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EDITORIAL

Lectores i lectors, subscriptors i subscriptores: Opcions ha fet 10 anys!

Tenir una dècada de recorregut, i vora tres milers de subcriptors, ens referma en la convicció 
que des de l’òptica del consum conscient i transformador podem aportar coses valuoses a la so-
cietat. Ens alegra que la feina estigui resultant útil, i agraïm totes les col·laboracions, crítiques, 
propostes, ànims que hem rebut i que ens han ajudat moltíssim a tirar endavant.

D’aquell 2002 ençà la situació general del nostre món ha canviat força. La progressió dels pro-
blemes ambientals –tant els globals com els locals– i del model de creixement es troba ara en un 
punt de crisi social, ecològica i econòmica que ens ajuda a tots a veure clar que la trajectòria no 
és la millor. I la progressió de la presència social d’iniciatives i idearis consonants a grans trets 
amb el consum conscient ens ajuda a entreveure, també clarament, que hi ha trajectòries més 
adequades.

Hem aprofitat l’efemèride del 10è aniversari per renovar Opcions, per adaptar-la a la realitat ac-
tual i per materialitzar el bagatge d’aprenentages i experiències que hem anat aplegant tot aquest 
temps. A les pàgines següents us presentem els trets més significatius d’aquesta Opcions en la 
seva segona època. Totes les impressions que ens doneu l’aniran polint o arrodonint en idoneïtat.

El CRIC tampoc no està passant el seu moment més pròsper econòmicament parlant, com no 
podia ser d’altra manera, però sí que manté un cert grau de solidesa que li permet tirar enda-
vant, no de manera ideal però sí factible, i això és així perquè la seva principal font d’ingressos 
és la base social de subscriptors i subscriptores. Som nosaltres mateixos, vosaltres i el CRIC 
conjuntament, que estem dedicant recursos a una iniciativa que ens interessa i ens convé.

Tots anem estenent la visió i la pràctica del consum i els estils de vida transformadors. 
Confiem que Opcions seguirà sent una eina valuosa en el camí.

SUBSCRIPCIONS
La subscripció per 6 números (un any i mig) val 22 euros.
• Butlletí de subcripció a opcions.org/revista/subscripcio.
• També ens podeu donar les dades personals i les bancàries per correu electrònic, 

telèfon o al nostre local. Si voleu pagar per transferència, feu l’ingrés al compte de 
Caixa d’Enginyers 3025 0001 11 1433230889, indicant el vostre nom.

• Indiqueu si voleu la revista en català o en castellà, i expliqueu-nos com heu conegut 
la revista!

SUBSCRIURE’S ÉS FER POSSIBLE AQUESTA EINA TRANSFORMADORA

 



339 - Primavera 2012

tu semPre amb la salut! 
a mi m’interessa més que 

donen a Conèixer ProjeCtes 
i gruPs que Promouen 
un altre model, Però 

alternatives reals, que 
existeixen.

PASSAR A L’ACCIó, 
MÉS QUE MAI

Com fins ara, Opcions contindrà 
anàlisi i denúncia de la realitat i pro-
postes de canvi. Ara donarem encara 
més pes a aquestes segones, seguint 
en la línia de la voluntat constructiva. 
Reforçarem la feina per proporcionar 
opcions, orientacions, contactes, re-
cursos..., i també ànims, per dur els 
canvis a la pràctica.

Opcions evoluciona 
               al compàs dels temps
Avui en dia es va escampant la percepció social que el model de creixement està esgotat ambientalment i econòmicament, 
i que el poder econòmico-polític està entortolligat en els seus propis laberints i no sap, o no vol, trobar la sortida. Neces-
sitem trobar altres formes de viure –en el sentit més ampli de la paraula– que siguin sostenibles i humanament 
satisfactòries.

Els objectius principals que tenim avui són aquests:
•	 Recollir i divulgar evidències sobre l’esgotament del model de creixement i la necessitat d’un altre model econò-

mic, polític i social. Fer visibles els fruits que es vagin donant cap al canvi de model.
•	 Enfortir socialment el valor clau de l’interès comú.
•	 Promoure amb convicció i realisme formes tangibles i factibles de satisfer les necessitats materials que siguin 

compatibles amb la finitud del planeta i amb les necessitats immaterials que tenim. Consum i estils de vida trans-
formadors.

•	 Contribuir al ressò social dels esforços que entitats, moviments, empreses, món intel·lectual, algunes administra-
cions i polítics... fan en una direcció compartida, des d’una inquietud afí a la nostra en un sentit ampli. Formar una 
certa “xarxa difosa” amb aquests companys de camí.

Com és la nova Opcions
LA SECCIó CENTRAL
Com fins ara, el gruix de la revista es dedicarà a un bé de consum. En al-
guns números ho substituirem per altres continguts que també ens semblen 
interessants i als quals no hem donat una secció fixa.

Seguirem veient els “punts calents” dels productes: dilucidar quina és la 
necessitat que tenim, veure com satisfer-la sense comprar un producte nou, 
conèixer els impactes ambientals i socials de les diferents opcions de con-
sum, assessorar-nos sobre com allargar la vida dels béns...

En aquesta nova etapa articularem l’estudi a partir de preguntes que ens 
podem fer sobre el producte, i la part d’opcions i propostes pràctiques 
guanyarà en pes respecte a la part de recerca o anàlisi.

a mi d’oPCions el que 
m’interessa són les oPCions 
ConCretes. saber, Per Poder 

ComPrar ProduCtes sans, 
justos i eCològiCs 

 de veritat.

volem 
CCt!

Estrenem tot un 
seguit de novetats!
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aquests d’oPCions 
són maCos Però si et 

desCuides et ComPliquen 
molt la vida. de vegades 

els faig Cas, Però en 
general faig el que PuC, 

que no és fàCil

El POdER dEls COsTums 
Aquí proposem nous hàbits quoti-
dians, acostumar-nos a fer les coses 
que tenen a veure amb el consum 
en el dia a dia d’una altra manera, 
sempre amb el nord de satisfer-nos 
com a persones i d’usar amb seny 
els recursos naturals. Vindria a fer 
el paper que en l’anterior etapa 
d’Opcions feien les seccions Eines 
i Idees.

Coses com aquesta que ens 
deia una les persones que va 
participar a la secció El Divan 
de l’etapa anterior: Un costum 
del qual he après a prescindir: 
he deixat de fer servir tovallons 
de paper i en faig servir de roba. 
T’imagines si “el normal” fos fer 
servir tovallons de roba? (per 
seguir amb aquest exemple). 
Quantes coses canviarien!! Als 
boscos, als abocadors, a les bo-
tigues, a les nostres butxaques...

El POdER dE la COmuNiTaT 
Com més globalitzats estem, més 
evident es fa que hi ha coses que 
necessitem gestionar-les des de 
la proximitat. És inversemblant 
que una gestió tan complexa com 
la global pugui ser, en alguns ca-
sos, eficaç, eficient, igualitària, 
intel·ligent, sostenible. I, com més 
individualitzats estem, més evident 
es fa que ens manca la companyia, 
la col·laboració i el diàleg amb les 
persones del nostre voltant, l’acció 
col·lectiva i autònoma en resposta a, 
i a la mida de, algunes de les neces-
sitats del nostre entorn.

Ja se’ns estan acudint, ja es-
tem construint nosaltres ma-
teixos, ja estem posant en pràc-
tica col·lectivament fórmules 
noves: consum col·laboratiu, sis-
temes d’intercanvi, construcció 
col·laborativa d’eines a internet, ges-
tió comunitària de béns comuns...

El POdER dE lEs REglEs dEl jOC 
Les estructures organitzaves, des 
de les locals fins a les globals, coor-
dinen “el joc” (lleis, normatives, 
acords...). No cal dir que les regles 
del joc són determinants per moltes 
coses. Els jugadors (la ciutadania) 
no posem les regles, però sí que les 
obeïm, i sí que hi influïm. És impor-
tant que coneguem i reflexionem 
sobre les regles que tenim i les que 
podem tenir.

A Suècia els municipis tenen un 
55% dels diners públics i l’Estat 
un 45%; a Espanya en tenen un 
51% l’Estat, un 35% les autono-
mies i un 14% els municipis. El 
2008 la Unió Europea va propo-
sar ampliar la jornada laboral 
màxima de 48 a 65 hores setma-
nals; la New Economics Founda-
tion (Regne Unit) defensa la via-
bilitat econòmica i la necessitat 
eco-social d’una jornada de 21 
hores. En alguns llocs dels Es-
tats Units la necessitat de neteja 
viària ha disminuït entre un 30% 
i un 40% des que s’ha implantat 
el sistema de retornar els enva-
sos als comerços. 

TRES ESFERES DE CANVI

Hem ideat una “trilogia” de seccions que proposen canvis en tres esferes: la personal, la col·lectiva i l’estructural, 
tres dimensions entrellaçades dintre les quals ens movem. M’he acostumat a anar a treballar en bici, tot i que la ciutat 
està feta per al cotxe... A la ciutat on viu el meu pare els veïns, amb l’ajuda del districte, han habilitat tot un barri per circu-
lar-hi còmodament en bici. Els canvis en totes tres són importants, necessaris i poderosos, i la suma encara més.

llegint oPCions no PuC 
evitar somriure, de 

vegades. bolquers de 
roba, a treballar en biCi, 
deCreixement… a veure, 

està molt bé, Però amb els 
Peus a terra
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La secció Visions que s’estenen 
recollirà cites d’autors diversos, he-
terogenis en ideologia i en paper i 
rellevància social, que coincidei-
xen en diagnòstics sobre el model 
actual i en tendències que pensen 
que és possible, o desitjable, que 
seguim.

Seguirem tenint la secció món en 
moviment, que recull iniciatives 
de canvi que ofereixen diferents 
entitats, moviments, empreses, etc. 
i que van en les línies de canvi que 
promovem.

La secció Escletxes per transformar 
recopilarà realitats actuals i propostes 
que poden obrir camí en temes impor-
tants des del punt de vista del canvi 
de model: recursos naturals, residus, 
infraestructures i models de transport, 
comportament dels poders econòmics 
i polítics... Són els tipus de continguts 
que en l’anterior etapa sortien a les 
seccions Trampes, Viatges o Perquès.

oPCions? donCs sí, em 
resulta útil la informaCió, 

Però sobretot em serveix 
Per Parar-me i ConneCtar 

amb el nostre sentit 
Comú, de manera que 

em surt fàCil

Què us sembla?
En aquest exemplar que teniu a les mans ja hi podeu 
veure “en acció” tots aquests nou continguts, excepte la 
secció Escletxes per transformar que en aquest número ha 
cedit les seves pàgines a aquesta presentació.

Esperem que us seguiu trobant a Opcions com a casa, que li se-
guiu trobant una línia i una funció atinades, i que us doni empenta 
i eines per divulgar la visió i la pràctica del consum conscient 
i transformador en els vostres entorns. POdEm i hO hEm dE 
fER d’uNa alTRa maNERa.

Estem en contacte! opcions.org, cric@pangea.org, 93 412 75 94. 
També podeu trobar-nos al Facebook amb el nom Revista Opcions. 
Consum i estils de vida transformadors.

COMPLEMENT 
AMB EL wEB

Una altra novetat és que explotarem 
més l’eina internet: per complemen-
tar els continguts que no puguem do-
nar prou extensament a la revista, per 
vehicular la participació a Opcions i 
per visibilitzar i compartir els fruits 
que es vagin obtenint en la línia d’un 
nou model de consum i d’economia 
en general.

NOU LOOk

La revista també estrena aspecte! 
En el nou disseny hem mantingut 
els trets més identitaris de la imatge 
gràfica: la capçalera i els dos colors 
“d’Opcions”... tot i que sembla que ara 
n’hi hagi un tercer! Les icones de les 
noves seccions les ha dibuixat en Car-
los Velasco.

PRàCTICUS, LúCIDIS, 
CíNICUS I LES 
BESSONES 
RESPONSABILIS 

A l’Opcions renovada s’hi han colat 
un curiosos consumidors conscients 
que s’entesten a dir la seva als nostres 
textos. Després de la sorpresa i, per 
què negar-ho, desconfiança inicial, 
els hem acollit amb afecte. A més, ens 
ajuden a entendre els nostres propis 
dilemes. Confiem que a vosaltres 
també us agradi la seva imprevisible 
i inspiradora presència. Els dibuixos 
són de l’Adrián Miguel.

TRES RECULLS
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C/ València 186
08011 Barcelona
Tel. 93 453 15 73

info@bioespacio.com

Pàrquing

www.bioespacio.com

Supermercat Ecològic
PRODUCTES PER A CELÍACS, SENSE GLUTEN, MACROBIÒTICS, PER A NADONS...

ALIMENTACIÓ BIOLÒGICA - Líders en productes frescos: Carns al tall, fruites i 
verdures, làctics, formatges i derivats, congelats, pans, proteïnes vegetals 
MENJAR PREPARAT: Plats plats recuinats· EL SUPER-BIO: Tot tipus d'aliments 
biològics envasats · Menjar per animals · Higiene i cosmètica biològica · Discos, 
llibres i papereria· Roba i calçat · Estris de cuina · Objectes de regal i decoració 
· COMPLEMENTS DIETÈTICS · ACTIVITATS: Cursos de cuina i nutrició.

