guarden ben eixutes.
La copa menstrual s’ha de fer bullir cinc o deu minuts abans de cada regla. No
s’ha de rentar amb sabons

Disponibilitat

Es poden comprar en multitud de botigues. Cal
comprar-ne sovint

Només es poden comprar en algunes botigues i fires, via distribuïdores que
us ho envien a casa o per internet (vegeu llista marques i distribuïdors)

Preu

Els tampons que es facin servir durant un any poden valdre entre 35 i 50 euros

Les esponges poden durar dos anys i valen uns 10 euros.
Les copes valen cap a 30 euros. Algun fabricant diu que duren deu anys,
d’altres que són de durada indefinida

Context social i
vivència

És l’opció més habitual al nostre país

Fer el manteniment d’aquests estris fa que tinguem una relació més propera
amb la nostra menstruació

Impacte ambiental

Els tampons són de cotó o raió, que és una transformació química de la cel·lulosa. No sabem si contenen
residus químics.
L’aplicador de plàstic és derivat del petroli. El de cartó pot ser blanquejat amb clor.
Hi ha tampons de cotó de cultiu ecològic (Natracare)

Les copes menstruals que podem trobar a l’Estat només contenen un material: silicona. La silicona deriva del sílice, un dels materials més abundants
de la terra.
Les esponges marines no es tracten amb cap producte químic. S’estan començant a cultivar per satisfer una demanda mundial que excedeix la oferta;
per tant recomanaríem la copa abans que les esponges per allò de prevenir

Salut

Alguns deveu haver sentit parlar de la Síndrome
Xoc Tòxic (SXT; una malaltia greu però poc comuna associada a l’ús de tampons hiperabsorvents).
Si ens preocupa i volem eliminar tot risc, no usem
tampons.
Els tampons, compreses i bolquers de cel·lulosa
poden contenir traces de dioxines (una família de
substàncies molt tòxiques) si la matèria primera
s’ha blanquejat amb clor

s.

Uilitzant esponges o copes menstruals evitem utilitzar materials hiperabsorbents i cel·lulosa blanquejada amb clor i així minimitzem els potencials
riscos sobre la salut

ci
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Conveniència

Eficàcia

or
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D’un sol ús

A qui comprem?

•
•

Bon ús encara que sigui només un

De fabricants de línies de productes d’un sol ús amb materials ecològics hi ha, per una banda, els de bolquers compostables: es pot consultar una revisió de les principals marques que podem trobar a l’Estat
al bloc www.ecomaternal.wordpress.com. D’altra banda, pel que fa a
compreses les marques més comunes són Natracare i Eenees.
El sector de productes reutilitzables és més petit però trobem força
empreses (vegeu la taula).
Promoguem l’ús de bolquers de roba en maternitats, guarderies,
geriàtrics, botigues...

op

•

Per minimitzar l’impacte dels productes d’un sol ús:
• Si quan anem a fer un canvi trobem el bolquer o la compresa encara raonablement net, tornem-lo a fer servir. Llencem la caca
que no estigui adherida al bolquer al vàter i no a les escombraries.
• Llencem els tampons a les escombraries i no al vàter, per tal que
no causin embussos als desguassos o al clavegueram i no dificultin l’acció de les depuradores. Llencem els aplicadors de plàstic
amb els envasos, i els de cartó amb el paper.

Tipus producte

Marca

BOLQUERS I
INCONTINÈNCIA

Blanditos
Maripuri
Tucuxí
Little Beetle
Més informació sobre marques a
www.entrealgodones.wordpress.com

Fabricats a Còrdova
Fabricats a Sant Sebastià
Fabricats a Granollers
De comerç just

COMPRESES

Primal
Happy Heiny’s (també bolquers)
Imse Vimse

Fabricat a Almeria
Cotó i cànem ecològic
Cotó ecològic

COPES I
ESPONGES

Naturcup
Mooncup

Fabricat a Bilbao
Empresa britànica amb una política
ètica i ambiental molt estricta
Empresa espanyola que fabrica a
Korea amb una ètica dubtosa

Iriscup
Sea Pearls (esponges)
Llista més completa: menstrualcups.wordpress.com

Destacable

Les copes puntuen alt
en tots els criteris!
Per a la menstruació pensem que la
copa és la millor opció de consum: té
un impacte ambiental insignificant, és
còmoda, eficaç, permet conèixer millor el nostre cos (veiem el flux menstrual)... A la taula trobareu diferents
marques i distribuïdors. De totes maneres, que cada una valori quina de les
diferents opcions li va més bé.
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GUIA PRÀCTICA
Queda’t amb

DE LES PINTURES

El número 13 d’Opcions està dedicat al pintures (pots descarregar-lo a opcions.org, o comprar-lo en paper: cric@pangea.org).

COLORS I SENSACIONS

Blanc Genera sensació de llibertat i espai obert, aporta vitalitat i força. En parets molt grans crea un entorn fred i solitari.
Blau Refresca i relaxa, especialment el fosc (com el cel del
capvespre). Engrandeix les habitacions. És adequat per a estances caloroses i dormitoris.
Groc Alegra, anima i ajuda a estar despert.
Gris S’associa amb evasió i autosuficiència.
Lila Estimula la creativitat i l’activitat. Pot donar un aire de luxe
o de misteri.
Negre Empetiteix les habitacions. Pot transmetre inquietud o
cansament. Combinat amb el vermell aporta energia.
Ocres i colors terrosos Transmeten tranquil·litat i harmonia.
Taronja Alegre i desenfadat, tonifica i dinamitza. Fa venir
gana; alguns restaurants el fan servir per això.
Verd Els tons suaus generen sensació de comoditat, repòs i calma (és el color més dominant en la natura); se’n sol fer servir en
escoles i hospitals. Els apagats, com el verd oliva, poden generar
sensació de deixadesa.
Vermell És el color de l’acció, dóna calidesa i estimula el moviment. Al cap d’una estona pot provocar cansament. Alguns establiments de menjar ràpid el fan servir per incrementar la rotació
de clients.

op

Colors i textures

ci

on

s.

Cada una de les famílies de pintura té unes característiques i uns efectes diferents pel que fa a impacte ambiental, transpirabilitat, durabilitat, aplicació, toxicitat i altres característiques. A la taula de la pàgina
següent recollim la informació per cada tipus de pintura.
Hi ha tres grans famílies de pintures:
Minerals Tots els components són minerals. Poden ser al silicat o a
la calç. Les anomenades pintures de dispersió al silicat contenen una
petita proporció de derivats del petroli. Com a lligant i dissolvent, les
pintures al silicat fan servir silicat potàsic, una substància d’una naturalesa molt particular: també es coneix com a vidre líquid.
Naturals Habitualment s’anomenen així les pintures que estan fetes sobretot amb ingredients d’origen vegetal (com resines, olis o ceres...), animal (com la caseïna) i mineral.
Sintètiques La major part dels components són derivats del petroli i també contenen substàncies minerals. Les podem identificar per
les paraules acrílica, plàstica o a l’aigua; de fet els fabricants solen
fer servir la paraula sintètica només en pintures a base de dissolvents
orgànics, especialment esmalts i vernissos. Són sintètiques la gran
majoria de pintures que trobem al mercat.

or
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Quina pintura?

