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amb la col·laboració de:

EDITORIAL
En aquest número us oferim un Quadern Cen·
tral sobre un fenomen en plena ebullició avui: 
el consum col·laboratiu. Hem trobat respostes 
a moltes preguntes que segurament també us 
han sorgit, i no són les úniques: el consum col·
laboratiu tot just està fent els primers passos i 
prenent forma. També hi trobareu articles pràc·
tics i de pensament, al voltant del CCT i de la 
"tribu" que la societat consumista ens segresta, 
i la presentació, per fi, de la nova Consumpèdia! 

Us expliquem que aquesta tardor s’han in-
corporat tres persones a l’equip: en la recerca 
en Toni Lodeiro (que ja fa uns quants números 
que està col·laborant, i té un currículum im·
portant en consum conscient) i l’Anna Garcia 
(que està més en fase d’aprenentatge), i en la co·
municació la Miren Rekondo, que us demana: 
quines inquietuds us surten com a consumi-
dors conscients? Tenim el Facebook, el Twitter 
i els comentaris al nostre web per participar.

De moment ja hem planificat les temàti-
ques per als propers Quaderns: calefacció, 
mitjans de comunicació i medicaments, què 
us semblen? I per a la resta de seccions tenim 
en llista diversos temes candents per al CCT en 
el dia d’avui.

Tanmateix, hem de dir que no les tenim to-
tes respecte a poder seguir endavant. D’ençà 
de la crisi se’ns ha debilitat molt la pota d’in·
gressos via projectes per a tercers, i les subs·
cripcions són insuficients. Tenim uns quants 
projectes entre mans per enfortir altres fonts 
d’ingressos, però sembla clar que necessitem 
més suport de tota la “comunitat CCT”, ja si·
gui a través d’un possible microfinançament o 
de la promoció i subscripcions que pugueu fer 
pel vostre entorn... Ep, sempre que trobeu que 
la revista segueix sent necessària i útil! En això 
estem treballant.

La subscripció per 6 números (un any i mig) val 25 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 l'heu conegut!

SUBSCRIPCIONS

SUBSCRIURE'S ÉS FER POSSIBLE AQUESTA EINA TRANSFORMADORA

Centre de Recerca i 
Informació en Consum

c/ Casp 43, entl. 2a · 08010 Barcelona
tel. 93 412 75 94 · fax 93 567 05 62

cric@pangea.org  ·  www.opcions.org
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SI ENS vOLS  
ESCRIURE:

Revista OPCIONS
Casp 43, entresòl 2a
08010 Barcelona

cric@pangea.orgACTUALITZACIÓ RESPECTE AL NÚMERO ANTERIOR
El Quadern Central del n. 47 estava 
dedicat a les pastes de dents, i hi par·
làvem entre altres coses d'ingredients 
problemàtics que hi poden haver. A 
la Guia Pràctiva donàvem una taula 
que especificava les marques on hi ha 
aquests ingredients.

Hi sortia la marca Corpore Sano, 
que posava SLS i parabens, en concret 
a una de les seves pastes (la de mirra, 
pròpolis i fonoll). Doncs bé, recent·
ment l'empresa ha canviat les formu·
lacions, i ara aquesta pasta ja no conté 
parabens; sí SLS. Els altres dos models 
no tenen cap d'aquests ingredients.

Una altra informació nova sobre in·
gredients dels dentífrics: segons dos 
estudis científics de l'any passat, la 
teo bromina pot ser un molt bon agent 
contra la càries, si s'inclou a la fórmula, 
perquè remineralitza l'esmalt i la denti·
na més eficaçment que el fluor (l'ingre·
dient anticàries més usat, i que pot tenir 
efectes col·laterals). La teobromina és 
una substància que es troba al cacau, en 
alguns cafès i a l'herba mate, i també té 
un efecte vasodilatador i diurètic (és un 
dels ingredients que fan que la xocolata 
sigui benefi ciosa per a la salut càrdio·
vascular, més com més cacau hi hagi).

Malauradament aquesta informa·
ció encara no la podem fer servir a la 
pràctica, perquè per ara sembla que 
només es posa teobromina a la marca 
de dentífric Rennou, que es ven als Es·
tats Units i al Canadà.

Fe d'errates
Als crèdits del número 47 ens vam 
oblidar de posar la Lily Gallamini a 
l'apartat de Fotografia.
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Al CRIC estem sempre donant·li voltes al cap per trobar les millors estratègies 
per facilitar i potenciar el consum conscient. Una de les dificultats que es tro·
ben quan es vol consumir d’una altra manera és l’accés a la informació; de fet, 
és amb l’afany d’omplir aquest buit que va néixer Opcions en el seu dia. Avui, 
en plena explosió de la societat de la informació a cavall del món digital, és 
més necessari que mai dotar·nos de fonts clares, rigoroses i transparents, que 
ens ajudin a trobar coneixement útil enmig de l’”excés” d’informació que ens 
proporciona internet. I tant necessari com que sigui rigorosa és que sigui ac·
cessible, que sigui clarament localitzable al gran núvol web.

És per aquests motius, i amb la inqui·
etud de fons d’escampar l’ona silenciosa 
del consum conscient, que hem volgut 
dotar de més recursos i dinamisme el 
complement virtual a la revista en pa-
per. De fet, el que us presentem ara són 
alguns dels passos del camí cap a una 
millor "Opcions 2.0", encara ens queda 
recorregut; el següent pas serà la imple·
mentació de la revista digital.

Hem trigat força més a enllestir el 
projecte del que ens pensàvem quan us el vam anunciar, sobretot per dos mo·
tius: que hem trobat entrebancs tècnics importants, i que al CRIC fem moltes 
feines i les hores disponibles són limitades. I també, cal dir·ho, el pressupost 
que vam fer inicialment es va quedar curt.

A més de les dues novetats que presentem a continuació, també hem in·
corporat al web nous espais publicitaris (associats amb les descàrregues de 
revistes en pdf) que ajudaran a divulgar més les opcions de consum cons·
cient, a més de millorar els nostres ingressos.

Consum conscient
a un clic

ESTRENEM LA NOvA  
CONSUMPEDIA DEL CRIC!

El gener del 2013 vam començar a 
repensar la presència d’opcions 
al món digital. la intenció era 
construir un espai virtual on 
compartir més, i de manera més 
àgil, informació i recursos per al 
consum conscient. després d’un 
procés llarg i en què hem comp-
tat amb el suport de molta gent 
–idees, els diners que 196 per-
sones vau aportar a la campan-
ya de micromecenatge, un bon 
grapat d’hores de feina volun-
tària...–, que agraïm una vegada 
més, us presentem finalment la 
nova Consumpedia i la nostra 
nova política de comunicació.

Persones o col·lectius  
que conegueu recursos  
del vostre entorn  
per penjar al Mapa 
Col·laboratiu: vinga, 
enriquim-lo entre tots!

RUBEn SURIñACh PAdILLA
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LA NOVA CONSUMPEDIA

En convocar la campanya de micromecenatge per finançar el projecte en dè·
iem Banc de Recursos, i convocàvem un concurs per donar·li nom. Vam rebre 
diverses propostes, però finalment vam veure que el nom que l’il·lustra millor 
és el que ja teníem per als continguts d’Opcions penjats al web: Consumpedia.