Dilluns a divendres de 8:30 a 20:30h
Dissabtes de 8:30 a 14:30h

Servei a domicili

segueix-nos a
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Hi ha un ressorgiment massiu de la comunitat, tant en el món real com en el virtual. Ve d’una com-
binació entre la crisi financera i l’increment de la preocupació ambiental, però també d’adonar-
nos que necessitem obrir-nos als altres una altra vegada. [..] A tot arreu veiem gent que s’està 
adonant de la importància de la comunitat. Relacionat amb això hi ha una gran quantitat de 
xarxes socials que estan creant la infrastructura per poder compartir i col·laborar de maneres que 
mai abans havien estat possibles.

Rachel Botsman, autora del llibre What’s mine is yours: the rise of Collaborative Consumption.

Penso que és important per a tots reconèixer que vivim en temps desesperats. [..] Si volem que els 
nostres néts tinguin recursos i puguin sobreviure hem de començar a fer les coses diferent de com 
les hem fet en els últims 50 anys. [..] Una de les idees que jo aporto té a veure amb la gestió dels 
béns comuns, i de com trobem diferents maneres d’organitzar les institucions i capacitar la gent 
per utilitzar els béns comuns tots junts i fer-ho d’una manera sostenible en el temps. [..] Per a la 
gestió de sistemes diversos i complexos hem de tenir en compte el coneixement local, que és ric 
i valuós, i construir institucions en base a aquest coneixement local, [..] i no intentar solucionar els 
problemes amb una panacea imposada des de dalt. 

Elinor Ostrom. Va rebre el Premi Nobel d’Economia el 2009 per la seva anàlisi de la governança econò-
mica i especialment dels béns comuns. 

Algun dia mirarem enrere al segle XX i ens preguntarem perquè posseíem tantes coses. [..] Ara 
la gent jove està liderant el camí cap a maneres de consumir diferents, el consum col·laboratiu: 
llogar, deixar i fins i tot compartir béns en comptes de comprar-los. [..] El compartir entre usuaris 
significa una re-emergència de la comunitat.

Article de la revista nord-americana Time sobre les 10 idees que canviaran el món.

[Una part del valor polític de les cooperatives] se situa més en un tema cultural, és a dir: generar 
noves praxis, noves formes de relació, visibilitzar formes més harmòniques de cooperativisme i de 
treball colze a colze. Tota una sèrie de valors que són profundament alternatius a un model social 
molt privatitzat, molt comercialitzat... és recuperar el rotllo de dir treballem plegats, ens trobem 
un dia a la setmana, parlem amb els pagesos... Recuperem una sobirania sobre aspectes de 
l’existència, com és el consum, que ens havia estat furtada o a la qual havíem renunciat sense 
saber com era d’important.

Víctor Martínez Mulero, membre de la cooperativa de consum Tota Cuca Viu.

Allò comú trenca amb la visió individualista tal com s’ha anat concebent en la tradició capitalista i que ha anat 
traslladant la idea de drets a cadascuna de les persones en singular. Allò comú parteix de la idea d’inclusió i el dret 
de tots a l’accés.

Els poders públics han de reconèixer, regular i garantir l’existència i protecció [dels béns comuns], però no per això 
han d’estatalitzar-ne la gestió. Els ciutadans són qui poden autogestionar-los des d’una lògica democràtica i comu-
nitària. El que està en joc és la superació de la dicotomia Estat/societat, o béns públics/béns privats, per avançar 
cap a un dret públic participat, des de la proximitat i el control efectiu. 

Joan Subirats, catedràtic en Ciència Política i director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Els dos paràgrafs procedeixen de textos diferents de l’autor.

la comunitat va prenent
un espai de sobirania

Visions que 
s’estenen
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Si coneixes cap iniciativa per compartir, 
envia-la a anaperea@pangea.org.

llibrEs Contra la Crisi
Com superar la situació política i econòmica ac-
tual? ASACO és la nova col·lecció de llibres que 
ofereix l’editorial Icaria per contribuir al canvi social 
amb idees i eines per al debat i la transformació.
www.icariaeditorial.com.
Alguns títols de la col·lecció:
• Juventud sin futuro
• Les veus de les places 
• Vivir en deudocracia
• Otra sociedad, ¿otra política? 
• Desigualdades Internacionales. ¡Justicia Ya!
• 21 horas. Una semana laboral más corta para 

prosperar en el siglo XXI
• ¿El mejor de los mundos?
• ¿Quiénes son los mercados y cómo nos go-

biernan?

Hi Ha altErnatiVEs és un llibre sobre la crisi 
econòmica que ofereix anàlisis i propostes con-
cretes per crear ocupació i benestar social a Es-
panya. Està escrit pels economistes Vicenç Nava-
rro, Juan Torres López i Alberto Garzón, i prologat 
per Noam Chomsky. 

S’esperava que el publiqués 
l’octubre passat l’editorial Aguilar, 
del grup Prisa, però aquest grup 
va anunciar que “retardaria” la 
publicació. Per això, els autors van 
decidir publicar-lo gratis a través 
d’internet, tot i que també està a la 
venda la versió en paper que final-
ment ha publicat l’editorial Sequitur 
amb el suport d’ATTAC Espanya.

Es pot descarregar des de www.
vnavarro.org (a la secció Links, a 
baix de tot de la columna de la dreta).

RECURSOS, IDEES...

Mobla Casa tEVa, aDopta un palEt
Tu encarregues un moble, ells el dissenyen a 
base de palets. Si t’agrada, s’hi posen: els recu-
llen, desmunten, netegen, poleixen, reformulen, 
els arrodoneixen i fan suaus... 
paleike.blogspot.com.

Si t’animes a fer-ho tu mateix, aquí tens unes 
quantes idees. Bressol, sofà, llit, taula, tamboret, 
caseta de jardí, llum, penja-robes… tot és possi-
ble amb una mica  de traça, una altra mica de 
creativitat i materials reutilitzats! 
palettero.blogspot.com.

Estris DE Cuina UNPLUGGED
Podem reduir el consum elèctric domèstic fent 
servir un molinet de cafè manual, un passapuré 
o aquesta picadora “a corda”: 
tinyurl.com/picadora.

FEnt xarxa a traVés DE la xarxa
En el número anterior dedicàvem un article 
a com utilitzar internet per fomentar el tracte 
directe entre persones que vulguin llogar-se 
o prestar-se objectes (una forma de consum 
col·laboratiu). En aquesta mateixa secció tam-
bé hem compartit altres recursos on line, com 
per exemple per compartir cotxe. Altres idees: 
• creciclando.com és una xarxa d’intercanvi 

de roba, joguines, accessoris,... per a be-
bès, nens i pre-mamàs.

• Busques hort? Tens un terreny i vols com-
partir-lo? www.huertoscompartidos.es és 
un web que facilita posar-vos en contacte 
i crear comunitat.

LECTURES 

en 
moviment
món
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RECURSOS, IDEES... FINANCES
VIDEO

parla Clar aMb intErFErènCiEs
Del deute extern al comerç internacional, de les 
retallades socials al paper de les institucions finan-
ceres, del model de consum al canvi climàtic, de 
les resistències als països del Sud a les mobilitza-
cions del 15M…

Interferències és un projecte àudiovisual que 
parla clar sobre qui són els responsables de la cri-
si global, posa de manifest denúncies concretes 
sobre l’acció no només irresponsable, sinó il·legal, 
d’empreses, governs i institucions internacionals i 
proposa alternatives. Una pel·lícula col·laborativa 
i lliure, que també és un projecte educatiu i mo-
bilitzador. Podeu veure la pel·lícula, l’agenda de 
projeccions i la resta de materials a: 
www.interferencies.cc.

El projecte l’han desenvolupat l’Observatori del 
Deute en la Globalització i Quepo (vídeo social) 
gràcies a l’aportació de més de 150 col·laboradors; 
ha aconseguit finançament 
a través de Verkami (parlem 
d’aquesta plataforma per ob-
tenir fons en un altre apartat 
d’aquesta mateixa secció).

JuntEs Ho FEM possiblE!
El finançament col·lectiu o crowdfunding per-
met desenvolupar projectes gràcies a la suma 
d’aportacions econòmiques individuals.

A través de www.verkami.com més de 20.000 
minimecenes han fet viables més de 200 pro-
jectes al marge d’interessos comercials, dels 
bancs o de les administracions.

www.goteo.org és una altra plataforma si-
milar però centrada en iniciatives que contri-
bueixen al desenvolupament del bé comú, el 
coneixement lliure i el codi obert.

Són alguns exemples, però n’hi ha uns quants 
més. Queda demostrat que aquesta manera 
d’entendre la creació és possible.

www.elplatolavida.org és un documental 
sobre l’alimentació en els menjadors escolars 
que s’ha finançat a través de Verkami.

100% llana 
obrador xisqueta (www.
obradorxisqueta.cat) és una 
associació sense ànim de lu-
cre de l’Alt Pirineu que pretén 
aprofitar i pagar a un preu just 
la llana d’ovella xisqueta (una 

raça autòctona que ha estat catalogada en 
perill d’extinció fins al 2009). El projecte inclou 
formació de professionals, tallers per a escoles i 
centres cívics, compra de llana, creació i venda 
de productes amb la seva marca, etc. Podeu 
adquirir tant llana com indumentària i altres 
productes d’aquesta llana a www.xisqueta.cat.

EsColEs rurals i EDuCaCió En Valors
alimentacción és una iniciativa sòcio-educativa que 
treballa l’educació en valors a escoles rurals de tot Es-
panya. Des del 2010 hi han participat 50 centres esco-
lars amb més de 300 professors i 4.000 alumnes, treba-
llant, al voltant dels horts i menjadors escolars, temes 
com l’alimentació, el consum responsable, les llavors, la 
biodiversitat, etc. 

Està impulsada per les ONGD Veterinaris Sense Fron-
teres i ACSUR Las Segovias, i pretén implicar la comu-
nitat educativa i generar xarxa entre les escoles que hi 
participen, incrementar la consciència social i afavorir 
la participació ciutadana en el desenvolupament d’un 
model de producció, distribució i consum d’aliments 
més sostenible que mantingui viu el món rural.

Més informació i materials: www.alimentaccion.net.

PROJECTES I CAMPANYES
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• De mitjana, cada espanyol compra almenys un parell de peces de vestir 
cada mes, comptant tota mena de roba. De manera que també devem 
llençar un parell de peces cada mes, perquè els armaris són finits.

• La indústria tèxtil catalana té la meitat d’empreses i de llocs de treball 
que fa deu anys. Al sector hi ha qui té un desig no confessat: tendir cap 
a una slow fashion.

• Les fibres naturals són les més idònies en general, mirant tots els paràmetres 
en conjunt, per fer-ne peces de vestir. Per a alguns tipus de roba, la 
funcionalitat millora afegint una fibra sintètica a la composició.

• Actualment el 89% dels residus tèxtils van a l’abocador.
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N

Molta roba i poc sabó
Consum conscient de roba

No hem abordat el tema de la roba fins ara perquè 
és extens i complex, demana molta recerca, i fins 
ara hem prioritzat altres temes que entressin d’una 
manera més assumible dintre de les nostres possi-
bilitats. L’ocasió de la renovació d’Opcions ens ha 
esperonat per saldar aquest “deute” que teníem 
pendent.

Encetem aquesta segona època de la revista, 
doncs, amb un número dedicat a la roba, o més ben 
dit: amb dos, perquè el tema és certament tan ex-
tens que en un sol número no hi cap tot, ni per espai 
a la revista ni pel temps que requereix la recerca. El 
segon capítol estarà en el proper número.

Hem repartit els diferents aspectes que volem to-
car entre les dues entregues de la manera següent. 
En aquest primer número hi hem posat, per una 
banda, una quantificació del nivell de consum i del 
grau de deslocalització del sector tèxtil:
•	 Quanta	 roba	 comprem?	 Molts intuïm que 

“moltíssima”, i que amb menys quantitat tam-
bé podríem vestir-nos bé, ja no només per 
satisfer la mera necessitat de cobrir-nos i 
abrigar-nos sinó per satisfer també la de va-
riar, tenir diferents registres en el vestir, se-
guir l’estil estètic del moment, etc. Tots sabem 
que en la roba, com en altres productes, el 
consumisme està passat de voltes. Tanmateix, 
hem volgut quantificar “de quantes voltes es 
passa”, i hem vist que es passa de moltíssi-
mes. Penses en les matèries primeres, en les 
persones que treballen en la manufactura, en 
els residus que generem... i no et pots arri-
bar a creure que estiguem consumint (ara en 
l’accepció de fer minvar,  fer degradar) tants 
recursos per obtenir uns productes que ens 
són tan sobrers sense cap dubte. Una xifra tan 
eloqüent és molt útil per acabar assimilant la 
magnitud de l’excés.

•	 Es	confecciona	res,	encara,	a	Catalunya	o	a	
l’Estat? Una altra cosa que sabem tots és que 

avui “tot ve de la Xina”, però no és usual saber 
fins a quin punt aquest “tot” és literal. Hem vist 
que ho és força (si generalitzem la Xina als paï-
sos de mà d’obra barata). La pregunta subja-
cent aquí era com viu aquesta realitat el sector 
tèxtil català, que està molt desmantellat, i hem 
trobat algun indici de que potser s’estimaria 
més posar el peu al fre del creixement, en lloc 
d’a l’accelerador.

I per altra banda hi hem inclòs l’aspecte “jo en la 
societat de consum... de roba”. Com podem tenir 
uns hàbits en el vestir “conscients”, enmig del 
vendaval frenètic de les modes i la roba baratíssima 
“d’usar i llençar”?