Quan parlem de pintar parets, el que procurem és crear ambients
agradables. El color i la textura de les parets generen un ambient
determinat en les habitacions. En el cas de les façanes, a més, formen part de la imatge que un edifici mostra al món i es combinen
amb l’estètica comunitària. Escollim colors i textures pensant a
crear ambients en què ens hem de trobar a gust.
L’altra funció principal de la pintura és protegir les parets de
la corrosió i de l’acció de desgast dels rajos del sol i, en el cas de
pintures d’exterior, també de la pluja i el vent. A la taula, a l’apartat
durabilitat, expliquem la capacitat protectora de cada tipus de pintura (referint-nos a pintura de paret).

Reduir el consum
Un pas previ a escollir els colors i les textures que ens aportaran
les millors característiques per pintar és plantejar-se si realment
necessitem pintar per renovar l’ambient d’una habitació. N’hi
hauria prou amb canviar els mobles de lloc o penjar coses a les parets? I si cal recórrer a comprar pintura per fer-ho. Coneixem algú
que ha pintat fa poc i ens pot donar la pintura que li ha sobrat?
També podem demanar al Punt Verd si en tenen (tot i que poden
no donar-nos-en).
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Algunes pistes més per crear ambients
agradables

•
•
•
•
•
•

En el cas de les pintures sintètiques, la paret queda d’un color
totalment homogeni, pla, que pot avorrir. Si a la paret hi toca el
sol els tints sintètics es descoloreixen amb el temps.
Amb les pintures minerals s’obtenen els colors més agradables
a la vista, perquè fan matisos, son menys homogenies i aporten
riquesa cromàtica.
Les pintures naturals poden dur alguns pigments vegetals que
es descoloreixen.
Els colors clars donen més lluminositat i poden evitar haver
d’encendre llums quan encara és de dia.
En llocs calorosos pintem les parets exteriors de blanc, per
exemple amb calç, per mantenir la casa més fresca.
Hi ha diferents tècniques per donar textures a les parets: pintarles amb una esponja per fer aigües o amb draps de cotó o lli per
estampar-les, pintar aquarel·les sobre una paret clara, usar algunes
pintures especials per donar aparença de marbre... Cal demanar al
botiguer quin tipus de pintura és adequat per a cada tècnica.

això

•
•
•

Pintar ens serveix per protegir les parets, però sobretot per decorar-les:
fem-ho a consciència per no pintar cada dos per tres.
Les sintètiques són les més perjudicals per la salut i el medi ambient, utilitzem
pintures naturals o minerals.
Aprofitem-les al màxim. I si n’hem de llençar no ho fem per l’aigüera i portem
les sintètiques a la deixalleria.

CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS TIPUS DE PINTURES
Minerals

Naturals

Sintètiques

Impacte ambiental de la producció
Les matèries primeres vegetals i animals s’obtenen de recursos renovables. Els residus
industrials es biodegraden ràpidament i alguns són compostables. Les pintures s’elaboren
mitjançant processos senzills
que no requereixen gaire consum energètic

L’ús de derivats del petroli està associat amb tots els problemes
associats al petroli: guerres, canvi climàtic, vessaments, recurs que
s’esgota... (vegeu Perquès, al número 10 d’Opcions).
Alguns residus industrials estan classificats com a perillosos i es
llencen en dipòsits controlats on romandran tota la vida

or
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Segons un estudi per a un fabricant de pintures
minerals, l’impacte ambiental (consum d’energia,
emissions, residus) de tot el cicle de vida de les
pintures al silicat és entre 2 i 4 vegades inferior al
de les pintures sintètiques.1
S’obtenen de materials abundants a la naturalesa, tot
i que no són renovables

Durabilitat

Contenen molècules molt grans que no s’integren a la paret sinó
que hi formen una pel·lícula a sobre. Per això la pintura es bufa i
s’esquerda més fàcilment en parets d’exterior. Una pintura sintètica en una façana pot durar entre 5 i 10 anys

s.

Penetren a la paret i s’hi integren millor que les sintètiques

on

Penetren a la paret i hi reaccionen químicament
(es petrifiquen), de manera que es forma una
unió indissoluble. Per això són les més duradores, sobretot les pintures al silicat, que poden
durar més de 25 anys en una façana (alguns edificis pintats al silicat fa més d’un segle continuen
en molt bon estat). S’usen molt per a protecció
de patrimoni arquitectònic.
Les pintures a la calç no duren tant en zones
molt plujoses, especialment si hi ha pluja àcida,
ni en parets interiors en què hi ha fregament

Transpirabilitat

Força transpirables, més que les
sintètiques però menys que les
minerals

ci

Són molt transpirables perquè mantenen la
porositat de la paret, de manera que la humitat
s’evapora fàcilment. Per això són molt adequades per a exteriors i habitacions humides

Són les menys transpirables perquè la pel·lícula de pintura obstrueix
els porus de la paret. Per això és més fàcil que s’hi faci verdet, que pot
fer malbé el mur

Aplicació

Moltes duen oli de pela de taronja i fan bona olor. Es poden
aplicar sobre qualsevol superfície d’interior (no aguanten bé la
intempèrie).
En cas de que es taqui el terra
de pintura, es neteja fàcilment

No s’hi poden desenvolupar fongs, larves
d’insectes ni bacteris, per això es fan servir per
evitar la propagació d’epidèmies.
En cas d’incendi no cremen i no desprenen cap
gas tòxic

No generen electricitat estàtica, per això la paret s’embruta
menys que amb una pintura
sintètica

op

Només es poden aplicar sobre suports minerals
(guix, pedra, formigó...) que no estiguin pintats
amb una pintura sintètica o natural, tot i que darrerament se n’han fet algunes variants al silicat
que sí que ho permeten. La pintura a la calç és
més versàtil, però tampoc es pot aplicar sobre
qualsevol superficie. Pintar-hi no és tan senzill
com amb la resta de pintures

Són de fàcil aplicació a qualsevol superfície; per aplicar-la no cal
decapar, simplement cal treure la pols i rascar

Altres característiques
Generen electricitat estàtica, de manera que es posa més pols a les
parets. Això és inconvenient per als al·lèrgics a la pols. Amb la calor
les pintures s’estoven i la pols hi queda enganxada

Toxicitat
Molts dels ingredients que contenen són corrosius,
per això en contacte amb la pell la ressequen.
Com que no tenen cap component volàtil (llevat de
l’aigua) no n’emana cap substància tòxica mentre
pintem ni després de pintar. Per això no comporten
cap problema pels asmàtics ni provoquen al.lèrgies