S’accedeix a la nova Consumpedia a través del botó central del menú del nos·
tre web (opcions.org). Veureu que consta de quatre grans blocs:

El MAPA COL·LAbORATIU És un espai on cercar recursos i també on 
tots i totes podeu aportar iniciatives, projectes, empreses que us sem·
blin interessants per al consum conscient. Té de sortida un miler 
d’iniciatives d’arreu de l’Estat, repartides de manera desigual entre te·

rritoris i àmbits de consum, i s’ha d’anar alimentant amb les iniciatives 
que ens proposeu i amb les que anem trobant amb la nostra recerca per a la revis·
ta. Hi trobareu, doncs, una eina col·laborativa en contínua construcció. Al re·
quadre parlem més dels mapatges col·laboratius. 

Les GUIES DE CONSUM Hem reformat les que ja hi havia a la Con·
sumpedia tal com existia fins ara, per tal d’optimitzar·ne la con·
sulta, i hi hem afegit continguts. Les guies s’estructuren en onze 
àmbits generals de consum (Aigua i energia, Alimentació, Cultura 

i oci, Finançament, Habitatge i llar, Higiene i cosmètica, Residus, 
Roba i complements, Tecnologia, Transport i Turisme), i a dins de cada àmbit 
hi trobareu uns consells generals, guies específiques de productes o serveis 
d’aquest àmbit, i un llistat d’articles tant pràctics com d’anàlisi relacionats 
amb l’àmbit en qüestió.

Els MATERIALS INSPIRADORS En aquesta secció hi trobareu dos ti·
pus de continguts. Per un costat, materials audiovisuals (vídeos, 
presentacions, reportatges, entrevistes de ràdio, etc.), i, per l’altre, 

llibres, informes i recerques al voltant de la temàtica del consum 
conscient i la sostenibilitat dels estils de vida. El format és senzill: es 

presenta tot en forma de llista de continguts.
 

Les REFLEXIONS PER AL CANvI Per últim, aquest bloc, que té un for·
mat molt similar al de Materials Inspiradors, és un espai on anar 
compartint articles i textos que ajudin a avançar en la transforma·
ció social i a reflexionar sobre el consum conscient com a estratègia 

de canvi. L’hem organitzat, igual com hem fet a la revista, pensant en 
canvis en tres esferes:  Jo com a part del canvi, per a reflexions sobre l’acció 
personal; Transformar col·lectivament, per a textos que s’enfoquin en les ar·
ticulacions col·lectives; i Transformar estructures, per a propostes i refle xions 
més enfocades als canvis necessaris en les regles del joc.

MÉS DINÀMICAMENT A LA XARXA

L’altra gran novetat és que ara dedica-
rem més hores a les tasques de comu-
nicació, tant per mantenir activa la 
nova Consumpedia com per explotar 
més la capacitat d’expansió que ens 
brinden les eines virtuals. Ja hem co·
mençat a dinamitzar més el bolcatge i 
rebuda de continguts a través del blog, 
dels butlletins digitals, del Facebook 
d’Opcions, i del perfil a Twitter que 
acabem d’estrenar: @opcions.

Per altra banda, publiquem regu·
larment continguts a diversos blogs 
(blogs.elpais.com/alterconsumismo, 
konsumoresponsable.coop), i a mit·
jans, xarxes socials o webs de persones 
o col·lectius afins.

Ens agradaria que amb tot plegat us 
sentiu interpel·lats, que ens envieu 
comentaris i propostes, que debatem 
i matisem narratives, i que reforcem i 
ampliem així la creixent comunitat de 
persones que creiem que els canvis en 
i des del consum són imprescindibles 
per avançar cap a una societat millor.

Piulaires, ja ens podeu 
seguir! @opcions

1.600 seguidors  
al Facebook!  

Animem els que encara 
no en sou a seguir-nos i a 
convidar els vostres amics

MAPATGES EN XARXA

El mapatge col·la bo ratiu és una ei na que s’està estenent molt, no només per fer fàcilment lo ca lit zables determinats 
recursos, sinó també per a processos de dinamització i empoderament comunitari al voltant d’ini ciatives transforma·
dores. A Catalunya hi trobem diversos exemples interessants. El primer, i del qual hem estat impulsors, és el mapa 
Barcelona + Sostenible (bcnsostenible.cat), que mapa recursos socioambientals a la ciutat de Barcelona a través de 
mapatges comunitaris als diferents barris. També tenim el mapa de Setem Pam a Pam (pamapam.org), un mapa de 
recursos de consum responsable que també posa molt èmfasi en el procés de mapatge i en els criteris que s’han de 
complir. O el mapa d’innovació social de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (leyseca.net/barrisicrisi), que 
mapa diferents ini ciatives d’innovació comunitària a Catalunya.

A nivell internacional també hi ha projectes de dinamització comunitària basats en el mapatge col·lectiu, com per 
exemple Mapping for Change (mappingforchange.org.uk) o Green Maps (opengreenmap.org).

http://opcions.org/
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/
http://konsumoresponsable.coop/
http://bcnsostenible.cat/
http://www.pamapam.org/
http://leyseca.net/barrisicrisi/
http://www.mappingforchange.org.uk/
http://www.opengreenmap.org/
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NOTÍCIES

Si coneixes cap iniciativa per compartir,  
envia-la a comunica.cric@pangea.org

Món en 
moviment

SALVEM CALA MONTJOI
Més de 30 organitzacions ciuta-
danes i més de 80.000 particulars 
s’han posicionat en contra de la 
llei “a mida” que prepara la Gene-
ralitat perquè en Ferran Adrià pu-
gui edificar a l’espai protegit del 
Parc Natural del Cap de Creus, per 
instal·lar-hi el seu nou projecte el-
Bulli1846. Pots conèixer millor la 
campanya a iaeden.cat i a www.
depana.org , i pots signar per do-
nar-hi suport a tinyurl.com/Sig-
narPerCalaMontjoi.

CAMPANyES

CALIFÒRNIA CONTRA ELS ENVASOS I LES BOSSES
Les mesures que prohibeixen o penalitzen econòmicament activitats amb molt impacte ambiental tenen una eficàcia incon-
testable; ho vèiem al n. 42 (p. 28). Aquí van dos exemples interessants de Califòrnia, un estat habitualment avantguardista en 
qüestions ambientals (i no només).

bosses d’un sol ús prohibides, les reusables cal cobrar-les Califòrnia acaba d’apro-
var una llei pionera en el rang estatal –hi ha legislacions similars a centenars de ciutats 
i comtats dels Estats Units. A partir de l’1 de juliol del 2015, els supermercats i farmàcies 
només podran proporcionar als consumidors bosses reutilitzables, venent-les a com a 
mínim 10 centaus de dòlar. Una bossa es pot anomenar reutilitzable si està dissenyada 
per aguantar com a mínim 125 usos i es pot rentar, entre altres condicions. Pot ser de 
diversos tipus de plàstic, de paper reciclat o de materials compostables. La llei s’aplicarà 
a botigues de comestibles i licoreries a partir del juliol del 2016.

Tot i després d’anys de demandes ecologistes, les pressions dels fabricants de bosses 
havien evitat fins ara una legislació d’aquest tipus. La llei preveu dedicar dos milions de 
dòlars en préstecs per a la reconversió cap a la fabricació de bosses reutilitzables, cosa que ha permès que alguns fabricants 
donessin suport a la iniciativa; però d’altres han anunciat que miraran de forçar un referèndum estatal sobre la prohibició de 
les bosses, de cara a derogar la llei en funció del resultat.

Mesures similars a Gal·les i Irlanda del nord han aconseguit reduccions del 76% en l’ús de bosses d’un sol ús des del 2011. 
A Catalunya, com explicàvem al n. 45, un intent recent per impulsar un gravamen sobre les bosses es va quedar a mig camí. 
Toca seguir pressionant!

notícia oficial a tinyurl.com/CaliforniaLleiBosses. Llista d’ordenances locals als EUA a tinyurl.com/ordenancesBossesEUA.