A la Guia Pràctica hi hem posat dos punts: un 
amb indicacions per saber reconèixer la qualitat 
d’una peça de vestir, una de les preguntes que 
volem (re)incorporar a la nova cultura del consum, 
i un altre amb recursos per reduir, reutilitzar i fa-
cilitar el reciclatge de roba, els vells “tres mana-
ments” de la sostenibilitat.

En el proper número entrarem principalment en 
dos aspectes: matèries primeres −i veurem per 
exemple que el cotó és un recurs natural molt so-
breexplotat−, i manufactura de la roba i implica-
cions sobre les persones que hi treballen −i per 
anar fent gana us proposem veure un tràiler de la 
pel·lícula China Blue, de Micha Peled, n’hi ha uns 
quants a You Tube.

I a la propera Guia Pràctica hi donarem indica-
cions per facilitar al màxim que puguem localitzar 
roba de confecció local a les botigues, i per cuidar 
la roba per tal que no es faci malbé més de pressa 
del normal.

Esperem comentaris sobre aquest estudi, que com 
veureu té la novetat d’estar articulat a base de pre-
guntes que els consumidors conscients, o els ciuta-
dans en general, ens podem fer. I és que, després 
de tot, els consumidors conscients ens fem més que 
res preguntes...

És possible que molts lectors d’Opcions us hàgiu preguntat com és que encara 
no hem tocat el tema de la roba, un producte de primera necessitat i sobre 
el qual als consumidors conscients ens sorgeixen moltes preguntes. Per nosaltres 
també ha estat tot aquest temps “el” gran tema pendent! Ara que ja tenim 10 
anys, no hem volgut esperar més.
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Una de les imatges que vinculem 
més ràpidament al consumisme 
és la dels carrers cèntrics d’una 
ciutat atapeïts de gent mirant apa-
radors i entrant a botigues que 
tenen roba a vessar, botigues 
que durant molt temps han sortit 
com bolets. Per un moment pen-
ses que potser sí que necessitem 
tota aquesta roba, som tanta gent 
a vestir-nos... Però de fet sabem 
que l’abundant oferta de roba 
és tan sobreabundant com la de 
tantíssims béns de consum, i que 
aquesta sobreabundància és filla 
i mare de la necessitat de soste-
nir el model econòmic del crei-
xement. Hem volgut esbrinar en 
quin punt de sobreabundància 
ens trobem, actualment. Quanta 
roba arriba a les botigues, real-
ment? I quanta en comprem?

L’OFERTA MÉS BAIXA 
ÉS MOLT ALTA
A la gràfica hi podem veure la res-
posta, mesurada per cap i per mes. 
És una mitjana que amaga realitats 
diverses (per exemple inclou tota 
mena de peces de vestir, i de no totes 
en comprem amb la mateixa freqüèn-
cia), però és la millor aproximació a la 
realitat que podem obtenir a partir de 
les estadistiques.

Veiem que abans de la crisi l’oferta 
era de 5 peces de roba per mes per a 
cada espanyol; més d’una per setma-
na. La crisi ha jugat a favor nostre; dels 
consumidors conscients, de la soste-
nibilitat, i de les escletxes o oportuni-
tats per trobar noves fórmules econò-
miques que siguin més favorables, a 
mitjà termini, per a tots, també per 
als que estem patint, avui, les reper-
cussions negatives de la crisi, ja sigui 

com a consumidors o com a produc-
tors, del ram tèxtil o de qualsevol altre. 
L’any passat l’oferta va ser la més baixa 
dels últims 10 anys: “només” 3’5 peces 
de roba al mes per a cadascú, però en-
cara força per sobre de la de 15 anys 
endarrere (2). Abans passàvem molt 
fred, o ara molta calor??

Quanta roba hi ha a les botigues! 
La comprem tota??

De mitjana, cada espanyol 
compra (i per tant llença) 
almenys un parell de 
peces de roba cada mes, 
comptant des de mitjons 
fins a abrics

Imatge promocional de l’obra Quina tela!, de Xucrut Teatre.

Inclou tota mena de peces de vestir, des 
de mitjons fins a abrics.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del 
Centro de Información Textil y de la Confección.

pECEs DE VEstir quE arribEn a lEs 
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I LA COMPREM GAIREBÉ TOTA!
Costa de creure, que comprem tanta 
roba, eh? Et pots imaginar ingènua-
ment que és impossible, que molta 
deu acabar a l’abocador o vés a saber 
on. Però no, no és així, i és que ni als 
fabricants ni als comerciants els inte-
ressa traginar amunt i avall mercade-
ria que no acabaran venent, de mane-
ra que es guarden prou de posar a la 
venda excedents “per sistema”. Les 
dades més recents que hi ha sobre el 
consum de roba són aquestes:
•	 El	2007	vam	comprar	en	tempo-

rada, abans de les rebaixes, un 
80% de l’oferta (aquesta xifra in-
clou roba de vestir i per a la llar).1

•	 El	2011	els	comerços	van	obtenir	
de mitjana un terç de la factura-
ció anual (un 36%) durant les re-
baixes,2 i aquest percentatge és 
més alt com més gran és el co-
merç. Per exemple, el 2007 un 
16’4% de les cadenes (sense in-
cloure les més grans) va ingres-
sar més del 60% en vendes du-
rant els períodes de rebaixes.1

•	 I	això	cobrant	a	menys	la	peça,	
durant les rebaixes. Per exem-
ple el 2007 la reducció mitjana 
de preus va ser del 36%.1

De manera que, certament, ben 
pocs excedents deuen quedar a les 
botigues, al final de tot el cicle. Si 
som conservadors podem dir que, 
en ple temps de crisi, de mitjana ens 
devem comprar un parell de peces 
de vestir cada mes, cadascú (in-
cloent des de mitjons fins a abrics). 

Aquest és el nivell de consum que 
sosté tanta oferta i tants comerços.

Si aquest parell de peces entren a 
l’armari cada mes... en deu sortir un 
altre parell! Perquè els armaris també 
són finits. També podem dir, doncs, 
que llencem un parell de peces de 
vestir cada mes. Peces en bon estat, 
potser: moltes seran les que ja estan 
passades de moda, és a dir les que 
vam comprar l’any passat, a tot estirar. 
Caram. Fa autèntica impressió.

ON LA COMPREM?
Tornem a la imatge dels carrers comer-
cials. Quines marques o  botigues hi 
veieu? Doncs les poques dotzenes de 
rètols omnipresents que tots coneixem, 
tant a Tànger com a Moscú. Fa 25 anys 
la resposta hauria estat molt menys 
unànime, tal com es veu a la gràfica.

El tipus d’establiment que més ha 
incrementat la facturació els últims 
cinc anys (un 160%) són els outlets, 
als quals recorren cada cop més les 
grans cadenes, i també alguns fabri-
cants per fer venda directa de la seva 
roba. Aquestes cadenes acostumen a 
proveir-se amb més gènere del que 
poden vendre “de normal”, per tal 
d’obtenir millors preus d’importació, 
i col·loquen part de l’”excedent” en 
outlets, en els quals el preu de venda 
al públic és inferior al “normal” però 
superior al de rebaixes.

Però d’aquí a ComPrar-nos 
2 PeCes al mes… 

ens Podem Plantejar si 
de vegades ho fem imPulsats 
Pel màrqueting, l’avorriment, 

les inseguretats…

1 Ministeri d’Indústria: El comercio textil en 
España, 2007.
2 Centro de Información Textil y de la Con-
fección.
3 Federación de Gremios de Editores: Hábitos 
de lectura y compra de libros en España en 2011.

donCs és el que hi ha,  
CíniCus, jo no em trobo a 

gust si vaig semPre amb la 
mateixa roba. 

2 PeCes al mes  
són 24 en un any, i 120 en 5... 

enCara sort que d’idees, 
històries, informaCions... no 
n’hem de Canviar tant Com 

d’asPeCte (llegim 10 llibres a 
l’any de mitjana),3 Perquè  

entre roba i llibres  
no Cabríem a Casa.

Altres

Outlets

Hípers i supermercats

Cadenes

Grans magatzems
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Queda roba de producció local? 
Com la puc trobar?

1  Alguna roba, poca, sí que es pot confec-
cionar sense gaire mà d’obra, per exemple 
alguns tipus de gènere de punt.
2  Organització Mundial del Comerç.
3  Instituto Nacional de Estadística i Institut 
d’Estadística de Catalunya.

Sí que en queda, una mica.
Abans de respondre més extensa-

ment, però, ja avancem que la sego-
na pregunta, Com la puc trobar?, la 
respondrem al proper número. Però 
l’hem volgut posar aquí perquè ens 
fem les dues preguntes alhora: amb 
la primera no en tenim prou, tenim 
ganes de passar a l’acció. La resposta, 
en aquest cas, es farà esperar.

LES DESLOCALITZACIONS 
DESMANTELLEN
Tu, quina proporció de la roba que 
trobem a les botigues intueixes que 
s’ha confeccionat aquí? Segons les es-
tadístiques del sector, a l’Estat un 17% 
(en pes) de la roba llesta per ser co-
mercialitzada és de confecció local. 
És una proporció esperable, donada 
la forma que ha estat prenent fins ara 
la globalització. Quin és l’origen de 
deslocalitzar la producció?

Ja hem vist a les pàgines anteriors 
que cada cop se’ns ofereix i consu-
mim més roba, amb una davallada 
ara per la crisi. El procés de desloca-
lització va començar justament amb 
una altra crisi, la del 1973. En aquell 
moment l’oferta de roba superava 
àmpliament la demanda, i calia fer 
pujar el consum. Com? Doncs pitjant 
l’accelerador del principal incenti-
vador del consum, la moda. Avui se-
gueixen existint els clàssics “canvis 
de moda” per les estacions (primave-
ra-estiu i tardor-hivern), però també 
es creen models nous durant tot l’any.

En conseqüència, les decisions so-
bre què es confeccionarà i sobre els 
preus van anar passant de les empre-
ses fabricants cap a la distribució, el 
graó de la cadena que està més a prop 
del consumidor, que és qui obeeix la 
moda. La distribució buscava els pro-
veïdors més barats per comprar-los 
el gènere, i tenia tots els del món per 
escollir, així que va triar els dels paï-
sos amb la mà d’obra més barata.

Perquè la confecció de roba és 
una activitat en la qual en cal mol-
ta, de mà d’obra (no qualificada), i 
molt probablement seguirà sent així. 
Cada model de peça és diferent, i 
una màquina que en pugués cosir au-
tomàticament qualsevol necessitaria 
una programació d’una complexi-
tat impracticable. De manera que la 
roba se segueix confeccionant en una 
màquina de cosir, accionada per una 
persona.1 Una persona, això sí, que 
és tractada quasi com una màquina, 
d’això en parlarem al proper número.

Bé, i com sabem, els fabricants lo-
cals també van passar progressiva-
ment a subcontractar confecció als 
països de mà d’obra més barata, per 
ser competitius en preu. A la gràfica 
podem veure amb xifres aquest cap-
girament de la situació.

Els acords intergovernamentals 
per al comerç mundial es van trans-
formar per fer possible les desloca-
litzacions. Un exemple que il·lustra 
molt bé l’essència de la transforma-
ció: l’Acord Multifibres, que va regir 
el comerç internacional de productes 
tèxtils des del 1974 fins al 1994, limi-
tava les importacions a països en els 
quals l’augment ràpid d’aquestes im-
portacions representi un greu perjudi-
ci per als sectors de producció nacio-
nals.2 I, en un dels acords que es van 
prendre –l’Acord Obstacles Tècnics 
al Comerç– hi podem llegir que, si no 
s’adopten normes tècniques comu-
nes a tot el món, es corre el risc que 
s’adoptin normes estatals amb l’únic 
objectiu de protegir els sectors de 
producció nacionals.2 El 2005 va des-
aparèixer tota regulació sobre el co-
merç internacional de roba: importi i 
exporti qui pugui.

A dia d’avui, el sector espanyol de la 
confecció està força desmantellat. 
En l’últim decenni han tancat poc més 
de la meitat de les empreses; a finals 
del 2010 en quedaven 4.044 a tot l’Estat, 

i a Catalunya n’hi havia 1.628 (és la co-
munitat de més pes en el sector tèxtil 
espanyol). Amb aquests tancaments 
s’han perdut força llocs de treball: co-
rresponen a 14 cada dia des de fa deu 
anys, a tot l’Estat (el 2010 en quedaven 
uns 56.000, 13.798 a Catalunya).3

ELS COSTOS ENS FAN ANAR 
LLUNY, I LES PRESSES A PROP
Avui dia tot ve de la Xina ja és una can-
tarella. I sí, a la gràfica es pot veure 
que en el cas de la roba la majoria 
ve de la Xina (tot i que no sempre ha 
estat així, just fa quatre anys va per-
dre pes a favor d’Itàlia, però l’està 
recuperant). L’any passat vam impor-
tar de la Xina quasi el triple de roba 
que dels següents orígens en impor-
tacions, Itàlia i Bangla Desh (d’Itàlia 
n’importem molta no pel baix cost 
sinó pel disseny).

El següent grup de països en impor-
tància com a proveïdors de roba són 

Font: Centro de Información Textil y de la 
Confección.
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només un 17% (en pes) 
de la roba llesta per ser 
comercialitzada s’ha 
confeccionat a l’Estat

Emergència de nous models = creació de noves necessitats.
Producció de baix cost = cursa cap avall en els drets laborals globals.
Transport de mercaderies a nivell global = canvi climàtic i esgota-
ment de recursos.