1

No fan servir disolvents tòxics,
només poden usar aigua, o oli
de pela de taronja o d’altres
cítrics.
Les emanacions d’oli de pela de
cítrics poden causar al·lèrgies.
Les pintures naturals no fan servir els pigments minerals classificats com a perillosos.
El contacte amb la pell no causa
cap problema.
A l’etiqueta hi sol haver la composició completa de la pintura

Els dissolvents més tòxics (toluè, xilè) es van substituint progressivament per altres de menys nocius, com alguns glicols. Els glicols
són poc volàtils, de manera que la pintura fa menys pudor, però triguen més a evaporar-se i per tant els podem respirar durant més
temps. També els podem absorbir per la pell. Són perjudicials per
als ecosistemes aquàtics.
Alguns pigments sintètics estan classificats com a cancerígens.
La resta de components de les pintures sintètiques són majoritàriament derivats del petroli volàtils i amb algun grau de toxicitat, especialment els conservants. Alguns poden causar al·lèrgies
És pràcticament impossible saber què conté una pintura sintètica. A
l’etiqueta no ho diu i els fabricants no ho revelen emparant-se en el secret professional

Trischler & Partner: Balanç d’impacte mediambiental de pintures de silicat i pintures de dispersió sintètiques.
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GUIA PRÀCTICA DE LES PINTURES (cont.)

Empreses de pintures minerals o naturals al mercat espanyol
Empresa

Producte

Web

Colorea Ecopinturas. Empresa espanyola, es distribueix a través de La Red Verde

Pintures naturals

www.redverde.es

Livospflanzenchemie. Empresa alemanya, a la web es poden trobar els punts de distribució a l’Estat

Pintures naturals

www.livos.es/tiendasLIVOS/tiendas.html

Keimfarben. Empresa alemanya que té una planta a Mollet del Vallès on fa les barreges de les pintures

Pintures minerals

www.keim.es

Beeck. Empresa alemanya que té una línia de pintura mineral (Bleeck) i una de natural (Aglaia)

Pintures minerals i
naturals

www.beeck.de

or
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Marca

Pintures minerals i tractaments per fusta

www.ecoquimia.info

Alabasta Naturfarben. Empresa alemanya que distribueix
a l’Estat a través de Biohaus Goierri SL

Pintures naturals

www.biohaus.es

Les empreses amb l’Ecolabel són majoritàriament de pintures sintètiques, es poden consultar a www.eco-label.
com/spanish, buscant Indoor i Outdoor paints & varnishes

Pintures sintètiques

www.eco-label.com/spanish

Pintar a la calÇ

on

s.

Ecoquímia SL. Empresa espanyola especialitzada en pintura mineral i tractaments per fusta.

op
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La pintura a la calç és una tècnica relativament poc utilitzada avui dia, però molt interessant. La calç és òxid càlcic, i s’obté bàsicament de roca
calcària pura (carbonat de calci). La més adequada per pintar és la calç aèria. Els preparats habituals estan basats en una mescla de calç grassa
diluïda amb aigua (calç pasta). També la podem preparar nosaltres mateixos barrejant calç en pols, aigua i, si és per interior, algun fixador perque no taqui al recolzar-s’hi (sal, làtex o col blanca). S’hi poden afegir pigments o anar a buscar nosaltres mateixos argila i tamisar-la, però tenint
en compte que el color que obtindrem serà considerablement més pàl·lid que el color que hem preparat. No és recomanable aplicar-la sobre
pintura plàstica. La podem trobar a botigues de materials de construcció (així com les brotxes especials per a la calç). És una de les tècniques
que s’havia fet servir tota la vida, prové de recursos locals, no és tòxica i és molt econòmica. Aquí hi trobareu consells per fer-la servir: www.
ecohabitar.org/articulos/bioconstruccion/cal1.html.
Algunes marques de pintura a la calç que podem trobar a l’Estat:
Marca: Calçpint. Empresa: Unicmall. Espanyola.
Marca: Socli. Empresa: Socli Group. Francesa. Distribuïda per Biomat: www.biomatiberica.com.
Marca: Kreidezeit. Empresa: Kreidezeit Naturfarben. Alemanya. Distribuïda per Embarro: www.embarro.com.
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El manteniment també compta

on

s.

Si es volen evitar elements tòxics busquem l’etiqueta Ecolabel, tot
i que les pintures minerals i naturals no la porten perquè de natural ja no fan servir tòxics.
Quant a empreses, el criteri de comprar a empreses que produeixin pintures naturals o minerals és el principal que podem
seguir (perquè no hi ha empreses petites ni cooperatives de cap
tipus) o bé a empreses relativament locals.
Les pintures minerals i naturals es venen només en botigues
especialitzades. Si encarreguem la feina a un pintor professional,
demanem-li que faci servir pintures naturals o minerals o proporcionem-li nosaltres mateixos.

or
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Quan anem a comprar
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Un bon manteniment és bàsic perquè les parets aguantin el màxim de
temps sense haver de pintar-les de nou. Mantinguem les parets netes
i vigilem de no desgastar-les amb cadires o taules. Per netejar una
paret pintada amb pintures naturals apliquem sabó i aigua (de marsella per exemple), deixem que penetrin a la taca i després eixuguem
amb un drap (en tot el procés minimitzem la fricció). Les pintures minerals s’embruten menys perquè no s’hi enganxa la pols però quan es
taquen són molt difícils de netejar (perquè son molt poroses i absorbeixen més les taques). A les pintures sintètiques s’hi enganxa més la
pols però són més fàcils de netejar (igual que pasa amb les naturals,
tot i que aquestes aguanten menys la fricció).

L’aigüera no s’ho empassa tot!
Si ens ha sobrat pintura no la tirem per l’aigüera perquè perjudica
les aigües residuals, fins i tot la natural (perquè els olis vegetals
no es dissolen amb l’aigua) i la mineral (es pot petrificar en contacte amb segons quin tipus de canonades). Quan netegem els pinzells, estris, etc., procurem també que la pintura no se’ns en vagi
per l’aigüera; i portem a la deixalleria l’aigua en què hàgim posat
els estris en remull.