Prohibició (parcial) de vendre aigua envasada a 
San Francisco La ciutat prohibirà la venda d’aigua en 
ampolles petites de plàstic (de menys de 0,6 litres) a 
instal·lacions municipals i en esdeveniments a l’aire 
lliure organitzats per l’Ajuntament, posant èmfasi en 
les inspeccions i les sancions per incompliment (de fins 
a 1.000 dòlars). La normativa pot ser un primer pas cap 

a regulacions més ambicioses que incloguin també el comerç privat (com en el 
cas de la notícia anterior).

Es preveu un període d’adapta-
ció per a la venda ambulant de men-
jar o esdeveniments a l’aire lliure 
(amb moratòries per a grans esdeve-
niments com les maratons o l’icònic 
Orgull Gai), i la norma no s’aplicarà 
en àmbits en què no hi hagi una 
font d’aigua potable propera. Paral-
lelament, les autoritats de San Fran-
cisco promouen l’ús de fonts públi-
ques, pràctica que també s’ha promogut a Venècia.

hi ha mesures similars a localitats i campus universitaris d’Austràlia, EUA i 
Canadà.

Més informació a tinyurl.com/ElPlasticoMata-SFrancisco i a tinyurl.com/
BanTheBottle-SFrancisco.

http://www.iaeden.cat/
http://www.depana.org/
http://www.depana.org/
http://tinyurl.com/SignarPerCalaMontjoi
http://tinyurl.com/SignarPerCalaMontjoi
http://tinyurl.com/CaliforniaLleiBosses
http://tinyurl.com/ordenancesBossesEUA
http://tinyurl.com/ElPlasticoMata-SFrancisco
http://tinyurl.com/BanTheBottle-SFrancisco
http://tinyurl.com/BanTheBottle-SFrancisco
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TAIFA A DISCRECIÓ
El Seminari Taifa fa vint anys que fa xerra-
des i cursos i elabora materials amb l’ob-
jectiu d’entendre i analitzar l’economia 
des d’una perspectiva crítica. Uns conei-
xements que no només pretenen avançar 
en l’àmbit purament teòric, sinó que tam-
bé volen ser una eina de suport pedagògic 
per als moviments socials i la ciutadania 
en general. seminaritaifa.org

Ara celebra el seu vintè aniversari amb l’edició de Taifa a dis-
creció! Reflexions crítiques per a l’acció, una recomanable selec-
ció d’articles de membres del Seminari publicats a premsa i que 
podem descarregar de tinyurl.com/Taifa-a-Discrecio.

LECTURES

PLASTICOMEDORES ESCOLARES NON!
Aquest és el lema d’una campanya ga-
llega contra l’ús de vaixelles, envasos 
o recipients de plàstic als menjadors 
escolars, a causa dels dubtes que es 
tenen sobre la seva innocuïtat en es-
tar en contacte amb el menjar (podem 
veure aquests dubtes al web de la 
campanya). després de recollir 5.000 
signatures, aquest estiu la campanya 
ha guanyat un assalt a Gondomar 
(Pontevedra): el ple municipal ha apro-
vat un acord que impedirà a l’Ajunta-
ment contractar serveis de càtering 

per a menjadors escolars a les empreses que no ofereixin safates 
de materials com terrissa, acer inoxidable o vidre. plasticomedo-
res.wordpress.com

ATUREM MÉS TRACTATS DE LLIURE 
COMERÇ
El TTIP (Tractat Trans-
atlàntic de Comerç i 
Inversions, sigles en 
anglès) vol ser un 
nou acord de lliure 
comerç entre la Unió 
Europea i els Estats 
Units per subjugar la 
sobirania dels estats als 
interessos de les multinacio-
nals; per exemple, permetria que un estat 
hagi d’indemnitzar una empresa si prohi-
beix el fracking al seu territori. Si no n’heu 
sentit parlar és perquè s’està negociant de 
manera totalment opaca, des de fa ja més 
d’un any. PP, PSOE, UPyd i CiU ja li donen 
suport. Podem conèixer la campanya No al 
TTIP i adherir-nos-hi a noalttip.blogspot.
com.es.

L’article Pequeña guía de los tratados 
de libre comercio que te quieren colar ens 
explica com les sigles abunden (TTIP, TISA, 
ZETA, EPA...) i la informació escasseja, però 
el motllo ideològic és sempre el mateix. ti-
nyurl.com/GuiaTratadosLibreComercio

CAMPANyES

ÚLTIMA LLAMADA: “AMBIENTALITZAR” EL CANVI POLÍTIC QUE VE
Última llamada és un manifest que posa de relleu la dimensió ecològica de la crisi que patim i la necessitat que el 
model alternatiu tingui la qüestió ambiental com un dels seus eixos centrals. Apareix en un moment molt oportú, ara 
que el debat polític desperta tant entusiasme i la possibilitat de canvis sembla més propera que en anys anteriors, i en 
un context en què les urgències socials i de regeneració democràtica podrien fer que el canvi de model de creixement 
quedés en un segon pla en el disseny de noves polítiques.

Entre els 258 “signants inicials” del manifest (ara els suports ronden els 7.000) hi ha destacats líders polítics com 
Ada Colau, Pablo Iglesias, Cayo Lara i Alberto Garzón, Xose Manuel Beiras o david Fernández, i amb múltiples científics, 
acadèmics, intel·lectuals o activistes de base. També l’hem signat membres del CRIC.

Al seu blog (ultimallamadamanifiesto.wordpress.com) podem signar, llegir els nombrosos articles, debats i adhe-
sions que ha despertat el manifest, trobar convocatòries de jornades relacionades.... També hi trobarem un article del 
nostre company Toni Lodeiro, que reflecteix la nostra visió del moment actual del consum conscient i el seu paper en 
el canvi polític que ve: tinyurl.com/UltimaLlamada-ToniLodeiro. Recomanem la vinyeta d’El Roto que hi ha a tinyurl.
com/ultimaLlamada-ElRoto. Tenen un altre blog a eldiario.es: www.eldiario.es/ultima-llamada.

CAMPANyES

http://seminaritaifa.org/
http://tinyurl.com/Taifa-a-Discrecio
http://plasticomedores.wordpress.com/
http://plasticomedores.wordpress.com/
http://noalttip.blogspot.com.es/
http://noalttip.blogspot.com.es/
http://tinyurl.com/GuiaTratadosLibreComercio
http://tinyurl.com/GuiaTratadosLibreComercio
http://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/
http://tinyurl.com/UltimaLlamada-ToniLodeiro
https://ultimallamadamanifiesto.files.wordpress.com/2014/07/el-roto-la-solucion-a-la-crisis-es-sencillisima.gif
https://ultimallamadamanifiesto.files.wordpress.com/2014/07/el-roto-la-solucion-a-la-crisis-es-sencillisima.gif
http://www.eldiario.es/ultima-llamada


8
  48 · Tardor 2014

NOTÍCIES

INFORMACIÓ
APAREIX MÉS PREMSA CRÍTICA
Els mitjans de comunicació són un element clau en la conformació de les percepcions socials; propera-
ment els dedicarem un Quadern Central. Aquí presentem dues aparicions recents a la premsa catalana a 
les quals donem la benvinguda.