L’odiós cercle viciós

LA CONFECCIó LOCAL 
FA DE VISITANT
El sector explica que una gran es-
perança per a la supervivència són 
les exportacions, que els últims anys 
s’estan incrementant i van princi-
palment cap a Europa (en un 63%).6 

Totes les associacions gremials del 
sector tenen com a un dels principals 
objectius promocionar les marques 
espanyoles a l’estranger, i és que, 
com més ampli sigui el mercat, més 
probabilitats de vendre. Sembla una 
sortida endavant: davant de les difi-
cultats que posa la globalització (de 
la manufactura), s’intenta incremen-
tar la globalització (del mercat).

Tanmateix, fonts representatives 
del sector tèxtil català ens han dit, 
off the record, que la “marca” catala-
na vol un model “slow fashion”: que 
s’apreciï la qualitat, que la roba duri 
més, que no es consumeixi desbo-
cadament... Semblaria, doncs, que 
també pensen el que dèiem a les 
pàgines anteriors: que, en el crei-
xement, apretar el fre en lloc de 

l’accelerador pot ser favorable per 
a tots. Diuen, però, que no s’estan 
donant passes en aquesta direcció, 
perquè significa anar massa contra-
corrent. També expliquen que han 
tingut la idea d’usar com a bandera 
promocional el fet d’haver confec-
cionat la roba aquí, però tampoc no 
ho han fet, perquè el públic que va-
loraria això és molt minoritari.

Certament, és ben difícil corregir 
la trajectòria d’un tren que corre 
desbocat. Pensem que el clima està 
sent cada cop més propici per dir 
en veu alta que volem aquest can-
vi de trajectòria. Un dels objectius 
d’Opcions és propiciar aquest clima, 
perquè manifestar obertament quin 
és el nord és un factor clau per acon-
seguir-lo. Fem córrer la veu.

4 Revista Modaes.es: Inditex, Gap y H&M, 
¿dónde producen los mayores grupos de dis-
tribución de moda?, gener 2012.
5 Inditex: Memoria anual 2010.
6 Consejo Superior de Cámaras de Comer-
cio: Base de datos de comercio exterior.

els de l’anomenada zona euromedi-
terrània: Portugal, Turquia i Marroc. 
Aquests els fem servir sobretot perquè 
ens confeccionin els nous models que 
es van presentant al llarg de tot l’any i 
la roba de reposició (models que han 
tingut èxit i se’n volen més unitats). Per 
a aquesta roba s’usa la producció just 
in time (a l’acte): la comanda s’ajusta a 
la quantitat que se’n vol en cada mo-
ment (i més ara amb la crisi, perquè 
les empreses volen evitar més que mai 
excedents no venuts) i s’ha de servir en 
un termini curt de temps; d’aquí que 
s’encarregui a països propers, i també 
se n’encarrega a tallers espanyols.

El model just in time està en expan-
sió. És un model que posa encara 
més pressió sobre la manufactura, 
que es veu obligada a complir les co-
mandes amb uns temps molt ajustats 
–i qui acaba pagant aquests ritmes 
són els treballadors. El grup Inditex 
(Zara, Oysho, Massimo Dutti i altres), 
la primera empresa de roba del món 
en volum de facturació, és de les que 
més potencia la renovació constant en 
els models de roba. Per això usa molt 
el just in time, i per això la meitat de 
la seva roba es confecciona entre Ma-
rroc, Espanya i Portugal.4 A finals del 
2010 Inditex tenia 1.337 proveïdors de 
confecció per tot el món.5

30%
17%

11,3%

10,3%7%
6,4%

5,5%

5%

4%
3,5%

D’on VE la roba iMportaDa

Font: Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio: Base de datos de comercio exterior.

Dades per al 2011

Xina
Itàlia
Bangla Desh
Portugal
Turquia
Marroc
França
Alemanya
Índia
Altres
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La moda et pren un model de l’armari 
abans que es mori. Així ho expressava 
un dels experts del sector tèxtil a qui 
hem consultat. Es referia a abans que 
es mori físicament, és a dir abans que 
s’hagi fet malbé. En l’imaginari de la 
moda, el model s’haurà mort, efecti-
vament, molt i molt abans, i fins i tot 
abans que s’hagi mort emocional-
ment, és a dir abans que t’hagis can-
sat de portar-lo.

També comentava que, actual-
ment, un fabricant no té perquè te-
nir cap interès a fer la roba de qua-
litat, perquè duri. Si, total, al cap de 
mig any ja no els vindrà de gust se-
guir vestint aquest model passat de 
moda i el llençaran, per què hauria 
de preocupar-me perquè duri més?

Tenim molt interioritzada aquesta 
renovació constant de la indumen-
tària. La major part de les compres 
es fan per impuls, és a dir sense pro-
gramació prèvia, tot i que l’entorn in-
flueix a mobilitzar el consumidor, per 
exemple [quan comencen les] rebai-
xes o a la presentació dels models de 
la nova temporada.1

I molt assumida, aquí un botó de 
mostra: Doncs jo no controlo abso-
lutament gens, perquè hi ha mesos 
que no em compro res de res i hi ha 
mesos que fulmino la targeta, ha, ha!! 
M’ha d’entrar per l’ull, i no em sap 
gens de greu gastar-me el que sigui! 
I l’inconvenient és q posen tot lo nou 
i encara no fa temps de posar-s’ho i 
quan treus la roba de l’any passat, 
ves per on que no te’n recordaves de 
la meitat de coses!! Ha, ha, ha!!!

És una resposta a la pregunta 
Quanta roba compreu al mes? I quant 
us hi gasteu???, que es va llençar al 
fòrum de la revista per a dones Vo-
gue el 2005; va reunir un munt de 
respostes que expressaven un con-
sumisme i un dispendi desbocats. 
Al fòrum de la revista Men’s Health, 
per a homes, hi ha un fil de conver-
sa del mateix estil.

No estem descobrint cap misteri, 

aquesta resposta exemplifica molt 
bé unes quantes de les follies de la 
societat de consum que tots conei-
xem. Entre els lectors d’Opcions pot 
ser que no sentim el risc de “fulmi-
nar la targeta”, però probablement 
molts tenim vivències per compar-
tir al voltant de “dilemes amb el 
vestir” en el nostre dia a dia. Per 
exemple, si vaig a treballar amb la 
mateixa brusa que ahir, si no porto 
els pantalons d’aquesta temporada, 
si arribo amb el mateix abric que 
quan vaig començar, fa cinc anys... 
és possible que sorgeixin reticèn-
cies que ens facin sentir fora de joc, 
insegurs... que “hauríem de” jugar 
un joc que no és el nostre, que no 
ens agrada ni compartim... 

Al número 26 d’Opcions (disponi-
ble al nostre web, opcions.org) pu-
blicàvem a la secció El Divan l’article 
Ni predicadors ni clandestins, que 
reflexionava i compartia idees per 
enfrontar justament aquest tipus de 
dificultats, per evitar el desgast que 
poden suposar i trobar formes sanes 
de viure i conviure amb les diferèn-
cies. Suggeríem no pretendre par-
lar de “coses rares” a algú que no 
té ganes d’escoltar-les, quan en par-
lem fer-ho des de la vivència pròpia 
i expressant les motivacions i dub-
tes que sentim, ser conscients que 
simplement el “fer” ja és una mane-
ra de “parlar”, no culpabilitzar... 

Al voltant del consum de roba i la 
manera de vestir hi ha molt més que 
la necessitat de vestir-nos o abri-
gar-nos: també hi ha la construc-
ció de la identitat, seguir inèrcies, 
mimetismes, complir expectatives 
o normes... La peça teatral Quina 
tela!, de Xucrut Teatre, escenifica 
situacions que des del somriure i 
la complicitat ens proposen miralls 
per reflexionar en comú d’una ma-

Som el que vestim? 
Ens vestim com som?

1  Observatorio Industrial del sector Textil y 
de la Confección: Estudio sobre la estaciona-
lidad en el sector textil/confección, 2010. 
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KNOW-HOW

LLAVORS EXPERIÈNCIA

PASSIÓ PERSONES

nera desenfadada, per guanyar 
consciència i per poder desenvolu-
par un pensament propi. La podeu 
conèixer i demanar una representa-
ció a opcions.org > Nosaltres > Què 
més fem > Teatre.

No volem deixar de mencionar una 
de les problemàtiques preocupants 
relacionades amb l’espiral de la 
moda i el consumisme de roba: la dels 
transtorns alimentaris. Simptomàtica-
ment, el gremi espanyol dels comer-
ciants de roba, Acotex, té al seu web 
un enllaç a un institut especialitzat en 
el tractament de malalties de trans-
torns alimentaris.

i tu, Com te’l Prens?

amb mi hi treballa un 
d’aquests que Porta semPre 

la mateixa jaqueta i se’l 
Prenen Per garrePa, no Per 

“segur de si mateix”.
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Sóc a la botiga comprant-me roba. Com puc saber si la peça que tinc entre les mans 
és de qualitat? 
  Doncs, la primera cosa és tenir clar què vol dir qualitat, en el vestir, que són essen-
cialment dues coses:

• Que la peça de roba faci bé la seva funció: que caigui bé al cos, que ens abrigui 
o no ens acalori segons què necessitem, que sigui còmoda, que no ens molesti 
per fer-nos suar, fer-nos picor o tenir bunyols en les costures, que no pesi massa...

• Que sigui duradora: que no es descusi, que el teixit no es desgasti massa de pressa, 
que no s’encongeixi, que no es descoloreixi ràpidament...

Molt bé. I ara, com sé en quina mesura una peça compleix tot això?
Hi ha tres elements que hi tenen a veure: la fibra, el teixit i la confecció. La tintura 

també ha de ser de qualitat, però no ho podem distingir a vista.

lEs FibrEs
És el factor més determinant per a la qualitat d’un peça 
de roba. Per sort és obligatori indicar a l’etiqueta la 
composició del teixit.

I com s’hi va, del que diu l’etiqueta a la qualitat?
A la taula hi ha les indicacions més importants. Hi ha 

fibres que són més idònies que altres, en conjunt, tenint 
en compte els punts forts i els dèbils, per fer-ne roba. Al-
gunes nocions que ens poden ajudar a comprendre el 
perquè de tot plegat:

• Totes les fibres a base de cel·lulosa (o sigui fibra 
vegetal: cotó, lli, viscosa) perden resistència quan 
es mullen, unes més ràpidament que d’altres. Com 
el paper, que també està fet de cel·lulosa. A més 
rentades, més feble estarà un teixit que tingui fibres 
naturals.

• Les fibres sintètiques són derivades del petroli i no 
es biodegraden: romandran intactes milers d’anys, 
com els seus cosins els plàstics. Per això són les que 
menys es trenquen, juntament amb la seda (que és 
d’origen animal).

• És especialment recomanable que siguin de fibres 
naturals (majoritàriament) les peces de roba que 
toquen la pell, perquè els teixits sintètics obstruei-
xen la transpiració. La roba infantil se sol fer amb 
fibres naturals.

El tEixit
Un teixit és de qualitat si té tremp, és a dir si té una fer-
mesa pròpia, un “nervi”, no es deforma “innoblement”. 
El tremp d’un teixit es detecta tocant-lo, i se n’aprèn 
amb l’experiència.

Un teixit que no tingui tremp, que sigui “dèbil”, durarà 
menys.

la ConFECCió
• Els punts més crítics d’una costura són als extrems: 

el principi i el final d’una butxaca, els punts d’unió 
dels passadors del cinturó amb el pantaló, l’extrem 
d’una cremallera... En tots aquests llocs hi ha 
d’haver un repunt reforçat.

• També hi ha d’haver un repunt reforçat a les costures 
que estan sotmeses a més esforços: aquelles sobre les 
quals ens asseiem (les dels pantalons i faldilles).

• Si dubtem de la solidesa d’una costura podem sac-
sejar-la (per exemple a l’emprovador).

• El fil que cus un botó s’acaba amb una cueta. 
Aquesta cueta ha d’estar a la part de dintre de la 
roba, si és al cantó de fora és probable que el botó 
caigui; estirant la cueta segurament vindrà tot el fil 
al darrere.

Qualitat
D’usar i usar i usar... 

Curiositat: CoM iDEntiFiCar la Fibra D’un tEixit a Casa 
Si apuntem un llumí a un teixit de cotó o viscosa, farà cendra blava i pudor de paper cremat. 
Si l’apuntem a un teixit de llana, farà cendra grisa i pudor de pèl cremat. 
Si l’apuntem a un teixit sintètic, s’arronsarà formant una boleta.

Guia pràctica de la roba
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RELACIó DE CADA FIBRA AMB LA QUALITAT D’UNA PEÇA DE ROBA
Fibra Deixa 

passar la 
suor?

abriga o és 
fresca?

resistència, 
dificultat per 
trencar-se

és idònia, en 
conjunt?

algunes indicacions útils a l’etiqueta 
també hi 
pot dir**

Cotó Perfec-
tament

Abriga 
normal, 
més com 
més tupit i 
gruixut sigui 
el teixit

Normal Sí Per a la roba que fem servir molt 
i potser hem de rentar sovint, 
com ara certs uniformes labo-
rals, convé afegir un 20-50% de 
polièster al cotó, perquè guan-
yarà en resistència.