Reaprofitar, allargar-li la vida
Si ens ha sobrat pintura no la llencem; mirem de reaprofitar-la. Per
exemple, la podem donar a algú que sabem que en necessita.
També la podem guardar per a la propera vegada que pintem. Per
fer-ho tapem el pot molt bé i el posem de cap per avall en un lloc
que no estigui per sota de 5ºC. Si el pot o la tapa s’han abonyegat
podem posar la pintura en algun altre pot que quedi ben segellat.
Com que la pintura porta aigua es pot podrir per l’acció de microbis
en contacte amb l’aire. És per això que va bé guardar el pot de cap
per avall (així la part de pintura en contacte amb l’aire és la que
quedarà al fons del pot quan tornem a fer-la servir). Les pintures
minerals i sintètiques poden aguantar més o menys un any sense
fer-se malbé; en canvi les naturals són molt sensibles (és matèria orgànica) i l’ideal és guardar-les en fred (en una nevera per exemple).
L’última opció és llençar-la. Les pintures minerals i naturals són
biodegradables i no estan classificades com a residu especial, de
manera que en principi les podríem llençar amb les escombraries
generals. Les pintures sintètiques s’han de dur obligatòriament a la
deixalleria perquè estan classificades com a residu especial.
Un cop hem pintat, si no ens ha sobrat pintura podem reciclar els
pots buits (al contenidor per a envasos o on ens indiqui l’ajuntament
si al municipi no n’hi ha).
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Les begudes vegetals
llet de la bona!... ¿o no?
Idees per a un consum conscient de
“llets” vegetals
TONI LODEIRO

MENYS LLET? QUÈ ENS MOU A
REDUIR-NE EL CONSUM

1

2
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Les més habituals utilitzen com a matèria primera bàsica un llegum (soja),
un cereal (arròs, civada) o un fruit sec
(ametlles, avellanes), però també en podem trobar de basades en altres cereals
(sègol, quinoa, civada, espelta, kamut) o
fruits secs (nous), i fins i tot d’elaborades
a partir de llavors (girasol, carabassa,
sèsam), tubercles com la xufla i fruits
com la castanya, a més de diferents combinacions dels aliments citats.

El procés d’elaboració (maceració, mòlta, filtratge…) consisteix a extreure de
l’aliment substàncies que, diluïdes en
aigua (que suposa al voltant del 90%
del producte final), donen lloc a begudes que ens recorden la llet pel color, la
textura i el gust.
Gairebé sempre s’hi afegeixen, per
millorar el gust o la textura, petites quantitats d’ingredients extra
com sal, edulcorants (sucre, fructosa, edulcorants sintètics...), greixos
vegetals, emulsionants (lecitines de
soja o girasol), espècies, llimona, aromes, estabilitzants, acidulçants (àcid
cítric), correctors d’acidesa i f ins i
tot cacau, te verd... També podem
trobar suplements nutricionals com
vitamines, minerals (calci i altres), olis
amb presència d’àcids grassos omega 3
o components rics en fitoestrògens
(germen de soja).
En BV de produció ecològica els ingredients extra són sempre d’origen
natural. A les BV convencionals el seu
origen és més divers i generalment
menys clar. Un criteri d’elecció podria
ser el de donar prioritat a les etiquetes
que siguin clares quant als ingredients
i la seva funció.
Per garantir-ne la conservació, les
BV reben un tractament d’uperització
abans de ser envasades.

COMPTE! BEGUDES I NO LLETS

op

TONI LODEIRO
autor del llibre i la web Consumir menys, viure millor
(www.nodo50.org/consumirmenosvivirmejor).
MÉS INFORMACIÓ
a opcions.org podeu trobar una versió ampliada
d’aquest article.
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ELABORACIÓ I INGREDIENTS: EL
90% ÉS AIGUA

or
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Els motius varien d’unes persones a
unes altres.
• La salut és el més habitual. A l’Estat
espanyol la intolerància a la lactosa
(sucre de la llet) afecta entre un 10 i
un 15% de la població segons els estudis més citats.1 D’altra banda, nombrosos terapeutes i publicacions properes a l’àmbit de la medicina natural
desaconsellen el consum de làctics,
especialment de la llet de vaca.2
• Motivacions ètiques són també responsables d’aquest canvi d’hàbits en algunes
persones, basades en arguments ecosocials (alt consum de recursos i impacte
ambiental de la ramaderia)3 o animalistes (explotació animal prescindible).

ci

En la nostra cultura recent,
la llet de vaca ha estat
considerada un aliment
imprescindible, tant
gastronòmicament com
nutricionalment parlant.
Tot i això, els darrers anys
ha augmentat el
nombre de persones que
intenten reduir-ne o
eliminar-ne el consum.
(En qualsevol cas, costa
imaginar un esmorzar o
una beixamel... sense llet!)
D’aquí ve l’augment de
les vendes de substituts.
Al text analitzem què ens
aporten les llets vegetals
i les diferents opcions a
l’hora de consumir-ne.

Encara que podem fer-les servir per a
les mateixes coses que la llet, la denominació legal a la Unió Europea és la de
begudes vegetals (a partir d’ara BV).
TIPUS DE BEGUDES VEGETALS

Uns altres eleven a un 40% el percentatge de població
sensible –en diferents graus. Bellido Guerrero D, de Luis
Román D. Manual de nutrición i metabolisme. Societat Españona de Endocrinología i Nutrición. Editorial Díaz de
Santos, 2006.

Productes derivats (iogurts i altres fermentats, formatges...) i altres llets -especialment la de cabra- queden totalment o parcialment al marge d’aquestes crítiques.
3
Vegeu n. 16 i 19 d’Opcions.

MACRONUTRIENTS: DiferÈnciEs entre LLETS VEGETALS I ALtrEs aliments
Valors
per 100 ml o g.
Llet de
vaca

Begudes
vegetals

Altres
aliments

Sencera

Energia
(Kcal)

Proteïnes
(g/100ml)

Hidrats
de carboni
(g/100ml)

Greixos
(g/100ml)

Fibra

65

3

5

3,5

0

Semi

45

3

5

1,5

0

Descremada

35

3

5

0,3

0

Soja

45

3

4

2

0,5

Cereals

35

1

6

1

0,7

Fruits secs

45

1

6

2

0,7

Arròs integral bullit
(30gr en sec)*

119

2,5

25

0

0,3

Soja blanca cuita*

173

16

10

9

6

Ametlla pelada

575

20

3

53

14

s.
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Si volem substituir l’aportació proteica de la llet de vaca per BV, observem a la taula que només la beguda de soja
aporta quantitats comparables de proteïnes altament assimilables.
Si ens plantegem les BV pels seus valors nutritius veiem que, per igualar nutricionalment un plat de cereal o llegum (80 g
de l’aliment cru serien 240 g cuits) o un grapat de fruits secs crus i pelats (30 g), necessitem uns 4 gots de 200 ml de BV equivalent.
És a dir, no sembla que les BV aportin
nutricionalment res significatiu que no
puguem obtenir d’altres aliments d’us
comú. Tot i això, la seva utilitat nutricional pot consistir a facilitar-nos incorporar a la dieta aliments que, ja sigui per
falta d’hàbit, de temps o per qüestió de
gustos, no consumim habitualment.
De tot això se’n dedueix una idea alliberadora: hi ha molts aliments saludables i cap d’imprescindible, i múltiples bons camins per una dieta sana.