Cafèambllet és un periòdic amb un elevat component de denúncia de 
la corrupció en el món polític, del control dels mitjans per part de la 
banca i de pràctiques il·lícites o il·legals entre els grans poders empre-
sarials i les grans fortunes. nascut fa deu anys a Blanes com a revista 
gratuïta d’àmbit local, va fer una recerca sonada sobre el sistema de 

la sanitat pública a Catalunya que va destapar un gran trama de corrupció i opacitat. L’intent de silen-
ciament a través d’una demanda judicial va acabar revertint en gairebé dos milions de visualitzacions 
del vídeo fruit de la recerca i en l’obtenció d’un gran suport popular a través de dues campanyes de 
crowdfunding (més de 60.000€ en total), que ha permès donar més difusió a la trama de corrupció a 
través d’un llibre i treure quatre números de Cafèambllet –145.000 exemplars els tres primers, més que 
qualsevol altre mitjà de Catalunya. Al seu web hi podem trobar el llibre, els quatre números i tots els in-
gressos i despeses de l’Associació Cafèambllet, entre altres informacions sucoses.

Cafèambllet es distribueix gratuïtament a punts de tot Catalunya gràcies a la col·laboració de cente-
nars de voluntaris. Un dels seus lemes és La informació, o la paguem entre tots o la paga La Caixa. Ara 
acaba de tancar una nova campanya de crowdfunding que ha recollit 27.504 euros, més dels 25.000 que 
s'havien posat com a objectiu. cafeambllet.com

Crític és un nou mitjà de comunicació digital que fa periodisme d’investigació 
i anàlisi crítica. És una cooperativa que també va néixer en part gràcies a una 
campanya de crowdfunding. defuig el fast food informatiu i el “pe riodisme de 
tuits”; vol abordar els temes amb profunditat, context i dades. Tenir accés a 
molta informació no vol dir necessàriament estar ben informat.

Un dels seus primers reportatges en profunditat va tractar sobre el deute de la Generalitat amb la 
banca; a vint grans entitats els devem més de 27.000 milions d’euros. elcritic.cat

INCREMENTANT EL RECICLATGE DE ROBA
Roba Amiga Empresa d’Inserció acaba d’inaugurar una planta a Sant Este-
ve Sesrovires (Baix Llobregat) que gestiona 4.500 tones de residus tèxtils. 
Part dels residus es reutilitzen (a través dels circuits de segona mà), part 
es preparen i s’envien a reciclar (a l’estranger), obtenint-ne nova matèria 
primera per a la fabricació de filatures, borres, feltres, farciments o aïlla-
ments bioclimàtics, i només un 8% es destrueixen (s’incineren a plantes de 
cogeneració energètica). A la planta d’abans aquesta taxa era del 50%, i es vol arribar al 3% el 2015.

A la nova planta hi treballen 45 persones, 31 de les quals estaven en risc d’exclusió social, i el 2017 
es volen triplicar aquestes xifres. 28 dels llocs de treball són de nova creació. tinyurl.com/RobaAmi-
ga-ReciclatgeRoba

http://www.cafeambllet.com/
http://www.elcritic.cat/
http://tinyurl.com/RobaAmiga-ReciclatgeRoba
http://tinyurl.com/RobaAmiga-ReciclatgeRoba
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CAMPANyES

VICTÒRIA (SEMBLA) DELS 
AFECTATS PER L’HEPATITIS C
La Plataforma d’Afectats per l’He-
patitis C ha estat denunciant mit-
jançant diverses mobilitzacions la 
negativa del Ministeri de Sanitat 
a finançar el medicament més efi-
caç contra la malaltia per motius 
purament econòmics. El medica-
ment –Sovaldi, de la farmacèutica 
Gilead– és l’únic capaç d’eradicar el 
virus que provoca aquesta hepati-
tis i, segons diagonal Periódico, un 
tractament complet val al voltant 
de 60.000 euros. Actualment patei-
xen la malaltia 8.000 persones a tot 
l’Estat, i en moren nou diàriament.

Finalment aquest setembre el 
Ministeri va incloure el fàrmac al 
Sistema nacional de Salut per tal 
de poder ser receptat a partir de l’1 
d’octubre. Els afectats han decidit 
mantenir les mobilitzacions i ac-
cions jurídiques fins a aconseguir 
l’aplicació efectiva de la mesura, 
perquè hi ha casos de medicaments 
inclosos al finançament públic però 
que encara no es recepten, o es fa 
de manera restringida o només a al-
gunes comunitats autònomes.

Més informació a tercerainfor-
macion.es/spip.php?article74587. 
La Plataforma és a Facebook: ti-
nyurl.com/facebook-HepatitisC.

L'aparador del

CONGRÉS INTERNACIONAL, I SEGUEIXEN LES FIRES
del 27 al 29 de novembre se celebrarà a Zaragoza el I Congrés Inter-
nacional d’Economia Social i Solidària. Sota el lema La Economía se 
encuentra con las Personas, tindrà com a objectiu enfortir les xarxes 
que ja existeixen i crear noves aliances a nivell estatal, europeu i glo-
bal. Organitzacions socials, administracions, empreses, emprenedors i 
consumidors intercanviaran experiències i dialogaran sobre el futur de 
l’Economia Social. economiameeting.net

En un àmbit més popular s’han celebrat recentment dues fires 
d’Economia Solidària: a Euskadi (donostia) la segona en aquesta ciu-
tat, i a Catalunya (Barcelona) la tercera. Estands informatius, venda de 
productes i serveis, xerrades, tallers, exposicions, activitats infantils 
i culturals... per donar a conèixer als ciutadans models empresarials i 
projectes que demostren que l’economia pot incloure valors socials.

DENÚNCIES

BOICOTS A LA GRAN BANCA
Les campanyes BBVA sense Armes, Banc Santander sense Armes i CaixaBank sense Armes, promogudes per 
diverses OnGs, denuncien aquestes entitats financeres per la seva participació en indústries militars o lesives 
per a la vida de comunitats i pobles. Entre les accions que duen a terme hi ha intervencions a les Juntes Gene-
rals d’Accionistes de les entitats mitjançant desenes de milers d’accions cedides per accionistes (280.921 títols 
a l’última junta del BBVA), exigint un respecte autèntic dels drets humans i del medi ambient. Vídeos de les par-

ticipacions a les Juntes i més informació sobre les campanyes a bbvasi-
narmas.org , bancosantandersinarmas.org , caixabanksinarmas.org.

Una altra campanya de boicot al BBVA, en aquest cas des de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca d’Osona: boicotbbva.blogspot.
com.es.

ARGENTONA, CAS D’ÈXIT DEL MODEL RESIDU ZERO
Argentona (Maresme) és un dels municipis que està reorientant la ges-
tió dels residus seguint el model Residu Zero, i amb èxit. L’organització 
Zero Waste Europe ha publicat els resultats d’un estudi –fet també a 
Capannori (Itàlia) i Vhrnika (Eslovènia)– que mostra que la prevenció, 
la reutilització i el reciclatge creen llocs de treball, estalvien costos i 
protegeixen el medi ambient i la salut pública.

Argentona, que encapçala la Xarxa de Municipis Catalans Residu 
Zero, va més que duplicar els seus nivells de reciclatge amb el sistema 
de recollida porta a porta, i va esdevenir una referència a Catalunya en 
recollida selectiva i pagament per generació. Capannori ha aconseguit 
recollir selectivament el 82% dels residus, i generar-ne un 57% menys 
entre l’any 2006 i el 2011. tinyurl.com/ResiduZero-Exits

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article74587
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article74587
http://tinyurl.com/facebook-HepatitisC
http://tinyurl.com/facebook-HepatitisC
http://economiameeting.net/
http://bbvasinarmas.org/
http://bbvasinarmas.org/
http://www.bancosantandersinarmas.org/
http://www.caixabanksinarmas.org/
http://boicotbbva.blogspot.com.es/
http://boicotbbva.blogspot.com.es/
http://tinyurl.com/ResiduZero-Exits
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És una pregunta que fa temps 
que teníem al calaix; segur que 
molts us ho heu preguntat. al 
llarg del temps hi ha hagut diver-
ses raons tecnològiques per jus-
tificar el reclam ecològica en una 
tintoreria, tal com veurem en 
aquest article. dels sistemes de 
neteja actuals, el més ecològic és 
el rentat amb aigua, que serveix 
per a la gran majoria dels casos 
més habituals.