En les camises i calçotets val més 
no barrejar-lo amb polièster, o 
amb un 20% com a màxim

Cotton

llana Perfec-
tament

Abriga molt Molta Molt Si està barrejada amb fins a un 
30% de polièster té més resistèn-
cia.

Si està barrejada amb acrílica 
farà moltes més boletes de les 
que fa la llana de per si (excepte 
algunes llanes)

Wool

lli Perfec-
tament

És fresc Poca No gaire Si es barreja amb polièster guan-
ya una mica de resistència (és 
la fibra que es debilita més amb 
l’aigua).

El teixit s’arruga força

seda Perfec-
tament

És fresc Mo l t í s s i ma, 
la màxima

Molt És molt resistent, els primers para-
caigudes es van fer amb seda

Silk

Viscosa Perfec-
tament

És una 
mica més 
fresca que 
el cotó

Poca Sí No és adequada per a peces 
sotmeses a esforços o que s’hagin 
de rentar sovint, excepte la visco-
sa de marca Tencel o Modal

polièster No transpi-
ra, fa suar

Ni abriga ni 
és fresca

Moltíssima No gaire Si el teixit en té més d’un 50% ens 
farà suar

Polyester, 
PES

No transpi-
ra, fa suar

Ni abriga ni 
és fresca

Moltíssima No gaire Té característiques semblants 
al polièster i sintetitzar-la és més 
contaminant.

Perquè no ens faci suar, màxim 
50%

Acrylic

lyc r a , 
Elastan

Frena la 
transpi-
ració

Augmenta 
la capacitat 
d’abrigar 
d’un teixit

Molt poca Sí, per fer 
banyadors 
i peces que 
vulguem 
que quedin 
cenyides

És la fibra que fa que una peça 
sigui elàstica.

La fibra té forma de molla i, com 
totes les molles, es dóna amb el 
temps

Ni abriga ni 
és fresca 

Moltíssima, la 
màxima

No gaire És la fibra del fil de pescar. Es fa 
servir per fer impermeables.

És una bona opció per als mitjons, 
que han d’aguantar molt pes i 
fregament

PA 

Fi
b

re
s 

n
a

tu
ra

ls
A

rt
ifi

c
ia

l*
Fi

b
re

s 
si

n
tè

tiq
u

e
s

No transpira, 
fa suar

nylon, 
poliamida

* La viscosa s’obté transformant cel·lulosa vegetal mitjançant un procés químicament complex.

** La llei obliga a escriure els noms de les fibres en castellà a l’etiqueta, però no és estrany trobar-los en anglès.

acrílica
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RRr
No cal fabricar-ho per tenir-ho!

Abans de substituir una peça de roba que té algun 
problema, mirem si es pot arreglar. Volem dir un pro-
blema més greu que que li caigui un botó ;)

tallErs DE Costura Tenir una màquina de cosir a 
casa –i saber-la fer servir– és una gran cosa, però és 
el cas de poca gent, avui en dia. Per sort hi ha tallers 
de costura per tot arreu, si no en tens cap de localitzat 
quatre preguntes pel barri t’ho resoldran.

No només arreglen les coses més corrents –fer una 
vora, canviar una cremallera encallada, cosir desco-
sits...– sinó que també resolen “problemes” que avui 
en dia poden semblar irreparables. Que les espatlles 
de la brusa no t’acabin de caure bé, que ja no hi cà-
pigues perquè t’has engreixat, que les mànigues et 
vagin llargues, que se t’hagi esquinçat la camisa amb 
una estrebada... tot això, i més, també es pot arreglar, 
i queda com nou.

roba aMiga, una bona aMiga 
Per Ruben Suriñach

Ara la roba que podem posar a la venta a les botigues de segona mà d’aquí ha baixat a un 3% de la roba que recollim, 
perquè amb la crisi ens arriba roba més feta servir, i a més cada cop es fabrica pitjor. Un 47% de la roba l’exportem so-
bretot a països de l’Àfrica subsahariana, i la major part del 50% restant l’hem de llençar a l’abocador perquè no tenim 
infrastructura per classificar-la. M’ho diu, mentre ens mirem les muntanyes de roba que ens rodegen, en Chema Elvira, 
el president de la cooperativa Roba Amiga (ca.robaamiga.cat). És la iniciativa de recuperació de roba més gran de 
Catalunya. Està formada per cinc entitats d’inserció sociolaboral de persones amb risc d’exclusió social. Per la quantitat 
de roba que recollim [9.000 tones anuals, les instal·lacions se’ns queden petites. Amb la nova planta que posarem en 
marxa a final d’any tindrem més capacitat i podrem reduir el percentatge de roba que llencem del 50% al 7%. Aquesta 
nova planta serà fruit d’un conveni entre Inditex, la Generalitat i Roba Amiga. Hi arribarà roba recollida de post-consum 
i també estocs de roba no venuda d’empreses tèxtils; ja han signat un acord arà de donació per part d’Oysho, i espe-
ren que altres empreses s’animin també a fer-ho. La roba que no es pugui vendre de segona mà s’exportarà perquè la 
reciclin, principalment al Paquistan i l’Índia; fer-ho aquí seria massa car. De la roba reciclada se n’obté fil i borra, que són 
pedacets de roba triturada que s’usa com a farciment de matalassos o coixins o com a aïllant.

Podem proveir-nos de roba ja usada, i podem facilitar 
la reutilització de peces que ja no ens poden fer servei.

passar-nos roba EntrE ConEguts No us donarem cap 
pista de com fer-ho ;)

botiguEs DE sEgona Mà A ca.robaamiga.cat/ma-
pa-interactiu hi podem trobar les 18 botigues de roba 

de segona mà de roba amiga (vegeu el requadre), i 
també s’hi indica on hi ha els seus contenidors de re-
collida de roba.

Hi ha altres botigues de segona mà a diferents loca-
litats, en donàvem un directori a la secció Eines del 
número 9 d’Opcions, però és de fa quasi 10 anys... Pre-
guntem pel barri.

Es calcula que a Catalunya es recull selectivament un 11% 
dels residus tèxtils de post-consum, que són unes 185.000 to-
nes anuals incloent roba de vestir i de la llar, segons l’Agència 
de Residus de Catalunya. El 89% restant va a l’abocador. 
  A Catalunya hi ha dues entitats que recullen roba 
selectivament, Roba Amiga i Humana. Roba Amiga 

aconsegueix reutilitzar la meitat del gènere que recull. 
Humana és una empresa molt controvertida, ha estat 
vetada a diversos països per  frau, sectarisme i altres 
motius; més informació a www.tvindalert.com (en an-
glès). El 2011 va posar a la venda en segona mà el 59% 
de la roba que va recollir a tot l’Estat, en va enviar a 

La PRIMERA r: Reduir

1
2
3

La SEGONA r: Reutilitzar

L’úLTIMA r: Reciclar

Guia pràctica de la roba
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aprEnDrE a Cosir Ai, si hagués fet cas de la mare... 
Però sempre hi som a temps. Li podem demanar a algú 
que ens n’ensenyi, i hi ha força llocs on podem apren-
dre a cosir, i amb la crisi deuen proliferar. A les ciutats 
grans en podem trobar per exemple via centres cívics, 
i si no n’hi trobem els ho podem proposar. Mira quines 
iniciatives tan guapes, vénen ganes d’imitar-les:

• Millor que nou! www.millorquenou.cat. Per cert també  

     hi ha un còmode directori de tallers de costura (i d’altres  
    reparacions) a l’àrea metropolitana de Barcelona.

• grupo de costura tabacalera blogs.latabacalera.net/ 
    costura. Inclou botiga gratis.

I per fer mitja i ganxet: abuelitas Modernas (3deseosyme-
dio.com/blog/tag/abuelitas-modernas), Duduà (dudua-
dudua.blogspot.com.es)...

botiguEs gratis A la secció Idees del número 27 
explicàvem que són espais on anar a buscar o a 
deixar roba. Molts són a centres socials o culturals.                                                              
A barcelona www.canmasdeu.net, teixidora.squat.
net i moviments.net/Infoespai, a Mataró cplesvinyes.
wordpress.com/intercanvi, a l’Hospitalet de llobregat 
acwaslala.org, a lleida ecoxarxadelleida.wordpress.
com, a Manresa labotigagratis.wordpress.com.

xarxEs D’intErCanVi 
• A intercanvis.net hi ha un directori actualitzat de mercats 
    i fires d’interncavi als Països Catalans, i també de botigues  
    gratis. 
• Un web que recull ofertes i demandes de roba i altres     
   coses per intercanviar: www.volstens.unmicroclima.com. 
• Per intercanviar per correu electrònic: www.freecy- 
   cle.org/group/ES/Barcelona.

reciclar el 31% i el 10% restant va anar a l’abocador. 
   La roba que els comerços no aconsegueixen vendre 
per cap via, com que hem vist a la p. 13 és una part 
molt petita, es llença majorment a l’abocador. Sí, hi 
ha roba per estrenar que va de dret a l’abocador. Les 
empreses pensen que no és bo que els ciutadans tro-

bin a preu de segona mà la mateixa roba per la qual 
han pagat un preu de primera mà a les botigues. En 
algunes ocasions, molt poques, fan donacions a enti-
tats que faciliten reutilitzar la roba venent-la de sego-
na mà.

1
2
3

a mi em va això d’aPrendre 
a aPanyar-me la roba. 

Per Cert, què se n’ha fet 
d’aquell meu jersei blau 

que ja no et Poses...?
que interessants, 

aquestes CooPeratives 
soCials de reCuPeraCió 

de roba! resPostes    
ambientals i soCials.     

2 en 1
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...Els aliments  
que alimentin!

Ni més ni menys que el menjar apte per al consum és un dels recursos planetaris que malbaratem: 
un terç del que produïm a tot el món.1

Les xifres que donem al requadre canten: és una barbaritat. Però, per una vegada, el que podem 
fer els ciutadans per la part que ens toca (un terç del problema a nivell europeu, no és poca cosa) és 
assequible amb comoditat (es tracta sobretot de canviar costums, i hi estalviem diners) i és eficaç: un 
projecte pilot fet a domicilis belgues durant tres mesos, que consistia a aplicar mesures com les que 
proposem en aquest article, va reduir en un 80% el menjar malbaratat.2 Posem-hi	remei?

ISABEL ATELA

Agraïm la col·laboració d’en Paco Muñoz, de 
l’Oficina de Medi Ambient de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona en l’elaboració d’aquest article.

quant MEnJar llEnCEM: 
tot un DEspropÒsit 

Es perd menjar en l’agricultura, el processament, la distribució, i tam-
bé des del consum: un terç del menjar que es desaprofita, a Europa 
és llençat pels consumidors (95 quilos per cap i any; al Sud-est asiàtic 
aquesta xifra és d’uns 10 quilos l’any).1

Els consumidors occidentals llencem en un any gairebé tant menjar 
(222 milions de tones) com tota la producció d’aliments de l’Àfrica 
subsahariana (230).1 Aquest menjar donaria 3 àpats diaris a 800 mi-
lions de persones durant un any.3

Això vol dir que gastem moltíiiiiissims recursos en va: terra de conreu, 
aigua, gasoil, pesticides i adobs, maquinària per als processaments... 
Un autor ha calculat que l’aigua amb què es rega el menjar que es 
llença a tot el món donaria 200 litres diaris a 9.000 milions de persones 
durant un any.4

a Catalunya les llars llencem cada any 20 quilos de menjar per cap; 
la xarxa comercial en llença 9 i els hotels i restaurants 5’5.5 Entre tots 
donaríem menjar per a un dia a 47 persones.3

A l’Estat, només un 14% de totes les despeses que fem les llars és per 
comprar menjar. El 1980 se’ns enduia un 31% de la despesa familiar. 
A l’Àfrica subsahariana i el Sud-est asiàtic s’endu un 60% dels diners 
de les llars.6

El poder dels
costums

mENjaR llENÇaT, 
MENJAR	SENSE	VALOR?	
La major part del menjar que es llença a Ca-
talunya des de les llars correspon a aliments 
que s’han fet malbé abans de cuinar-los, i tam-
bé n’hi ha força que són plats que no ens hem 
acabat i menjar preparat que ha anat directa-
ment a la brossa.5

Tenir menjar abundant molt a l’abast de la mà i 
de la butxaca duu a no veure’l com un bé valuós, 
que s’hagi de gestionar amb cura de no desapro-
fitar-lo. Les dades que donem al requadre parlen 
del valor que té: no cau del cel sinó de moltíssims 
recursos, diners i esforços, no tots en tenim la ma-
teixa abundància ni el llencem tan alegrement...
•	 Hem	 comprat	massa	menjar?	 És	 el	 primer	

pas cap a llençar-ne. Planifiquem els àpats 
mínimament, o no tan mínimament, havent 
repassat què tenim al rebost i a la nevera, i 
anem a comprar amb la llista feta.
•	mirem d’evitar les pràctiques comercials 

que ens poden dur a comprar més menjar del 
que necessitem: ofertes de tipus “2x1”, paquets 
d’unes quantes unitats; si pel que sigui hem de 
comprar paquets, tinguem-ho en compte en 
planificar els menús.
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•	L’entrepà que menuts i joves s’enduen a l’escola... acaba a la panxa o a la paperera? 