l’origen de la matèria primera o comprarne a granel.
En canvi, si el nostre consum de llet
vegetal creix com a conseqüència de
substituir el de llet animal, aleshores sí
que podríem estar reduint la motxilla
ecològica,6 ja que una vaca, per produir
un litre de llet, consumeix aliments vegetals amb els quals es podrien elaborar
diversos litres de BV. Això sí: si la BV
que comprem ve de gaire lluny, la qüestió ja no és tan clara.7
L’origen de la matèria primera És
una informació que mai apareix ni en els
envasos, ni a la web. La soja sol provenir
d’Europa o Amèrica. Cereals com l’arròs i
la civada i fruits secs com l’ametlla són més
freqüentment d’origen espanyol o francès.
Paradoxalment, en producció ecològica la
menor oferta obliga més sovint a utilitzar
ingredients d’origen llunyà.
El lloc de fabricació no sol aparèixer
en l’envàs i no coincideix necessàriament
amb el domicili social de l’empresa. Hi
ha molt poques empreses a l’Estat espanyol amb fàbrica pròpia (les esmentem més endavant), i aquestes fabriquen
i envasen per a la resta d’empreses que
també venen amb marca pròpia. I encara que valorem positivament l’oferta
abundant de BV de producció ecològica, un producte eco no és garantia d’un
model diferent de producció i consum
(vegeu el quadre).
La de soja, la de més impacte A
això hi contribueix tant l’origen del gra,
sovint mes llunyà, com el fet que la be-

on

ANÀLISI NUTRICIONAL: QUÈ ENS
APORTEN LES BEGUDES VEGETALS?
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* 100 g d’arròs integral bullit equivalen a 35 gr d’arròs en sec; de soja, 45 gr.
En el cas de les BV, els valors nutricionals poden variar bastant entre unes marques i altres.
Font: Elaboració pròpia a partir d’etiquetes i consultes a fabricants.

IMPACTE AMBIENTAL, ECONÒMIC
I SOCIAL

En comparació amb l’elaboració casolana
de BV o un plat d’arròs, les BV envasades
costen fins a deu vegades més i tenen una
motxilla ecològica4 molt superior. Les alternatives esmentades eviten tant el transport
d’una gran quantitat d’aigua com la fabricació del bric i la seva gestió com a residu.5 A més a més, quan comprem cereals,
llegums o fruits secs, és més fàcil conèixer

guda de soja necessita més temps de maceració a altes temperatures (al voltant
de 90º). A més, per fabricar un litre de
beguda es necessita més gra (el gra de
soja és menys aprofitable que els cereals
i fruits) i per tant es genera més residu.8
A pesar que la major part de la soja
conreada és transgènica i que, d’entrada,
tota soja que no demostri el contrari és
sospitosa de ser-ho (no és el cas de la BV
ecològica, que utilitza soja certificada),
totes les marques no eco que comercialitzen BV apareixen en verd a la Guia Vermella i Verda dels Transgènics de Greenpeace,
es a dir, compromeses públicament amb
la no-utilització de transgènics. Pot ser
ha funcionat la pressió de consumidors
i ecologistes?
4
Quantitat de materials que ha necessitat mobilitzar un producte “del bressol a la tomba”. Opcions, n.14, p. 30.
5
Més informació a: blogs.elpais.com/eco-lab/2010/03/eldificil-cas-del-tetra-brik-.html
6
A. Hospido, M.T. Moreira, G. Feijoo, Simplified life cycle assessment of galician milk production, International Dairy Journal 13,
p. 783–796. Universitat de Santiago de Compostel·la, 2003.
7
Aquest tema és de gran complexitat. Per fer-nos-en una idea
podem consultar la p. 68 de l’informe Quan l’om demana peres:
tinyurl.com/5vzov2l.
8
De vegades les restes són recollides per ramaders locals per
alimentar el bestiar, però això no passa sempre, i sovint les fàbriques paguen a empreses per la recollida i la gestió del residu.

Civada d’anada i tornada
i ecologia descafeïnada
Podem comprar BV ecològiques fabricades
a Suècia (Oatly), Alemanya (Natumi), Itàlia
(Probios, la Finestra sul ciel, The Bridge, Isola
Bio, Vitariz) i França (Lima, Biosoy). I, encara que en alguns envasos se’ns informa de
l’origen de la matèria primera, un veterà professional del gremi ens ha explicat que alguna
de les marques citades treballa de vegades
amb matèries primeres conreades a Espanya
Quin viatge, el de la civada!
A més, a les BV bio hi podem trobar ingredients exòtics (sal de l’Himàlaia, midó de tapioca), sofisticats (maltosa o maltodextrinas),
greixos vegetals (sense que s’especifiqui
quins), oli de palma, i també café descafeïnat.
Però algun cop potser allò realment descafeïnat és el segell que qualifica tal producte com
a ecològic.
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EN LA PRÀCTICA

LLETS VEGETALS DE BAIX IMPACTE

op

Ja sigui perque estalvien transport (la part
de l’aigua) i envasos, o perque permeten
seleccionar l’origen de la materia primera.
Fetes a casa... En fred es conserven
una setmana. A més de dividir el preu
per 10, tindrem la satisfacció de crear
i millorar les nostres pròpies receptes.
Implica invertir un extra de temps
fins a agafar-hi el truc, però el procés
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que contenen una quantitat significativa d’ingredients extra, cosa que els fa
una mica menys interessants nutricionalment.12 L’altre és l’elevat cost energètic de
la fabricació.13 Malgrat això, la seva concentració és 10 vegades superior a la dels
brics (en els quals l’aigua suposa el 90% del
pes total), i això els fa ecològicament interessants perquè possibiliten un gran estalvi
en transport d’aigua i envasos.
Presentem els dos exemples més interessants que hem trobat:
• María Diet fabrica a Sogorb (Castelló) begudes d’ametlla crua Mandolé
de producció ecològica en dos formats: en crema i en pols, i elaborats
amb ametlla d’origen espanyol.
• Les marques Ecomil (de producció
ecològica) i Dietmilk (convencional)
de Nutriops (veure requadre) compten amb BV en pols.
La beguda d’ametlla en crema Mandolé
sembla la més rodona de les opcions analitzades perquè no inclou ingredients afegits
(és 100% ametlla) i és fabricada mitjançant
processos de baix cost energètic.
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(algunes de blanques però no líquides,
i altres de líquides pero no blanques).
• Si volem consumir soja, el tofu és
un aliment concentrat que implica
menys transport i envasos.
• Si volem incorporar aliments poc
habituals en els menús, com civada,
fruits secs o llegums, hi ha altres opcions, com flocs de civada en sopes,
muslis remullats amb infusions, fruits
secs als àpats, patés de llegums com
l’humus...
• Begudes casolanes com infusions,
sucs o caldos de verdures.
• Caldos de verdures per substituir
la llet (en salses com la beixamel) o
aigua i farina de cigró per lligar els
arrebossats.

s.