Un vestit que aprecies especialment al 
que t’hi ha caigut cafè i no has tret la 
taca a temps, una alfombra que no cap 
a la rentadora... o senzillament una 
peça que no hi ha manera que ens que·
di bé. La tintoreria és la solució: ens 
torna les peces impol·lutes i planxades 
a la perfecció, llestes per a la reestrena. 
Però, tenim idea de què passa, a la tin·
toreria?

A la gran majoria de les tintoreri·
es s’hi fa el que se’n diu neteja en sec: 
sense aigua; l’agent netejador és un 
dissolvent. El més usat des de fa anys 
és el percloroetilè, o PERC, perquè és 
molt potent: pot amb quasi tot –excep·
te peces que duen lluentons, plàstics 
o serigrafies, perquè els pot fer malbé. 
El PERC és una substància molt tòxica, 
principalment perquè conté COV: com·
postos orgànics volàtils, que passen a 
l’aire.1 Per això actualment pràctica·
ment totes les tintoreries que fan neteja 
en sec tenen màquines de circuit tan-
cat: el PERC no va al clavegueram, sinó 
que es posa i treu de la màquina cada 

sis mesos, manipulant·lo amb equipa·
ment de protecció, i els residus s’han de 
llençar de forma controlada. En queda 
un cert rastre a la roba: la típica olor de 
tintoreria és de PERC.

Les màquines de circuit tancat van 
aparèixer fa vint anys. En aquell mo·
ment eren l’única alternativa que es 
podia considerar més “ecològica” que 
la tecnologia estàndard, i les tintoreri·
es que la van adoptar van posar·se el 
cartell d’ecotintoteria. D’aquestes n’hi 
ha que segueixen anunciant el seu ser·
vei com a ecològic, tot i que avui tenir 
màquines de circuit tancat ja no és un 
tret distintiu. Usar aquest terme surt 
de franc: no hi ha cap normativa que 
ho reguli.

La legislació europea encara per·
met el PERC, si es respecten uns límits 
a l’emissió de components volàtils i 
tòxics, i estableix que s’hauria de subs·
tituir en el termini més breu possible.2 
Alguns estats han optat per prohibir·lo 
progressivament; per exemple, a Fran·
ça ja no es poden instal·lar màquines 
noves que funcionin amb PERC, i les 
que ja hi ha s’han d’haver eliminat a 
finals d’aquesta dècada.

I és que hi ha alternatives al PERC. 
Vegem quines són, i com són d’ecolò·
giques.

DISSOLvENTS ALTERNATIUS  
AL PERC

Per rentar en sec, a l’Estat s’usen prin·
cipalment dos tipus de dissolvents di·
ferents del PERC, tots dos menys agres·
sius amb els teixits, i amb un poder 
netejador inferior, sobretot el segon: 
els hidrocarburs i la silicona líquida.

Els hidrocarburs també contenen 
COV, però són menys tòxics que el 
PERC.3 Deriven del petroli, de manera 
que no són una alternativa sostenible 
a mig termini, i no es biodegraden. No 
poden anar al clavegueram, els residus 
s’han de llençar de forma controlada.

La silicona líquida és poc tòxica i no 
es biodegrada, però es permet tirar·la 
al clavegueram.4

RENTAR AMb AIGUA

A principis dels anys 90 va aparèixer 
el Wet Cleaning, rentat en humit, que 
consisteix a rentar amb aigua i deter-
gents, i després eixugar i planxar amb 
cura –això és més laboriós que rentant 
en sec. La maquinària té controladors 
d’humitat i tensors per evitar que la 

Escletxes per 
transformar

les ecotintoreries?

Què tenen 
d’“eco”  

1. El PERC és a la llista de substàncies de 
primera prioritat de cara a ser regulades, 
segons l’European Chemicals Bureau. Pot ser 
cancerigen (però no hi ha prou evidència per 
confirmar-ho), és irritant (en particular per a la 
pell), i causa somnolència i mareig. És perillós 
per al medi ambient, tòxic per a organismes 
aquàtics, i a ecosistemes aquàtics hi pot cau-
sar danys irreversibles a llarg termini.

2. directiva 1999/13/CE.

3. Per exemple, un dels que s’usa a l’Estat està 
classificat com que cal evitar respirar-lo i 
tocar-lo amb la pell. 

4. Segons l’European Chemicals Agency, és tòxica 
per inhalació repetida.

5. Que no és tanta com podria ser, vegeu el Qua-
dern Central del nostre número 43.

6. També la Generalitat de Catalunya ha definit 
el distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
per a tintoreries amb qualsevol sistema de 
rentat, però té uns criteris molt laxos. Cap 
tintoreria no el té.

7. El Cigne nòrdic té un segon segell per a tintore-
ries que renten principalment en sec, però 
només si el dissolvent és CO2 líquid, que no té 
cap toxicitat; a Espanya no s’usa.

IMMA TORTAJAdA
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roba s’encongeixi, i és més barata que 
la del rentat en sec. Els detergents han 
de tenir la biodegradabilitat que exi·
geix la normativa europea,5 i l’aigua 
residual pot anar al clavegueram.

Us preguntareu: que no hi ha coses 
que s’han de rentar forçosament en 
sec? És el missatge que estem acostu·
mats a trobar en algunes etiquetes, i 
ve de dues raons. Una és que el fabri·
cant d’una peça pot ser reclamat si la 
peça es fa malbé rentant·la a casa de 
manera no adequada, i s’estima més 
dir·te que has de confiar aquesta tasca 
a un professional. I l’altra és que du·
rant molts anys tintoreria ha estat si·

nònim de rentat en sec. 
Avui ja existeix la icona 
que identifica el rentat 
en humit en una tinto·
reria, i la comencem a 
trobar en algunes peces 
de roba.

Els fabricants de maquinària per 
a aquest sistema sostenen que actu·
alment ja s’hi pot rentar tot tipus de 
teixit: cotó, pell, ant, llana, seda, raió... 
i sense que res s’encongeixi. La Tinto·
reria Ecològica Anubis (de Barcelona), 
que renta amb aigua des de fa dotze 
anys, ho confirma, i explica per exem·
ple que, malgrat la creença popular, 
els nòrdics de ploma queden millor en 
humit que en sec; de fet, l’inconvenient 
de rentar en humit els nòrdics és l’asse·
catge, i és per això que val més dur·los 
a la tintoreria, on els eixugaran ade·
quadament. Anubis reserva la neteja 
en sec amb PERC per a taques de greix 
molt rebels o per als vestits en què es 
busqui un acabat impecable.

D’altres tintorers puntualitzen que 
hi ha peces que no es podran rentar 
amb aigua perquè no es poden mullar, 
com per exemple les que duen algun 
acetat.

QUIN ÉS EL SISTEMA  
MÉS ECOLÒGIC?
Per la toxicitat per a les persones i per al 
medi, es considera més ecològic el ren·
tat en humit que en sec, malgrat que 
comporta un consum d’aigua; el con·
sum d’energia pot ser similar en tots 
els sistemes. Hi ha dos segells ecolò-
gics per a tintoreries reconeguts –però 
cap tintoreria espanyola els té:6 l’Àngel 
Blau i el Cigne Nòrdic, i només s’han 

definit per a tintoreries que renten ex·
clusivament o molt majoritàriament en 
humit.7 A més, exigeixen que els deter·
gents siguin més biodegradables que el 
que exigeix la normativa europea.