•	Campanya De menjar no en llencem ni mica, de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família: 
   www.facebook.com/nollencemnimica. És un punt de trobada per compartir informació i actualitat 
    sobre el tema: dades, iniciatives, campanyes, trucs i receptes que aporten els que participen en tallers pràctics...

•	Per quan mengem fora de casa: tinyurl.com/noLlencarRestaurant.

•	Més receptes, campanyes, vídeos, eines... al nostre web: opcions.org/blog/els-aliments-que-alimentin.

mÉs idEEs i RECuRsOs

Planifiquem els 
àpats, havent 
repassat què 
tenim al rebost i a 
la nevera, i anem 
a comprar amb 
la llista feta.

1  FAO: Global food losses and food waste, 2011. 
2  Projecte Halte au gaspillage!, tinyurl.com/halte-
Gaspillage.
3  Comptant que 3 àpats diaris són 3/4 de quilo de menjar. 
4  Tristam Stuart: Despilfarro, Alianza Editorial 2011.

5  Seguns un estudi de l’Agència de Residus de Cata-
lunya, que encara no s’ha publicat perquè s’està ultimant.
6  Institut Nacional d’Estadística i R. de Hoyos i R. Lessem: 
Food shares in consumption: new evidence using Engel cur-
ves for the developing world, Banc Mundial 2008.

•	 Podem	allargar la vida del menjar pre-
nent hàbits ben senzills. N’explicàvem forces 
a la secció Idees del n. 16 d’Opcions, dispo-
nible a opcions.org > La revista > Números 
publicats.
•	Quan	diu	 “consumir	preferentment	 abans	

de...” vol dir que passada aquesta data 
l’aliment pot perdre gust, olor... però no que 
s’haurà fet malbé. Això últim en teoria ho in-
dica la data de caducitat. Tanmateix, la llei no 
indica a la indústria quin mètode ha de seguir 
per determinar aquestes dates, i per tant po-
dria ser que obeeixin als seus interessos co-
mercials.

dE miCa EN miCa s’OmPlE El PlaT
Potser ens ve al cap que, a casa, només llen-
cem el que “realment no podem aprofitar”: 
miquetes per aquí, miquetes per allà. Però les 
miquetes ens poden donar bons plats, o com-
plements.
•	guardem-ho tot, per poc que en quedi, te-

nint controlat tot el que anem guardant. Diumen-
ge una punta del rostit, dilluns un tros de moniato, 
dimarts un retall de pebrot...
•	Podem	establir	un	“dia de menjar sobres”. 

Que cada comensal mengi una cosa diferent 
pot ser tema de conversa... o de disputes! ;) 
Per evitar problemes amb patògens, reescal-
fem el menjar fins que estigui ben calent per 
dintre i per fora.
•	Aprofitar	 sobres	o	menjar	“massa”	madur	

no està pas renyit amb la gastronomia! Cane-
lons, samfaina... el mateix pa amb tomàquet...

Receptes que no ho són
•	 Tinc	 un	 pot	 de	 tonyina	 obert,	 una	 mica	 de	
mantega i una mica de pernil que s’ha fet vell. 
Mmmm, farem un remenat mar i muntanya. Po-
dem fer ous remenats o “truita de cosa” amb lle-
gums, paella que s’hagi ressecat... mil coses.
•	Hem	deixat	 una	porció	 de	 truita:	 la	 trosse-
gem i ho saltem amb salsa de tomàquet (la 
“truita amb suc” de les terres de l’Ebre).
•	Ha	quedat	un	tros	de	pastanaga	i	una	culle-
radeta de pèsols, puc afegir-hi patata bullida i 
fer una tapeta d’ensaladilla rusa.
•	M’han	quedat	retalls	de	vàries	verdures:	salta-
des, una sopa de verdures, o una crema, pasta 
o arròs “amb cosa”, o un coulis (un puré poc es-
pès) per acompanyar amanides, carn o peix.
•	 Aquest	 plat	 només	 fa	 servir	 els	 rovells	 de	
l’ou, bulliré les clares i les posaré a l’amanida.
•	Marxem	una	setmana	fora	i	tinc	fruita	que	es	

farà malbé. Podem fer una macedònia o ficar-ho 
tot talladet al congelador i a la tornada ho batem 
per fer un gelat de fruita. O passar les fruites 
pel foc 5-10 minuts per fer-ne un coulis que pot 
acompanyar unes galetes, pa de pessic, gelat... 
O fer un batut per esmorzar amb la miqueta de 
iogurt que no s’ha acabat el nen.
•	Se	m’ha	endurit	un	tros	de	formatge?	El	rat-

llo i l’afegeixo al “pot del formatge ratllat” del 
congelador.
•	 Pa	 sec:	pa	 ratllat,	 sopa	de	pa,	daus	de	pa	

fregit per a amanides o sopes, púding...
•	Ha	sobrat	un	 tall	de	carn?	A	 trossets	 i	cap	

a l’amanida freda, o pasta, croquetes, trinxat, 
canelons, empanades...
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RUBEN SURIñACH PADILLA

La informació i les 
cites que surten en 
aquest article prove-
nen de la recerca 
que ha fet l’autor en 
el marc del projec-
te Cambio Global 
2020/50. Va obtenir 
opinions de partici-
pants en grups i coo-
peratives de consum 
entrevistant-los, i també 
d’horts col·lectius, mer-
cats i xarxes d’intercanvi 
a través de qüestionaris.

Quan els individus treballem junts, les normes so-
cials són importants, poderoses, i el grup social 
ens proporciona la base, el lloc on és possible de-
finir i renegociar els hàbits i les normes que tenies 
abans. [..] Per tal de canviar la conducta necessi-
tes un lloc en el que puguis desmantellar i canviar 
els antics comportaments i renegociar-ne uns de 
nous. [..] Les estratègies basades en la comunitat 
fan exactament això: proporcionen el lloc on pots 
renegociar normes.        

Aquesta és la resposta que ens va donar en Tim 
Jackson1 quan li vam preguntar quin pensava que 
era el rol que podien complir les estratègies ba-
sades en la comunitat a l’hora de generar canvis 
en el consum i els estils de vida. Veiem doncs que 
entre les estructures institucionals i els individus 
hi trobem un estadi intermedi: la comunitat. Però, 
a què ens referim, quan parlem d’iniciatives co-
munitàries? Què en sabem, a l’Estat?

Unes característiques definitòries de les inicia-
tives per la sostenibilitat2 basades en la comuni-
tat serien aquestes:
•	 Un	 primer	 tret	 seria	 que	 són	 iniciatives	 que	

pretenen construir estructures organitzatives i 
econòmiques en l’àmbit local per satisfer necessi-
tats de consum de manera sostenible i justa. 
•	Un	segon	element	diferencial	 seria	que	són	

iniciatives d’àmbit local, és a dir, que les activi-
tats transcorren a nivell de barri o de poble. 

Aquest marc encabeix una gran diversitat 
d’experiències concretes en l’àmbit comunitari, 
de textures i colors de tota mena, combinant el 
teixit associatiu, els diferents ens públics munici-
pals, les petites empreses i comerços locals, les 
diferents cultures organitzatives i relacionals lo-
cals.... Tècnics municipals impulsant un banc del 
temps al poble, empreses d’electrodomèstics 
i aparells de la llar participant en un programa 
municipal d’estalvi energètic, joves activistes 

impulsant mercats d’intercanvi amb dinars po-
pulars, veïns gestionant horts comunitaris cedits 
per l’ajuntament, grups de consum agroecològic 
sorgits d’una ONG de cooperació, un portal web 
que facilita el contacte entre veïns per compartir 
cotxe... i un llarg etcètera.

la COmuNiTaT: d’OBjECTE a suBjECTE
Tal com podem veure a la llista anterior, les ex-
periències comunitàries poden estar impulsades 
per diferents grups de persones, per diferents 
subjectes. Grosso modo en trobem tres tipus:  
l’administració pública, l’empresa privada i la so-
cietat civil. Les fronteres entre uns i altres subjec-
tes moltes vegades són difuses; per exemple, un 
hort comunitari pot ser cedit i gestionat adminis-
trativament per l’ajuntament però impulsat i lide-
rat per la societat civil. Entenem que qui impulsa 
i té el lideratge d’una experiència n’és el principal 
protagonista. 

En aquest article volem parlar de les iniciati-
ves que tenen la societat civil com a protago-
nista, és a dir, d’aquelles en les quals és la co-
munitat en si qui impulsa i lidera la construcció i 
desenvolupament de l’experiència. 

Hem trobat força gent que parla d’aquestes ex-
periències des d’una perspectiva teòrica, i hi ha 
un bon ball de noms (depenent de la disciplina 
acadèmica des de la que es mirin): geografies 
autònomes,3 experiències post-capitalistes,4 
nowtopias,5 estratègies intersticials de transfor-
mació social emancipatòria6... Cada nom està as-

Les Innovacions Comunitàries en Sostenibilitat

1    És el pensador que entrevistem a la secció El poder 
de les regles del joc d’aquest número.
2    Quan parlem de sostenibilitat ens agafem a la de-
finició feta per l’informe Brundtland (1987), en què es 
definia el desenvolupament sostenible com una ma-
nera de progressar que conciliava l’estabilitat ecolò-
gica, l’equitat social i la viabilitat econòmica. 
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El poder de
la comunitat

Com veiem a la secció Visions que s’estenen d’aquest número, l’esfera de l’acció comunitària sembla que està 
prenent protagonisme. En un moment convuls i de perspectives incertes, busquem i trobem solucions a partir 
del que nosaltres mateixos, organitzant-nos col·lectivament, podem fer. En aquest article parlem d’iniciatives 
que ja s’estan prenent des del lideratge de la comunitat en si, i del gran valor humà i social que tenen perquè ens 
autootorguen un poder efectiu que pot esdevenir clau per satisfer necessitats, tant materials com immaterials.

impulsant canvis 

la comunitat per i des de 
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sociat amb una definició. El nom que nosaltres pen-
sem que encaixa més amb les iniciatives impulsades 
i liderades per la societat civil és el d’innovacions 
Comunitàries en sostenibilitat (ICOS).7

Dues de les principals característiques de les 
ICOS són que, per un costat, es basen en gran part 
en el treball voluntari dels participants i, per 
l’altre, funcionen mitjançant l’autoorganització 
participativa de la comunitat (per exemple, 
mitjançant assamblees). Així, tots els grups de 
consum agroecològic, horts col·lectius, xarxes 
d’intercanvi (incloent bancs del temps i mo-
nedes socials), mercats d’intercanvi, grups de 
criança compartida, iniciatives de compostatge 
comunitari... que tinguin aquestes característi-
ques (treball voluntari i auto-organització) entra-
rien en el camp de les ICOS.

Innoven	o	reinventen	la	sopa	d’all?
De les ICOS en diem innovacions per què, en-
cara que puguin prendre formes antigues,8 són 
espais d’experimentació constant que responen 
i s’adapten a la realitat canviant. 

Igual que d’altres tecnologies socials (siste-
mes d’organització posats al servei de la comu-
nitat per satisfer necessitats socials diverses: 
el consum, la inclusió, la participació...), les 
iCOs s’adapten a les necessitats canviants 
de la comunitat d’una manera particular-
ment idònia. Per un costat, perquè “són” la co-
munitat (és la comunitat qui actua per satisfer 
les seves pròpies necessitats), i per l’altre per-
què la “pèrdua” en cas de que no funcionin és 
molt baixa –podríem dir que són experimenta-
cions de baix risc–: com que es basen en feina 
voluntària, si una iniciativa no funciona no s’hi 
perden diners, i com que no tenen objectius 
electorals la pèrdua de reputació no és tan im-
portant com per a un ajuntament. En canvi, les 
iniciatives que impulsen ajuntaments o empre-
ses privades poden no respondre ben bé a les 
necessitats socials, ja sigui per falta de proxi-
mitat o perquè els objectius es poden allunyar 
de les necessitats socials reals (per electoralis-
me en un cas, per afany de lucre en l’altre).

De fet, moltes vegades les ICOS serveixen 
com a “camps de proves” dels quals beuen 
tant el sector privat com l’administració pú-
blica per veure en què pot ser interessant in-
vertir i en què no. Són espais d’innovació que 
comencen sent marginals però que, si funcio-
nen, poden expandir-se i sortir de la margi-
nalitat. En els grups i cooperatives de consum 
s’observa una mica aquesta tendència: en els 
últims deu anys han tingut un creixement molt 
gran,9 i tant l’administració pública com la ini-
ciativa privada les veuen cada vegada amb 
més bons ulls.
Els valors de les iCOs

Des d’un punt de vista “estratègic”, les ICOS te-
nen tres característiques interessants de cara a 
avançar cap al canvi social:
•	Generen	espais	de	trobada	on	els	nostres	hàbits 

i valors pro-sostenibilitat poden acomodar-se i 
desenvolupar-se més fàcilment que en altres espais.
•	Com	hem	vist,	són	espais	d’assaig	 i	experi-

mentació en sistemes de provisió o de satis-
facció de necessitats alternatius que poden evo-
lucionar i esdevenir fórmules consolidades, 
social i econòmicament viables.
•	Són	espais	en	els	que	s’enforteix	el	teixit	so-

cial local i faciliten l’empoderament social. 
En el que resta d’article ens centrarem en 

aquest tercer valor, l’empoderament social.