ALTERNATIVES NO “LLETOSES”

d’elaboració és breu. La d’ametlla, com
que no requereix cocció, s’elabora en
uns 5 minuts, la resta en uns 20. També
caldrà un temps d’adaptació a un gust i
una textura diferents, perquè és difícil
reproduir les arts de la indústria i els seus
additius (saborizants, emulsionants...).
Us oferim referències de pàgines web
i llibres amb receptes.9 Un valor afegit
és que, amb les restes sòlides que ens
queden en filtrar, podem espessir sopes
o fer-ne croquetes, hamburgueses...
...a mà o a màquina10 Hi ha electrodomèstics de consum elèctric moderat11 que ens faciliten el procés perquè
integren recipient, resistència elèctrica (escalfen l’aigua a 90º), batedora i
liquadora. En uns 10 minuts, havent
remullat abans el gra, tindrem a punt
un litre de beguda. Aquests electrodomèstics valen uns 50€, però si sabem
el nostre consum setmanal i comptem
un estalvi aproximat d’1,5€/l, podrem
calcular el temps que tardarem a amortitzar la compra.
Producció local i envàs retornable
Com en altres casos, el problema no
és el consum de BV en si mateix sinó
el seu model de comercialització
habitual: llargs recorreguts de la fàbrica al got, envasos d’usar i llençar, etc.
Seria viable la comercialització de BV
en circuits curts i reutilitzant envasos?
Encara que coneixem gent que s’ho ha
plantejat, no sabem de cap projecte que
hagi arribat a concretar-se.
Concentrats Els formats en pols
presenten dos inconvenients. L’un és

on

Si ens pica la curiositat saber com es viu
sense un líquid blanc per omplir el got,
oferim unes quantes alternatives no lletoses al consum de BV. I si ens encanta
consumir llets i no hi volem renunciar,
us proposem diferents opcions, algunes
d’especialment interessants.

9
Mar Gómez. Totes les llets vegetals. Editorial Océanus Ambar.
www.pmministries.com/ministeriosalud/Leche/recetasleche/index.htm.
10
Més informació: www.terra.org/preparar-leches-frescasde-soja-y-cereales_2379.html.
11
Magic Bean, Sojamatic, Soyabella, Sotajastar, Thermomix...
12
Els concentrats inclouen al voltant d’un 40% de maltodextrinas de cereals, xarops... que aporten dolçor i solubilitat.
Aquests ingredients augmenten la proporción de sucres i redueixen la de proteïnes i greixos.
13
Per instantaneïtzar-se, el producte segueix un procés de fabricació similar al de les BV en bric (amb un 30-40% menys
d’aigua), cosa que requereix un assecat posterior. Només les
Mandolé -en pols i crema- es fabriquen mitjançant un mòlta
en cru de les ametlles, sense addició d’aigua ni assecat posterior.

EL LABERINT DELS BRICS, QUIN
TRIEM?

Valor nutricional El buit legal existent fa que el percentatge d’arròs o
soja que el fabricant declara en els
ingredients no sigui necessariament in-

dicatiu de la concentració del producte.
Per això, a l’hora de triar, recomanem
fixar-nos en l’anàlisi nutricional.
Origen Des del punt de vista ambiental,
i tenint en compte que el 90% del pes del
producte és aigua, un criteri fonamental se-

ria minimitzar els km recorreguts pel bric
des del lloc de fabricació al lloc de consum.
A continuació, presentem algunes
empreses locals que comercialitzen
BV elaborades a Espanya:

BEGUDES VEGETALS ELABORADES A ESPANYA
Marques

Empresa

Fabriquen a

Dades destacables per ressaltar-les

Liquats Vegetals
(Viladrau, Osona)

Viladrau

Utilitzen aigua de les muntanyes del Montseny. Compten amb fàbrica pròpia

Vegetalia

Vegetalia
(Castellcir, Vallés
Oriental)

Viladrau

Distribueixen també BV Biosoy (França).
Només produeix en ecològic

Naturgreen

Laboratorios Almond
(Librilla, Murcia)

Ecomil i Dietmilk (no bio)

Nutriops (Librilla,
Murcia)
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Monsoy, Vegliq (marca
per a grans superfícies),
Yosoy (no bio)

Només produeix en ecològic

Castella i Lleó

Comercialitzen també concentrats en pols

Frías (Burgos) i Soja Natural (Garray,
Sòria), així com altres de major escala com ara Pascual (Aranda de Duero,
Burgos) i Central Lechera Asturiana.14

14
Pascual i CLA van ser analitzades als numeros 4 i 16
d’Opcions.
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A part d’aquestes, també tenen fàbrica
propia a l’estat espanyol empreses més
grans (amb algun centenar de treballadors) i també de propietat local com
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Castella i Lleó
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La crisis i les seves respostas
De la precarietat a un nou benestar

t, sobre coses

Una crisi sobretot d’orígen
financer

s.

op

Diverses crisis, diverses respostes

ARCADI OLIVERES
és president de Justícia i Pau a Barcelona.
Acaba de publicar en català el llibre Aturem
la crisi. Les perversions d’un sistema que és
possible canviar (Angle Editorial).

28

36 PRIMAVERA 2011

a les inversions privilegiades. Igualment,
s’haurien de nacionalitzar els bancs rescatats pels estats. En el cas espanyol, caldria
evitar la inacceptable bancarització de les
caixes d’estalvi. A més, segurament és el
moment de donar un impuls als bancs ètics.
Àmbit laboral Certament l’única
resposta viable al problema de l’atur la
trobarem en el repartiment entre tots
del treball existent. Cap a aquest repartiment s’hi pot anar per decisió del
govern: recordem la decisió presa fa uns
anys pel primer ministre francès Lyonel Jospin de reduir de 40 a 35 hores
setmanals la jornada laboral. També les
persones i les empreses poden repartir el
temps de treball.
Per altra banda, resulta del tot inacceptable la pretensió d’allargar l’edat de
jubilació als 67 anys. No sembla raonable permetre l’atur juvenil mentre que
que al mateix temps s’obliga a treballar
les persones grans. Més encara si es té
en compte que una fiscalitat ben conduïda
i un ordre racional de la despesa pública
permetrien perfectament atendre aquesta
obligació social. En aquest sentit, resulta
absurd que, mentre que per l’any 2011 el
govern central ha congelat les pensions
per assolir un suposat estalvi de 1.300
milions d’euros, igual quantitat es trobi
prevista en els pressupostos de l’Estat del
mateix any per cofinançar la construcció
de l’avió europeu de combat EFA-2000.2
Àmbit solidari Quan en situacions de
crisi els mecanismes públics de protecció
social no funcionen –i hauríem d’exigir
que funcionessin–, no es pot permetre
que la gent es trobi davant de desnonaments, de necessitats bàsiques no cobertes i potser fins i tot d’un plat mig
buit a taula. És llavors quan cal impulsar
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Fa més de dos anys que parlem de crisi,
una crisi que mitjançant l’atur afecta
sobretot els treballadors però també la
població en general, sotmesa a fortes retallades socials amb l’excusa dels dèficits
pressupostaris.
L’economia de mercat comporta crisis
cícliques en la mesura que la disminució
de la taxa de beneficis redueix la inversió i en conseqüència l’ocupació. Tanmateix, aquesta crisi s’ha vist clarament
agreujada per l’especulació financera,
que en un primer moment va fer pujar
artificialment els valors borsaris, cosa
que va donar lloc a una bombolla. Quan
es va desinflar, va arrossegar els bancs,
que, immersos de ple en l’especulació,
van veure com queien els seus actius
mentre que al mateix temps els quedaven impagades moltes hipoteques i crèdits a empreses constructores. Aquesta
circumstància, juntament amb la necessitat per part dels bancs de retornar els denominats fons sobirans que els havien prestat els països que nedaven en l’abundància
de divises, els va decidir a emprendre una
fugida cap endavant i, en lloc de modificar el seu comportament, a tancar l’aixeta
del crèdit, amb la qual cosa van traspassar
a l’economia real una crisi que fins aquell
moment era únicament financera. El resultat és prou conegut: EROs, tancament
d’empreses i, per descomptat, una fortísima generació d’atur.
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Sembla que la crisi ha
vingut per quedar-se. No
és una realitat gaire encoratjadora, però podem fer
del problema la solució i
aprofitar la crisis per impulsar canvis col.lectius i
personals? I és que, tal i
com està el pati, no és més
urgent que mai redefinir el
significat del benestar?
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ARCADI OLIVERES