Rentar en humit és l’opció que han 
pres per exemple les empreses Míe·
le i Electrolux, que han desenvolupat 
tecnologies pròpies, com també ho ha 
fet el grup català Girbau. Els tintorers 
 d’Anubis ens expliquen que, pel que fa 
a l'electricitat, és possible estalviar·se 
l’assecadora: Nosaltres només hi posem 
les peces cinc minuts i després les este-
nem a l’aire lliure. De passada, d’aques-
ta manera també s’arruguen menys.

COM TRObAR  
UNA TINTORERIA ECOLÒGICA

Les més ecològiques seran les que rentin 
en humit, i després les que rentin en sec 
amb silicona. Actualment la gran majoria 
segueixen rentant amb PERC, però tro-
bar alguna de les alternatives ja és una 
mica més fàcil que trobar una agulla en 
un paller.

•	 buscar pel barri, investigar per la via 
boca orella.

•	 Preguntar als tintorers quin sistema 
fan servir.

•	 buscar a internet tintoreria ecològica 
i el nostre municipi. A la xarxa hi ha 
algun directori de tintoreries ecològi-
ques, però els que hem trobat nosal-
tres no s’actualitzen des del 2012.

•	 Segons Míele, a l’Estat hi ha una tren-
tena de tintoreries que tenen les seves 
màquines de rentat en humit; però no 
hi ha un directori on trobar-les.

•	 Els establiments d’Electrolux Tinto-
rerías renten en humit. n’hi ha un 
centenar a tot l’Estat, i es poden tro-
bar a coladaexpres.com.

•	 La cadena Clean Master Tintorerías 
disposa de màquines per rentar amb 
aigua i amb PERC a totes les franquíci-
es; les podem trobar a cleanmas.com/
donde.php. des de fa un parell d’anys, 
a les que obrin noves els deixa triar 
quines opcions volen instal·lar.

•	 La cadena Higiensec instal·la màqui-
nes de rentat en sec amb dissolvents 
alternatius a les tintoreries que 
s’obren des de fa cinc anys; però enca-
ra són molt poques dintre del total.

U n fabricant de maquinària 
per a tintoreria ens explica 
que volen vendre màquines 

que funcionin sense PERC, per mo-
tius ambientals, però els tintorers són 
reticents al canvi. Un altre ens explica 
que ara amb la crisi ningú vol canviar 
la maquinària.

Tenim molt camí per recórrer per 
eliminar de la indústria i de les llars 
els productes molt tòxics. Certament 
un context de crisi econòmica no aju-
da a fer canvis immediats, però neces-
sitem tenir una mirada a mig termi-
ni, sobretot per part de les autoritats 
reguladores, que n’han d’impulsar 
decididament la substitució. Establir 
tímidament que s’han de substituir 
en el termini més breu possible és 
deixar la salut de persones i del medi 
en mans d’uns interessos particulars.

Foto: Clean Master

http://coladaexpres.com/
http://cleanmas.com/donde.php
http://cleanmas.com/donde.php
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	Es diu que l'economia del compartir pot consolidar-se com a nova forma d'ocupació. 
Caldrà estar amatents perquè s'hi garanteixin els drets laborals que històricament 
hem aconseguit.

	A través del consum col·laboratiu oferim i rebem serveis entre particulars. Si atenyen 
l'esfera pública, caldrà regular les activitats des de l'administració. En particular cal 
garantir que tributem pels ingressos que obtinguem de forma estable.

	Dins de l'economia del compartir es donen mecanismes per fer inversions iguals que 
els que han dut a l'actual i profunda crisi.

	Moltes iniciatives exploten l'important potencial del compartir de manera 
socialment i econòmicament convenient.

buf, això m’està 
salVant de la 

crisi

tema 

impostos 

com  

anirà?

si ara 

qualseVol  

fa de taxista,  

com em 

guanyaré  

la Vida?

m’encanta  

fer sopars per 

a turistes  

i parlar dels 

costums 

respectius

Vull dormir 

tres nits 

a cases 

particulars  

i tres en 

hotel

entrem 

en aquest 

restaurant? 

fan plats 

locals

jo 

aquesta 

empresa 

tan gran 

què Vols 

que et 

digui... 

QUADERN CENTRAL
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E

aquesta nova forma d’ocupació (si és 
que s’acaba consolidant com a tal).

•	 Algunes	 plataformes	 web	 del	 CC	
són grans empreses d’abast mun·
dial, que segueixen un model eco-
nòmic que té molt en comú amb el 
tradicio nal, incloent·hi les perillo·
ses especulacions financeres.

•	 El	 fet	 d’usar	 el	 sistema	 de	 reputació 
digital (vegeu el requadre) pot fer 
pensar que no cal cap regulació per al 
CC, perquè els usuaris s’autoregulen 
ells mateixos. Això és així en alguns 
casos, però no en tots: hi ha coses que 
han de ser regulades des de l’esfera 
pública, perquè atenyen l’interès, 
l’ordre o els serveis públics, o la segu·
retat dels usuaris. Hi ha corrents i en·
tusiastes de l’economia del compartir 
que la celebren per la liberalització 
que pot representar, i la liberalització 
en molts casos té dobles cares.

•	 Una	 de	 les	 vessants	 a	 regular	 és	 la	
fiscalitat, sens dubte. La partici·
pació de l’economia del compartir 
entre particulars en l’economia que 
compartim com a societat.

Parlarem de tots aquests aspectes al 
llarg del Quadern, i a la Guia Pràctica 
hi trobarem una mostra d’opcions de 
consum CC que considerem que tam·
bé són opcions de consum CCT.

El consum col·laboratiu ja no necessi·
ta presentació. En alguna de les seves 
modalitats ha estat portada de diaris i 
espais informatius, és objecte de debat 
a molts cercles socials... tothom ha sen·
tit parlar d’Airbnb, i molts en són usua·
ris. També se'n diu economia del com-
partir, i s'autodefineix així: la manera 
tradi cional de compartir, intercan viar, 
prestar, llogar i/o regalar redefinida a 
través de la tecnologia i les comunitats. 
I no para d’expandir·se: a tinyurl.com/
expan sioCC hi podem veure les inicia·
tives de creació més recent, l’evolució 
en el nombre d’usuaris i l’interès que 
desperta entre els inversors.

Inversors? Bé, és que podem dis·
tingir dues grans variants del consum 
col·laboratiu (CC): aquella en què els 
intercanvis o el compartir (coses, ha·
bilitats, coneixements, serveis...) es fan 
de manera gratuïta, i aquella en què es 
fan a canvi de diners. En la primera 
modalitat hi trobem múltiples xarxes 
d’intercanvis, bancs del temps... on 
hi poden participar usuaris d’àmbits 
geogràfics més o menys extensos, i 
també iniciatives d’abast global, com 
el turisme col·laboratiu de Couchsur·
fing o Hospitality Club. Corresponen a 
la pràctica del compartir o l’intercan·
viar en el seu sentit més genuí; el teu 
“capital” és allò que puguis aportar. 
Dintre de la segona modalitat, quan 
hi intervenen diners, també hi tro·
bem iniciatives d'abast local i global, 
promogudes per entitats socials, per 

particulars, per empreses... En aquest 
àmbit és on apareixen les inversions, 
com veurem. En aquest Quadern ens 
centrem en aquesta segona variant.1

En tots els casos el CC s’articula al 
voltant de tres agents: la persona que 
ofereix un bé o servei, la persona que 
el rep, i la plataforma web que els posa 
en contacte.2

En general el CC és molt ben rebut. 
Entitats socials de solidaritat o ecolo·
gistes, l’Organització de Consumidors 
i Usuaris, l’economia solidària, tots els 
partits polítics amb representació al 
Parlament de Catalunya... parlen dels 
avantatges que aporta. S’aplaudeix 
que es basi a reutilitzar o donar més 
ús als recursos (sostenibilitat), que 
ho faci gràcies a la col·laboració entre 
persones, i que –en la segona variant– 
distribueixi ingressos entre ciutadans 
particulars.