El POdER dE la COmuNiTaT
[..] No és només la quantitat que es consumeix, sinó 
el nombre de gent que està conectada en xarxa. 
Això ja crea una força política, i, per mi, és el tipus 
de força política que interessa. Generar base so-
cial, local, amb connexions locals, per mi és com 
el model perfecte. Aquesta és la resposta d’en 
Gilad, del grup de consum l’Aixada del barri de 
Gràcia de Barcelona, a la pregunta de quin creu 
que és el vincle entre el seu grup de consum i la 
incidència política.

És a dir: més enllà del consum de productes 
agroecològics i de proximitat, que ja és un acte 
transformador per si mateix, el propi funciona-
ment dels grups de consum, i també d’altres 
ICOS, basat en el treball voluntari dels socis, en 
l’autoorganització participativa... aporta un valor 
afegit a l’hora de generar canvis en la comunitat 
que altres experiències sense lideratge comuni-
tari no aporten. En Dídac, un dels impulsors de 
la moneda social Ecoseny, desglossa aquesta 
idea: Penso que l’aportació més important consisteix

A dalt, els horts ur-
bans col·lectius són 
una de les fórmes que 
prenen les ICOS.
A baix, en un mer-
cat d’intercanvi or-
ganitzat per un grup 
de consum i un hort 
urbà (entre d’altres) 
es presenta una Xar-
xa d’Intercanvi de 
Coneixements.

3 P. Chatterton i J. Pickerill: Everyday activism and tran-
sitions towards post-capitalist worlds, Transactions of 
the Institute of British Geographers 2010.
4   J.K. Gibson-Graham: Postcapitalist politics, Universi-
ty of Minnesota Press 2006.
5 C. Carlsson, C. i F. Manning: Nowtopia: strategic exo-
dus? Antipode vol. 42 n. 4, 2010.
6  E. Olin: Envisioning real utopias, 2008.
7 G. Seyfang i A. Smith: Community action: a neglected site 
of innovation for sustainable development? Centre for So-
cial and Economic Research on the Global Environment 
Working paper EDM, 2010; G. Seyfang: Ecological citizen-
ship and sustainable consumption: examining local organic 
food networks, Journal of Rural Studies n. 22, 2006.
8  Les cooperatives de consum per exemple tenen els 
seus antecedents en els cooperatives obreres de mit-
jans del segle XIX, i no cal parlar de l’intercanvi o troc 
com a eina per satisfer necessitats...
9  Les dades de la coordinadora Ecoconsum i de La Repe-
ra indiquen que el 2011 n’hi havia 148 a Catalunya, amb 
una mitjana d’entre 30 i 50 famílies sòcies cadascuna.
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Un mercat d’intercanvi 
al centre de Barcelona.

precisament en els valors inmaterials: coopera-
ció, coneixement de nova gent, participació d’una 
xarxa d’amics, desenvolupament d’habilitats i co-
neixements, [..] participació en la millora social i 
ambiental, etc. Estem parlant de la cultura de la 
cooperació, de la participació, de les xarxes 
de confiança i del coneixement mutu.

L’altra gran virtut de l’enfortiment del teixit 
comunitari a través de les ICOS és que generen 
caldos de cultiu que poden permetre, potencial-
ment, generar massa crítica per incidir sobre 
les estructures que configuren i limiten el com-
portament individual, en paraules de Tim Jackson 
a l’entrevista que li vam fer.1 En Damià, del grup 
de consum La Candela de Sabadell, ens diu: El 
tema de l’hort va començar així també [a través del 
grup de consum], un diu “això dels horts està guai” 
o “he fet un curs i estaria bé muntar un hort”. [..] És 
un hort ocupat, en sòl públic i ara s’ha signat un 
conveni amb l’ajuntament. 

activisme sí, activisme no... 
activisme suau
Llavors, veiem que les ICOS aporten arguments 
de transformació social importants: la cultura de 
la cooperació i la capacitat d’incidir sobre les 
estructures. Quina relació tenen aquestes expe-
riències amb espais més pròpiament dedicats 
a la militància política, com organitzacions eco-
logistes, associacions de veïns, sindicats, grups 
antiglobalització o partits polítics?

La resposta no és única: hi ha iniciatives que no 
tenen com a objectiu ser un grup activista o militant 
en el sentit clàssic, perquè consideren que amb la 
pròpia activitat d’organitzar-se i construir estructu-
res ja s’està incidint socialment. N’hi ha d’altres que 
aspiren, com a grup, a mobilitzar-se i trascendir el 
propi funcionament –una altra cosa és que ho acon-
segueixin; la manca de temps i la “sobrecàrrega 
activista” són obstacles recurrents. 

En qualsevol cas, la majoria de grups de 
consum, mercats i xarxes d’intercanvi i horts 
col·lectius que hem entrevistat diuen que fan 
circular informació de campanyes, manifesta-
cions i altres mobilitzacions polítiques, ja sigui a 
l’espai físic compartit o a través del correu elec-
trònic. En Sergi dels horts col·lectius de Can San-
glas, a Manlleu, ens ho il·lustra: [A la participació 
a l’hort] pots enllaçar-hi discursos transformadors 
contra el model de distribució i fins i tot contra el 
canvi climàtic! I, com diu en Pere de la cooperati-
va La Cortera de Santa Maria de Palautordera: Hi 
ha gent que a través de la coope adquireix cons-
ciència, no diré que es tornen activistes de primer 
línia, però sí que si més no comencen a mirar al 
voltant i diuen “ostres!”. O l’Oriol, del grup de 
consum l’Almàixera de Manresa: [A través del 
grup de consum] hem fet moltes coses, tallers de 
cuina, espectacles... que no és pròpiament políti-

ca però és fer xarxa social. Llavors hem fet coses 
més polítiques com xerrades sobre transgènics, 
objecció fiscal... hem fet la campanya de Nadal, 
que té un component polític important. Els mercats 
d’intercanvi no són estrictament de demanda polí-
tica però si que són demostrar un model diferent...

Per tant, hi ha una adquisició de valors i una 
conscienciació dels participants. A través 
d’entrar en contacte amb la informació, la gent 
pot mobilitzar-se en el sentit clàssic o no.

El que veiem és que moltes de les ICOS es troben 
en una ambivalència que les situa a mig camí en-
tre un espai per satisfer necessitats de consum i un 
espai de militància, com ens comenta l’Oriol: No és 
només un espai de militància precisament, que els 
espais estrictament de militància és més difícil que 
atreguin altra gent; [..] aquí per un ganxo de salut pot 
entrar-hi gent de fora del “mundillo” i és una por-
ta d’accés, un multiplicador. [..] Hi ha gent que entra 
perquè un enciam és més barat i acaba muntant un 
mercat d’intercanvi per Nadal.

Per tant, aquest caràcter d’espai de consum a 
mig camí de la militància política pot permetre 
que gent que no està gaire conscienciada ni mo-
bilitzada per determinades problemàtiques so-
cials entri en contacte amb un món d’informació 
que d’una altra manera potser no coneixeria 
(o coneixeria més tard), i, com diu la Laia, això 
facilita la mobilització: Jo des que estic a la coo-
perativa sí que rebo molta més informació de 
xarxa, d’activitats i convocatòries. Sí, facilita la 
mobilització. El fet que l’objectiu principal de les 
ICOS no sigui la militància política, sinó proveïr-
se de béns i serveis, les converteix en portes 
d’entrada “suaus” a aquest món de mobilitza-
cions en el sentit clàssic.

PER aCaBaR
Hem vist doncs que hi ha moltes i molt diverses 
iniciatives que es poden desenvolupar en l’àmbit 
comunitari. En aquest article hem fet un primer 
tast de les que es basen en el lideratge comunita-
ri: les Innovacions Comunitàries en Sostenibili-
tat. Diem un primer tast perquè hem analitzat no-
més un dels tres valors estratègics de canvi que 
tenen: el paper que fan en l’empoderament de la 
comunitat, en la generació de massa crítica aglu-
tinada al voltant d’uns valors i unes pràctiques 
transformadores que poden esdevenir una 
autèntica innovació econòmica i comportar 
una certa distribució dels centres de poder, 
aproximant-ne una part a les necessitats so-
cials. Les ICOS recullen des de baix, de manera 
oberta, atractiva i participativa, persones que 
se sumen a l’experimentació, des de la pràctica, 
de noves fórmules de consum, i aquests expe-
riments incideixen en les estructures existents 
que han mantingut “inactiva” aquesta esfera co-
munitària des de dalt.
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RECuRsOs PER PassaR a l’aCCiÓ
A través d’internet podem trobar moltes ICOS ja en funcionament, que ens poden assessorar si tenim ganes 
de muntar-ne alguna.

horts urbans
A la secció Eines del número 35 trac-
tàvem el tema de com muntar uns horts 
urbans i fèiem un compendi d’aquest tipus 
d’iniciatives. Altres recursos:
•	a Barcelona: hi ha una pàgina web que 

centralitza informació sobre els horts ur-
bans de la ciutat, amb un mapa d’horts a la 
zona de Barcelona i rodalies: tinyurl.com/
mapaHortsAreaBarcelona.
•	a madrid: també un web centralitza 

informació sobre horts urbans de Madrid, 
amb un mapa: tinyurl.com/HuertosUrba-
nosMadrid.

grups de consum
• a Catalunya en podem trobar a través de la coordinadora Ecoconsum 

(www.ecoconsum.org) i del mapa de grups de consum de la Repera (tin-
yurl.com/mapaRepera).
•	 País Basc: a Guipúscoa, basherri.wordpress.com/basherri-mapa. 

També, al web de Bizigai hi ha enllaços a altres grups i cooperatives de 
consum bascos i d’altres zones: www.bizigai.org > Enlaces de interés.
•	Estatal: a la pàgina web www.gruposdeconsumo.blogspot.com hi ha 

un apartat amb un recull de mapes i directoris d’iniciatives agroecològi-
ques en general. N’hi ha d’específics de grups de consum agroecològic. 
El mapa és a tinyurl.com/mapaGruposConsumo.
•	La Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 

també té un directori de grups i cooperatives de consum a nivell estatal: 
tinyurl.com/directoriHispacoop.

Xarxes d’intercanvis
A la secció Idees del número 21 en par-
làvem i donàvem alguns recursos. Per 
aquest tipus d’iniciatives en l’àmbit català 
es pot consultar el directori intercanvis.
net/Mercats.

Bancs del temps i monedes socials
Hi ha un mapa dels que hi ha a l’Estat a tin-
yurl.com/mapaBancosTiempo.

Informació diversa a www.vivirsinem-
pleo.org.

diversos tipus d’iCOs i altres moviments ecosocials
•	ingenios de Producción Colectiva, d’Ecologistas en Acción: és una 

web estructurada per “necessitats” (alimentació, finançament, cura, 
oci, tèxtil...). Per cada sector de consum dóna fitxes amb informació 
per ajudar a impulsar les diferents alternatives. www.ecologistasenac-
cion.org/ipc.
•	decrece madrid: aquí hi ha un directori d’iniciatives tant locals com 

d’àmbit autonòmic i estatal. tinyurl.com/decreceMadrid.
•	mapa de movimientos ecosociales: és una mapa on també es classifi-

quen les iniciatives per “necessitats”, i hi ha més densitat d’informació per la 
zona de Madrid. ecosocial.oromar.net/map.
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L’entrevista li van fer l’ÁLVARO PORRO i en RUBEN SURIñACH el gener passat a 
Barcelona, on va anar per presentar el seu nou llibre.

des del

Tim Jackson és pro-
fessor de Desenvo-
lupament Sostenible 
a la Universitat de 
Surrey, on també di-
rigeix el grup de re-
cerca Resolve, que in-
vestiga les relacions 
que hi ha entre estils 
de vida, valors i medi 
ambient. També ha 
escrit guions radiofò-
nics per a la BBC.

El poder de
les regles del joc

definir prosperitat és un element central en 
el teu llibre. la defineixes com la capaci-
tat de florir1 com a éssers humans. Podries 
explicar amb més detall aquesta nova con-
ceptualització i com es relaciona amb les 
necessitats	i	el	benestar?
Bé, el primer que puc dir és que no és un 
concepte tan nou. De fet, és bastant antic: 
ve d’una tradició de fa dos o tres mil anys. 
La paraula capacitat l’ha fet servir molt 
l’economista Amartya Sen, i fa referència, ti-
rant de la tradició filosòfica aristotèlica, a què 
significa la bona vida. Per Aristòtil la bona 
vida es refereix a la capacitat de florir com 
a éssers humans, a l’habilitat de satisfer les 
nostres necessitats materials (menjar, habi-
tatge, protecció...) però també de satisfer la 
connexió entre uns i altres, la nostra identitat, 
el participar en societat, les necessitats psico-
lògiques... Jo dic que la nostra capacitat de 
gaudir d’una bona vida depèn de la nostra 
capacitat de ser part de la societat, i que això 
és el que hauria de permetre l’economia. Dis-
crepo de Sen quan diu que en societats més 
avançades es necessiten més béns materials 
per satisfer les necessitats materials i emocio-
nals. Jo penso que si fas anar de la mà satis-
fer les necessitats amb el consum material 
acabaràs xocant amb els límits ecològics del 
planeta, i haurem perdut la partida. Posar els 
límits sobre la taula i dir “aquestes són les fron-
teres que no podem passar, per tant és el que 
tenim per aconseguir una bona vida” (que 
consisteix parcialment en coses materials 
però també molt en la part social i psicològi-
ca), això és el que hem de redissenyar.