Assenyalem algunes de les principals
mesures que cal aplicar davant la crisi:
Àmbit financer Frenar l’especulació
financera amb una taxa tipus Tobin,1
erradicar el frau i els paradisos fiscals,
impulsar els impostos directes i progressius i eliminar els desgravaments

1
www.attac.es/la-tasa-tobin/.
2

www.centredelas.org.

ILUSTRACIÓN: CRISTINA LOSANTOS
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Davant un model insostenible, la crisi sembla una tendència estructural més que un estat temporal. A més, sembla que sense un sisme socieconòmic seran difícils determinats canvis massius
i significatius de tendència. La crisi ha vingut per quedar-se i millor comptar-hi. D’una banda,
perquè amb la crisi és quan més es nota que Espanya és a la cua en despesa social a la UE15, i
per tant és una oportunitat per mobilitzar i reclamar canvis estructurals, com fa per exemple la
campanya per la fiscalització de les transaccions financeres especulatives. Però d’altra banda
la crisi pot generar un caldo de cultiu que creï les condicions per a un canvi cultural: una altra
mirada col·lectiva al benestar que avaluï la previsible fi de la sobreabundància material com a
inevitable i, a més, desitjable. I no per conformar-se, sinó per aspirar a una bona vida més enllà
dels seductors buits de la societat de consum. En aquest sentit, el Consum Conscient i Transformador (CCT) té un paper molt interessant a jugar amb un discurs vital i seductor que proposa
noves pràctiques col·lectives i individuals, maneres alternatives de satisfer necessitats materials
i immaterials davant la pressió que suposa la crisi sobre molta gent. Perquè és des de la pràctica
des d’on es poden construir nous valors i identitats. El CCT té ja un bagatge i és ja un espai, no
només conceptual sinó també social, per acollir noves iniciatives o afavorir-ne altres d’existents,
ja sigui en l’àmbit de la producció, la comercialització, l’intercanvi, el compartir o el consum. Serveixi com a exemple del paper d’experiències de CCT en contextos catàrtics com la terrible crisi
argentina del 2001, quan les xarxes d’intercanvi van passar a tenir 8.000 nodes i uns 2.500.000
prosumidors (i els participants rondaven els 10 milions!).
Només amb un caldo de cultiu de canvi de valors i de visió podrem sobreviure a la inèrcia del
més del mateix i el campi qui pugui que les crisis activen. Aspirem que sigui natural pensar que si
baixa un 40% la venda de cotxes per la crisi és que ha arribat el moment d’apostar pel transport
públic o per estendre les iniciatives de compartir cotxe, abans que no d’un enèsim Pla Renove.
En fi, que és el moment d’enarborar més que mai la columna vertebral del CCT: consumir menys
per viure millor.
Álvaro Porro (redactor de Opcions)
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Tornar a créixer?

Fer de la crisi virtut i del consum conscient una einA5

ci

més que mai els mecanismes de solidaritat que tots coneixem. Malgrat que el
primer ha de ser la justícia social, siguin
benvinguts en aquests casos Càritas, el
Banc dels Aliments, les olles populars,
els mercats d’intercanvi materials i immaterials, el suport mutu enfront dels
desnonaments,3 etc.
Àmbit de la immigració: És del tot
inacceptable que una majoria de l’opinió pública, probablement manipulada per informacions malintencionades, vegi amb mals
ulls la vàlua de la immigració. Deixant a
un costat la nostra pròpia tradició immigrant, la riquesa cultural que ens aporta
i el fet que el planeta és de tots i no estem autoritzats a posar fronteres, hem de
recordar que les migracions ens resulten
molt beneficioses des del punt de vista
econòmic, tant per l’imprescindible rejoveniment que suposen per a la nostra
envellida piràmide d’edat com per les
aportacions netes que fan al nostre erari
públic. Les últimes dades de la Presidència del Govern ens indiquen que cadascun dels ciutadans autòctons es beneficia
cada any amb uns 105 euros de diners
públics aportat pels nouvinguts.4 En
qualsevol cas, que quedi clar que, encara que
no fos així, la immigració ha de ser sempre
acceptada per elementals raons de justícia.
Reflexionar sobre la crisi ens obliga també a fer plantejaments a mitjan i llarg termini, a preguntar-nos si podem sortir de
l’actual atzucac recuperant els anteriors
ritmes de creixement. Hem creuat ja la
ratlla, i davant aquesta situació l’única resposta possible es diu, ara per ara, decreixement, entès en una dimensió material i
no pas lineal (com tampoc intel·lectual,
cultural, artística, sentimental i espiritual). El consum responsable suposa una
condició indispensable d’aquest decreixement i probablement és la condició que ha
d’acompanyar les propostes anteriors.

3
afectadosporlahipoteca.wordpress.com
4

Elaboració propia a partir de dades de l’Oficina
Econòmica del President del Govern.
5
Una reflexió més completa a opcions.org> què més
fem?> llibres, publicat també a Crisis y respuestas en
la red. Anuario de movimientos sociales 2009. VVAA.
Editorial Icaria, 2009
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ROBA JUSTA, TEXANS SANS
Centenars de treballadors de Cambotja que produeixen roba per Zara,
H&M i Gap, han estat despatxats per haver participat en una vaga per un
salari digne. Más informació: robaneta.wordpress.com.
La campanya Roba Neta també pressiona les marques de moda perquè
deixin d’utilitzar el desgast de texans amb la tècnica del sorrejat (sandblasting —prohibit fa anys a Europa—, perquè provoca una malaltia fins ara
típica dels miners, la silicosi, però unes 40 vegades més ràpidament.
En el sector tèxtil es calcula que hi ha 5.000 afectats i 46 morts per aquesta
causa. De moment, Pepe Jeans, Armani o Dièsel han refusat tot diàleg
amb la campanya; Levi-Strauss, Inditex, H&M i C&A s’han
compromès a abandonar aquesta pràctica.
www.nosandblasting.org.
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L’INSOSTENIBLE
CONSUM
ENERGÉTIC DEL SISTEMA
ALIMENTARI
Sabíes que amb l’energia que estalvies evitant anar una sola vegada a
comprar amb cotxe podries mantenir il·luminada una bombeta més
de 800 hores? Quan l’om demana peres és un estudi publicat per Enginyers Sense Fronteres (catalunya.isf.
es) i realitzat per una membre del
CRIC, que descriu el nostre sistema agroalimentari des del consum
de energía. Ens introdueïx al sistema agroalimentari mundial i les
seves alternatives, ens parla dels
consum energètic associat a les diferents fases de la producció, distribució i consum d’aliments i ens
ofereix una comparativa energètica
entre quatre aliments a partir de
casos reals: la poma, el tomàquet,
la carn de porc i la llet de vaca.
Através de les diferents comparacions podem veure com petits canvis en els nostres hábits de consum
poden dur associades significatives reduccions en l’energía associada a
l’alimentació. Pots descarregar-lo al nostre
bloc: opcions.org.
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g