Un dels aspectes que apareix als de·
bats al voltant d’aquesta nova econo·
mia és fins a quin punt cal regular·la; 
perquè tothom dóna per fet que ha 
vingut per quedar·se. La revista Time 
l’incloïa dintre de les 10 idees que can-
viaran el món, i l’Albert Cañigueral, 
principal introductor del CC al nostre 
país, afirma que les empreses tradicio-
nals han de replantejar-se la seva fun-
ció a la societat.3 Justament el que ens 
ha mogut a elaborar aquest Quadern, 
havent parlat ja de les economies col·
laboratives al n. 44, és explorar com es 
pot anar configurant la convivència del 
CC amb l’economia tradicional. Hem 
vist que hi ha uns quants punts ca·
lents als quals pensem que convé parar 
atenció des del punt de vista del con·
sum conscient i transformador:

•	 Proporciona	 ingressos	 a	 persones	
particulars, i en molts casos és la 
seva única o principal font d’ingres·
sos. Per tant, cal analitzar com s’han 
de garantir els drets laborals en 

Consum conscient  i col·laboratiu

Compartim, però bé
Els trets diferencials del CC
L’accés venç la propietat: el que neces-
sito és fer servir un bé o un servei; no em 
cal posseir-lo.

Entre particulars, model P2P (peer to 
peer, d’igual a igual): els béns de consum 
no són proveïts per una empresa (model 
B2C, d’empresa a consumidor), sinó per 
una altra persona.

Reputació digital: qui ofereix un servei i qui 
el rep donen una valoració de la seva con-
trapart, i totes les valoracions són vi sibles 
per a tots els usuaris de la plataforma.

1. no parlarem del crowdfunding, una de les 
activitats més benvingudes i actives dintre 
del CC. Li dedicarem un article monogràfic en 
números posteriors.

2. Al directori “més oficial” del CC a l’Estat (consum-
collaboratiu.com) hi trobem també iniciatives 
que no responen a aquesta estructura de funcio-
nament ni a la “definició oficial” del CC, com el 
bookcrossing o sistemes de bicicletes públiques.

3. A. Cañigueral: Vivir mejor con menos. Descubre 
las ventajas de la nueva economía colabora-
tiva, Conecta 2014.

http://tinyurl.com/expansioCC
http://tinyurl.com/expansioCC
http://consumcollaboratiu.com
http://consumcollaboratiu.com
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u El CC, pot acabar proporcionant-nos  
una bona font d’ingressos? 

compartir. El principal inversor de la 
plataforma TaskRabbit va declarar que 
l’objectiu de la seva empresa era revo-
lucionar la força de treball mundial.4

També entre les receptes que les 
polítiques públiques recomanen ac·
tualment a Europa per ajudar a sortir 
de l’atzucac econòmic hi ha la microo·
cupació, l’economia digital, la innova·
ció, oferir preus més baixos... L’econo·
mia del compartir té tot això.

ANAR PER LLIURE I DRETS 
LABORALS

Tanta esperança o tendència cap a la 
microocupació, però, té els seus ris-
cos. Els microocupats estarien en una 
situació similar a la dels autònoms (de 
fet ho poden ser).5 Sobre el paper un au·
tònom té més llibertat de moviments 
que un empleat en el sentit que no està 
a les ordres d’un empresari, però alho·
ra hi ha diverses contrapartides:

•	 Si	 bé	 els	 darrers	 anys	 la	 llei	 espa·
nyola ha garantit alguns drets la-
borals per als autònoms, no tenen 
tots els que tenen els empleats, com 
sous mínims, horari laboral i dret a 
cobrar les hores extres, cotització 
a compte de l’empresa, o subsidi 
d'atur (hi ha una prestació inferior).

•	 La	tendència	cap	a	passar	d’assala·
riats a autònoms en general fa per-
dre poder de negociació dels tre-
balladors davant de les empreses, 
perquè es perd el posicionament 
i pressió col·lectiva que històrica·
ment han exercit els sindicats. A 
l’Estat hi ha diverses associacions 
d’autònoms, que han aconseguit 
els drets laborals que dèiem, però 
tenen menys força que un sindicat. 

•	 L’autònom	va per lliure buscant cli-
ents, és a dir ingressos. En això els 
“autònoms CC” tenen l’avantatge 
que la plataforma els brinda un ca·
nal per fer·se visibles als clients (i 
alhora els genera certa dependència 
de la plataforma).

•	 Avui	al	nostre	país	molts	autònoms	
són en realitat assalariats enco-
berts; no és una pràctica estranya 

Poder treure alguns dinerets de tant en 
tant llogant ocasionalment una habi·
tació, una eina, el cotxe, el garatge... o 
fent sopars, alguna feineta... està molt 
bé.

En la situació econòmica actual, per 
a molts està molt més que bé: per a les 
persones aturades (un 23% de la pobla·
ció en edat de treballar, en el moment 
d’escriure aquestes línies), o amb una 
feina a temps parcial i poc remunerada, 
disposar de camps on trobar possibili·
tats d’ingressos –les plataformes CC– és 
providencial. N’hi ha que han tirat per 
obtenir aquests ingressos de manera 
regular, com a estratègia per resoldre la 
seva situació. Pels web del CC hi trobem 
proclames dient que les persones que hi 
ofereixen els seus serveis regularment 

poden fer més diners que en un lloc 
de feina amb el salari mínim. Als Es·
tats Units molta gent viu d'això, potser 
perquè és el país on va començar el CC 
(moltes de les plataformes han nascut 
al Silicon Valley) i hi té més recorregut. 
N’hi ha tantes, que ja s’ha encunyat un 
renom per a l’economia del compartir: 
gig economy, que podríem traduir per 
economia de les feinetes.

Dins del món CC hi ha qui voldria 
que viure de l’economia del compar-
tir esdevingués la norma. El president 
i cofundador d’Airbnb ha declarat al 
Wall Street Journal: Vull viure en un 
món en què les persones esdevinguin 
emprenedors o microemprenedors, i si 
podem [...] inspirar-les a fer-ho, espe-
cialment en una economia com l’actual, 
aquesta és la promesa de l’economia del 

4. S. Kessler: Pixel & dimed on (not) getting by in the 
gig economy, revista Fast Company, maig 2014.

5. Segons la Federació nacional d’Associacions 
de Treballadors Autònoms, avui a tot l’Estat 
hi ha tres milions d’autònoms, un 13% de la 
població en edat de treballar.

6. Johana Bhuiyan: Uber drivers “strike” –and 
switch to Lyft– over fares and conditions, al 
blog buzzfeed.com, 12 de setembre 2014.

7. socialcar.com/como-funciona. SocialCar ens 
ha explicat que els propietaris de cotxe que 
el lloguen a través seu fan una mitjana de 2,4 
lloguers mensuals.

8. Mike Bulajewski: The cult of sharing, al seu blog 
mrteacup.org, 5 d’agost 2014.

9. Albert Cañigueral: Consumo colaborativo. El 
futuro nunca estuvo tan presente, revista Lean-
ers Magazine n. 5, juliol 2014.