En la mesura en què hem de canviar la 
lògica social del consumisme, quins 
creus que són els instruments més po-
derosos que té l’àmbit institucional per 
afavorir	aquest	canvi	sòciocultural?
N’hi ha de molts tipus. Al llibre he dividit les 
propostes en tres: establir els límits, recompo-
sar el model econòmic i canviar la lògica so-
cial. I en cadascun dels camps hi ha diverses 
eines en les que podem pensar específica-
ment de cara a canviar la lògica social.

Una d’elles per descomptat té a veure 
amb la vara de mesurar. Actualment el 
pib és la vara de mesurar més important, 
i la veritat és que és una mesura molt es-
treta a l’hora d’avaluar la prosperitat. Fins 
i tot econòmicament és insuficient com a 
mesura de prosperitat. Si ens mirem la cri-
si econòmica, ha estat realment una “crisi 
de mesura”, perquè posàvem tota la nostra 
atenció en el PIB, i el PIB anava creixent, 
però resulta que el deute també anava crei-
xent. El deute estava minant la liquiditat de 
la nostra economia, estava creant fragilitats 
que portaven inevitablement a un col·lapse 
del PIB, però no ens ho vam mirar. Per tant 
és una qüestió de tenir sistemes de mesura 
que siguin robustos en termes econòmics, i 
que siguin robustos en un sentit més profund 
per mesurar les capacitats de florir com a 
éssers humans, la prosperitat.

Tim Jackson recol·loca paradigmes

1  Florir en l’accepció que té per exemple a florir les 
arts, florir el comerç d’una regió...

Re-modelant 
            bé comú

Estrenem aquesta secció amb una entrevista a Tim Jackson, un pensador reconegut pel seu treball 
sobre com pot obrir-se pas una nova concepció del consum entre una ciutadania que ha crescut 
dins d’una societat anomenada precisament de consum.  Aquí ens parla de com es veuen concep-
tes com prosperitat, distribució dels recursos i del treball o rol dels governs si es miren des de 
l’equitat, la democràcia i la realització de les persones.
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des del

2 Jackson es referia concretament al govern brità-
nic, no transcrivim tota l’argumentació per limitació 
d’espai.

s’ha fet força feina per buscar indicadors 
alternatius de benestar o felicitat, com el 
happy Planet index. Tens alguna reco-
manació especial per a aquests indica-
dors	o	mesures	alternatives?
A partir de la meva experiència he vist que és 
problemàtic comparar coses que no són fà-
cilment comparables. El que jo recomanaria 
és prendre un joc d’indicadors robustos que 
mesurin l’extensió de la nostra dependència 
dels recursos naturals, la força real de les nos-
tres economies (els fluxos i també els actius i les 
responsabilitats de les nostres economies), i al-
gun indicador de la nostra capacitat de florir. 
Això és millor que intentar reduir-ho tot a un sol 
indicador de felicitat o de producció econò-
mica, perquè reduir tant una cosa com l’altra 
a un sol valor és difícil, i pot ser perillós.

Regular estils de vida a base de legislació 
que prohibeix o restringeix determinats 
tipus d’activitats, o els posa condicio-
nants econòmics determinants, o inclús 
parlar de racionar certs productes o ser-
veis... aquest tipus de mesures semblen 
ser tabú dins de l’elaboració de propostes 
polítiques per al consum sostenible, per-
què es diu que van contra els drets demo-
cràtics.	Què	en	penses	 tu?	Trobes	que	
són	polítiques	que	s’han	d’evitar?
Jo penso que probablement hi ha d’haver 
algunes mesures de racionament, i que 
és molt encertat plantejar-s’ho. L’oposat 
a racionar seria una suposada situació 
de llibertats infinites, en la qual la gent 
pot tenir exactament tot el que vol. En 
la realitat, mai no hi ha hagut llibertats 

il·limitades. Hi ha sectors de la societat 
que virtualment tenen llibertat il·limitada, i 

d’altres que no tenen cap llibertat. Quan 
explorem què ens ha portat a aquesta 

situació tan poc democràtica ob-
servem que de fet hi ha sistemes de 
racionament vigents, i són extrema-
dament desiguals en termes de qui 
rep què. 

Per això penso que titllar els sis-
temes de racionament de no 
democràtics no és correcte. Jo 
crec que és més apropiat crear 
un diàleg en el qual el raciona-
ment sigui vist com una cosa 
democràtica, com l’habilitat de 

permetre a la gent gaudir a parts 
iguals de l’accés a bon menjar, a 

qualitat ambiental, de fet també a 
una responsabilitat ambiental...
Hem de pensar profundament en 

què vol dir racionar i en com es pot 

dur a terme, però seguirà sent molt difícil pen-
sar-hi des del món polític. Una de les principals 
objeccions al racionament seria que restringi-
ria el consum, i esclar, restringir el consum en 
el model econòmic existent és un tabú abso-
lut, i de fet es va tornant cada cop més tabú, 
perquè el que els governs necessiten2 més 
que mai per poder tornar a posar l’economia 
en marxa és tenir més gent consumint coses, 
així que “si us plau, no feu preguntes ni qües-
tioneu el consum”.   

[Això] apunta en una mala direcció en ter-
mes de quines preguntes es volen respondre. 
A mi em sembla que si fas preguntes realment 
sensibles o adients, el tema del racionament 
haurà d’estar sobre la taula. Es pot entendre 
que faci por, fa por a la gent. Suggereix res-
tricció, anti-democràcia... però jo penso que 
aquests dos arguments són erronis. 

En línia amb el que dius, que ara “tots” 
som lliures de fer el que vulguem però hi 
ha diferències en els nivells de llibertat: 
com interactuen equitat i sostenibilitat 
en	les	teves	propostes?
Estan estretament lligades. Tenim una societat 
en la qual per tothom és possible tenir una vida 
saludable? Viure en una societat justa i poder 
participar-hi de manera igualitària? Jo crec 
que si no és així és perquè som molt poc igua-
litaris en el repartiment dels recursos naturals.

Això es veu molt clarament quan observes 
les diferències entre països, cosa que també 
et porta a preguntar per a què serveixen el 
creixement o l’opulència. Si ordenem els paï-
sos de menor a major renda per càpita, veiem 
que entre els de més al principi l’esperança 
de vida creix molt ràpidament, però de se-
guida es frena i queda gairebé constant. Per 
exemple, Cuba, Costa Rica i Xile tenen espe-
rances de vida superiors a les del Regne Unit 
i els Estats Units, però rendes molt més baixes i 
un ús molt menor de recursos.

Els països més pobres tenen una esperança 
de vida que no supera els 40 o 50 anys i tenen 
una fracció minúscula de renda per jugar, i a 
l’altre extrem hi ha els països que segueixen 
buscant el creixement, segueixen consumint 
més coses, i la seva esperança de vida no és 
gaire més alta que la de països intermedis. 
Aquests països intermedis poden ser la clau: 
hi ha més igualtat social, hi ha una esperança 
de vida alta però ho aconsegueixen amb una 
fracció del cost en termes de cost per a la Terra.

Caricatura de Tim Jackson
feta per Carlos Velasco
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I, quan això es torna important? Quan ens 
mirem el model de creixement: si no hi hagués 
límits ecològics, buscar el creixement indefinit 
podria ser acceptable; podríem aspirar a se-
guir creixent com a països rics, i la gent més 
pobra aniria pujant lentament la corba del 
creixement fins a arribar a una bona espe-
rança de vida. Però, si hi ha un límit ecològic, 
tot el que avancis en l’extrem alt és un cost 
per a la gent de baix, que es quedarà sense 
espai ecològic, sense recursos materials, i ja 
no podrà pujar per la corba del desenvolupa-
ment per obtenir un mínim de decència. si el 
pastís és limitat vol dir que s’ha de compartir, i 
l’equitat social esdevé el més important. 

Quan	parlem	de	consumir	menys,	de-
créixer, etc., una de les grans pregun-
tes que sovint ens fan és Què passa amb 
els llocs de treball? Si consumim menys 
hi haurà menys feina! Ens fa l’efecte 
que la globalització econòmica, en la 
qual la competitivitat és tan important 
i pot portar a deslocalitzacions i preca-
rització de la classe treballadora, és un 
context difícil per a les polítiques de 
repartiment i reducció de la jornada la-
boral. Tens alguna reflexió en aquesta 
direcció?
Per mi el tema del repartiment del treball és 
important, en coherència amb els principis 
generals d’equitat social. Ara tot depèn de 
poder mantenir-se, de tenir un sou, i, per tant, 
en condicions d’escassetat té molt sentit tenir 
aquestes polítiques de repartiment. Si no ho 
fas generes una classe de gent que està ex-
closa de la societat, una societat en dos pisos, 
on la propensió a la violència, al malestar, al 
conflicte és molt més alta.

Resulta que el conductor del creixement és 
la productivitat del treball, que vol dir que 
l’any que ve podràs produir el mateix nombre 
de béns que aquest any amb menys perso-
nal. Així, si no incrementes el nombre de béns 
que produeixes, necessitaràs menys treballa-
dors: més gent es quedarà sense feina i amb 
menys poder adquisitiu, la gent comprarà 
menys coses i acabaràs produint menys béns, 
i més gent es quedarà sense feina. En comp-
tes d’una economia basada en el creixement 
tens una economia basada en el col·lapse.

En gran mesura, la productivitat del treball 
s’incrementa substituint mà d’obra per capi-
tal i recursos materials barats. I què es fa, amb 
aquests materials? Es produeixen una gran 
quantitat de béns que la gent no necessita, 
o els vol en realitat per satisfer les necessitats 
al voltat de la seva identitat personal, que 
anteriorment mai no havien tingut res a veu-

re amb coses materials. Vet aquí: perdem llocs 
de treball i malbaratem materials. I hem priorit-
zat i privilegiat els sectors de l’economia en què 
es veuen possibilitats d’incrementar la producti-
vitat del treball.

I llavors, què faries, mirant aquest sistema que 
no funciona bé, per fer les coses una mica més 
sensates? Una de les coses que es podrien fer 
és construir una economia en la qual les activi-
tats no estiguessin basades en fer més produc-
tes, sinó moure’ns cap a sectors intensius en mà 
d’obra que podrien subministrar el tipus de co-
ses que necessites a la societat.

Que si hi ha algun sector així, a l’economia? Sí, i 
tant: hi ha tot un seguit d’activitats al voltant de la 
sanitat, l’educació, les cures, el benestar social, 
l’oci i el temps lliure, la cultura, etc., tot un grup 
d’activitats que de fet semblen l’oportunitat 
perfecta per construir una economia, perquè 
són intensives en treball, normalment són lleu-
geres en termes de materials i emissions de car-
boni, i proporcionen feines decents que poden 
contribuir a la prosperitat, a un floriment real de 
la gent, i no només a produir coses.

Això és l’economia ventafocs, i l’anomeno 
així perquè des de la perspectiva d’un eco-
nomista convencional no val res! És una eco-
nomia que asseca el creixement, que frena 
l’economia.

Caldria acceptar una reducció generalit-
zada	de	la	renda	o	de	l’ingrés?
Almenys una estabilització de la renda na-
cional (PIB); si es manté estable encara hi ha 
lloc per al progrés professional i en termes 
d’ingressos. 

Quin	model	de	democràcia	encaixaria	
amb la idea de prosperitat sense crei-
xement?
És possible que tingui elements diferents del 
que ara mateix és una democràcia parla-
mentària occidental. Avui dia, els mercats 
financers internacionals estan aconseguint 
els seus beneficis creant risc públic en dues 
direccions: desestabilitzar l’economia i exter-
nalitzar costos ambientals. I, qui paga el cost 
de tot plegat quan les coses van malament? 
El sector públic. Això és profundament anti-
democràtic i no igualitari; mentre els costos 
els assumeix la població, els beneficis van a 
una petita minoria. El que seria democràtic 
és una regulació forta dels mercats financers, 
construir institucions fortes capaces d’establir 
les condicions que transformin per complet el 
sector financer, que actualment distorsiona 
l’economia. Això és democràcia, i té a veure 
amb controlar les institucions del mercat per a 
l’interés públic.

Tim Jackson és l’autor 
del llibre Prosperidad 
sin crecimiento. Eco-
nomía para un planeta 
finito (publicat recent-
ment per Icaria edito-
rial), en el qual exposa 
els reptes que planteja 
el model econòmic 
actual, tant des del 
punt de vista de la ma-
croeconomia com per 
al benestar personal, 
i proposa mesures per 
avançar cap a una so-
cietat que satisfà les 
seves necessitats sen-
se haver de créixer 
econòmicament.
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ACtE A BARCElonA
17 de maig a les 8 del vespre a la Farinera del Clot
20h Compartirem passats, presents i futurs entre tots.

20:45h Rialles i reflexions amb Xucrut Teatre i l’obra Quina tela!

21:45h Piscolabis quilòmetre 0 amb els productes de Barcelona Reykjavik i Companyia Cervesera del Montseny.  

ACtEs foRA dE BARCElonA
Voleu presentar la nova opcions a la vostra localitat?
Us podem facilitar materials i revistes.
Per a més informació podeu escriure a comunica.cric@pangea.org o consultar la web www.opcions.org.

també hem renovat 
el disseny: noves lletres, 

noves iCones, nous formats...

hem renovat els Continguts de la 
revista i estrenem unes quantes 

seCCions noves

i hem nasCut nosaltres!!!

Celebrem 10 anys 
i estrenem època 

gràCies 
Per fer-ho 
Possible!