Coneixes cap iniciativa interessant
per compartir?
Envia-la a anaperea@pangea.org.
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COM EXPLICAR QUE DESPRÉS DE 60 ANYS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL LA SITUACIÓ DELS EMPOBRITS
NO HAGI MILLORAT?
Darrere d’aquesta qüestió s’amaguen mecanismes i processos transnacionals molt més potents que l’ajut internacional i que generen pobresa,
destrueixen ecosistemes o permeten la violació dels Drets Humans. És el
que a l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) anomenem anticooperació (Mirades, n.27 d’Opcions): el conjunt d’interferències negatives activades des del Nord Global i amb greus impactes al Sud Global.
ODG vol mostrar la complexitat i les responsabilitats que s’amaguen
darrere del deute extern o dels impactes ambientals i socials de les inversions de les empreses transnacionals espanyoles al Sud. Realitza recerca, formació, difusió, campanyes i pressió política per contribuir a
revertir les relacions desiguals que caracteritzen la globalització capitalista, transformar el Nord Global i atacar les fonts de l’anticooperació.
Més informació: www.odg.cat i observatori@odg.cat.

denuncia

JA ÉS POSSIBLE: ENERGIA 100% RENOVABLE A CASA
Fa uns quants números us parlàvem de
Gesternova, una comercialitzadora d’energia
100% renovable i amb qualificació A; és a
dir, amb emissions de diòxid de carboni en la producció d’electricitat
inferiors al 35% de la mitjana estatal. En aquell moment, Gesternova
encara no subministrava a clients que consumissin menys de 10KW,
cosa que inclou la major part de les llars. Però des de principi d’any
sí que ho fan, igualant els preus de la TUR (Tarifa d’Últim Recurs).
Més informació: www.gesternova.com.
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A LES TRANSACCIONS FINANCERES I LA SUPRESSIÓ
DELS PARADISOS FISCALS
Els governs de la Unió Europea segueixen aplicant plans d’ajust basats en retallades socials a
les pensions, els drets laborals, els salaris, els fons de cooperació, etc., per lluitar contra el dèficit.
Però no aborden la necessitat de gravar el sector financer, de revisar la fiscalitat de les grans
fortunes i d’evitar l’evasió fiscal practicada per les companyies multinacionales a través dels
preus de transferència. Segons un càlcul del Fons Monetari Internacional, la suma total d’actius
i deutes en paradisos fiscals és del voltant de 18 bilions de dòlars, aproximadament una tercera
part del Producte Interior Brut Global.
Aquesta campanya exigeix la implantació d’un impost a les transaccions financeres i la lluita
decidida contra l’evasió fiscal, amb el desmuntatge de l’entramat dels paradisos fiscals, per recuperar els recursos que pertanyen als ciutadans i generar-ne altres d’addicionals suficients per
combatre les desigualtats socials.
Organitzen CCOO, UGT, la Plataforma 2015 i més i ATTAC Espanya. itfya.org.
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COMPRAR, LLENÇAR, COMPRAR
És un documental molt interessant que s’ha fet popular per haver estat emès a TVE i TV3. Ens acosta a
l’obsolescència programada: el disseny de productes
orientat a escurçar-ne la vida útil i forçar-ne així el consum d’altres de nous. Hi vam dedicar un article al n.24
d’Opcions. Podeu veure’l a vimeo.com/17970699.
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PECES DE LA CIUTAT AGROECOLÒGICA
A la nostra web i als últims números hem publicat informació relacionada amb horts urbans i comunitaris. El 29 d’abril podreu assistir al I Congrés
Estatal d’Agricultura Ecològica Urbana. Horts urbans
ecològics, que organitzen la SEAE (www.agroecologia.net) a la Universitat Miguel Hernández d’Elx
i l’Ajuntament d’Elx.
Els passats 26 i 27 de febrer, a Benetusser, València,
es va celebrar la I Trobada estatal de grups de consum de
productes ecològics organitzat per la SEAE i l’Associació
VLand Solaris.

op

DE MANS A MANS, PEL CONSUM RESPONSABLE DE MATERIAL INFANTIL
Les àrees d’Educació i Medi Natural de
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires (Baix
Llobregat) i les llars d’infants municipals La
Ginesta i El Picarol han impulsat el projecte
De mans a MANS per fomentar la reutilització
del material infantil en bon estat: totes aquelles coses (roba, joguines, mobiliari... ) pròpies
de l’etapa de 0-3 anys que normalment queden quasi noves després d’haver-les fet servir.
A la gent interessada per aquest servei se li fa
un carnet de soci, de manera que pugui portar
o recollir un objecte sense haver de fer el bescanvi directe. També s’organitzen altres activitats de sensibilització relacionades amb el medi
ambient i el consum sostenible.
Una bona iniciativa que podria
reproduir-se a
altres localitats.

´

LLAVORS LLIURES i soberania alimentaria!
Desenes de milers de persones a tota Europa estan demanant activament que el dret a les llavors estigui en mans d’agricultors i
jardiners. Podeu trobar articles relacionats amb això en els números
30 (Per qué és important l’agrodiversitat?) i 34 (Traves legislatives a la
biodiversitat conreada) d’Opcions.
La petició Sembrant futur, recol·lectant diversitat (www.siembratusderechos.info) protesta contra les noves lleis de llavors plantejades per
la Unió Europea i impulsades pels interessos de les grans empreses.
Per aquest motiu, entre les activitats convocades pel Dia de la Lluita
Pagesa (17 d’abril) a Brussel·les, tindrà lloc un intercanvi internacional de llavors per compartir experiències i estrènyer lligams entre els
participants. Això serà particularment important en cas que les lleis
europees de llavors en dificultin o prohibeixin l’intercanvi en un
futur. www.seed-sovereignty.org/ES/index.html.
A la web www.alianzasoberanialimentaria.org, informació de la
III Setmana de lluita contra els transgènics i per la sobirania alimentària
(10-17 d’abril) amb activitats a tot l’Estat.
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