10. Fortune.com.

11. Entrevista d'Albert Cañigueral al blog consu-
mocolaborativo.com, 17 de desembre 2013.

12. Crunchbase.com.

13. L’excel·lent i oscaritzat documental Inside 
job explica com es va formar i va petar la 
bombolla, els lligams amb el món polític i la 
depravació de les persones que hi van tenir 
un paper clau, algunes de les quals encara 
governen el joc financer mundial. Es pot veure 
a vimeo.com/27292661.

14. Mark Rogowsky: Uber’s breathtaking valuation: 
Google takes a quarter-billion-dollar cab ride, 
Forbes.com, agost 2013.

entre les empreses, per tal d’estal·
viar·se costos laborals. Molts autò·
noms tenen un únic client, o client 
principal, que té tot el poder per de·
cidir els preus i les condicions de la 
feina, i per “acomiadar” l’autònom 
sense cap cost.

Es diu que les persones que ofe·
reixen regularment serveis a través 
d’una plataforma CC estan en aquest 
cas, i haurien de ser considerats treba·
lladors seus. S’ha dit per exemple en 
el cas d’Uber, una plataforma d’abast 
mundial per a trajectes urbans en cot·
xe particular (el servei equivalent al 
dels taxis): els conductors que s’ofe·
reixen via Uber als Estats Units ja han 
fet diverses manifestacions i “vagues” 
protestant perquè les tarifes que Uber 
els permet posar són massa baixes, i 
perquè els força a fer determinats ser·
veis amenaçant·los amb esborrar·los 
de la plataforma si no ho fan. Uber no 
fa res; només és una app al nostre mò-
bil, diuen.6

Si es tendeix cap a la 
microocupació, caldrà 
regular les “ocupacions 
encobertes” des de 
l’administració pública, 
per garantir drets laborals; 
altrament se’ns hauria 
colat una liberalització del 
mercat laboral

http://www.buzzfeed.com/johanabhuiyan
http://vimeo.com/27292661
http://www.forbes.com/sites/markrogowsky/
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SocialCar, plataforma de lloguer de 
cotxes entre particulars d’àmbit esta·
tal, anuncia als propietaris de cotxes 
que lloguen a través seu que cada mes 
reps al teu compte el teu Sou Social-
Car.7 Aquest “sou” es refereix al paga·
ment dels lloguers que s’han fet durant 
un mes, que SocialCar liquida mensu·
alment, però n’hi diuen sou. Això ens 
parla també de la concepció de les pla·
taformes CC com a mitjà d’ingressos 
estables.7

No és una cosa que estiguem “amo·
nestant”. El que fem és posar sobre la 
taula que, si l'economia del compartir 
acaba consolidat·se com a forma la·
boral, caldrà  estar amatents a quines 
dinàmiques s’hi donaran. Actualment 
el món laboral està molt mogut, però 
les regulacions laborals es van in-
troduir per alguna cosa, cosa que no 
hauríem de perdre. Si es consolida la 
tendència cap a la microocupació, cal·
drà mirar·se de cara això que ara en 
diem “ocupacions encobertes” i regu·

lar·les des de l’administració pública, 
no cada empresa per lliure, per garan·
tir que no perdem drets laborals pel 
camí; altrament se’ns hauria colat una 
perillosa liberalització del mercat 
laboral. I caldrà potenciar noves or·
ganitzacions "sindicals" col·lectives; 
als Estats Units ja s'ha creat Peers, que 
associa els "oferidors de serveis CC".

El web de notícies nord·americà 
Human Events, conservador, va fer 
aquest elogi de l’economia del com·

Inversions i especulacions, també amb el compartir
Moltes de les plataformes CC són start-ups: empreses basades en la tecnologia 
que neixen amb una idea de negoci molt prometedora, formades per uns pocs 
joves emprenedors amb capacitats en diferents àrees. Si en pocs anys el negoci 
ha prosperat l’start-up es consolidarà o serà comprada per una altra empresa, i 
si no plegarà.

Ja fa anys que existeixen les incubadores d’start-ups, empreses que les aju-
den a posar-se en marxa durant 3 o 4 mesos i els troben inversors. I és que les 
 start-up atrauen molts inversors, els anomenats business angels, que obtin-
dran una participació en el rendiment del negoci. Un dels fons d’inversió que 
més han invertit en start-ups CC a Espanya explica quins factors les fan molt 
atractives: La baixa exigència de capital i l’enorme rendibilitat en cas que aga-
fin una certa escala [d’usuaris]. Són màquines de fer caixa quan arriben a certa 
mida.11 Aquest fons per exemple ha invertit, junt amb quatre inversors més, a Per-
centil, una pla taforma CC madrilenya per a la compra/venda de roba infantil amb 
tres treballa dors, que ha rebut en total 1,9 milions d’euros en dos anys.12

El joc d’start-ups i inversions pot entrar en una espiral especuladora que ge-
neri bombolles com les que van petar el 2007 i van originar la crisi actual.13 Ja 
es diu que Uber és una bombolla; a mitjan 2013 s’estimava que facturaria uns 83 
milions d’euros al cap de l’any, 30 vegades menys que el valor de mercat que tenia 
en aquell moment.14

partir: És el punt final del cada cop més 
car i fortament regulat assumpte de 
contractar treballadors. A mesura que 
la càrrega laboral s’incrementa, uns 
acords tarifa-per-servei creatius esde-
venen alternatives atractives als cars i 
tradicionals “llocs de treball”. És el se-
güent pas lògic després de la transició 
a gran escala de la força laboral nord-
americana cap als llocs de treball a 
temps parcial.8

Glups… Tan lluny hem d'arribar?

¿uns diners extra  
en temps difícils per 

compartir el meu 
cotxe? mmm, no és 

mala idea...

sí, però, no pot Venir 
més precarietat 

laboral per aquí?

 a mi m’agrada compartir, 
però no ho Vull fer  

de qualseVol manera

Una multinacional col.laborativa??
A molts us deu haver sorgit també 
aquesta pregunta pensant segurament 
en Airbnb o en Uber, les plataformes 
CC d’abast global més conegudes.

Segons el Financial Times, aquest 
octubre Airbnb estava valorada (és a 
dir, qui la vulgués comprar havia de pa·
gar) en 10.200 milions d’euros, un 30% 
més que al gener. En sis anys ha reu nit 
un “parc” de 800.000 apartaments a 
190 països; cap de les principals cade·
nes hoteleres del món (Intercontinen·
tal, Marriot, Hilton) arriba a 700.000 
habitacions.9 Va néixer a San Francisco 
el 2008 per allotjar els assistents a una 
conferència de dissenyadors, gràcies a 
una inversió inicial de 15.700 euros per 
part d’Y Combinator, una incubadora 
d'empreses de nova creació. Actual·
ment ha atret més de 628 mi lions en 
inversions (vegeu el requadre).10

Per la seva banda, Uber està valo·
rada en més de 14.000 milions d’eu·
ros; més del que va pagar Facebook 
per comprar Whatsapp (12.500 mi·
lions); els business angels que li van 
aportar els 1.200 milions inicials, fa 

quatre anys, ara han multiplicat la 
seva inversió per 2.000. Aquest 2014 

Uber ha recollit 940 milions més en 
inversions.10
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15. d. Atkin: The culting of brands: turn your custo-
mers into true believers, 2004.

16. Andrea Pelayo: Economía colaborativa frente 
a los nuevos ‘monopolios’, El Mundo 14 
d’octubre 2014.

17. Brad Burnham (inversor en CC) a la conferència 
Share, maig 2014.

18. cnmcblog.es/2014/07/16/economia-colaborati-
va-y-regulacion.

Veiem aquestes xifres i, un cop re·
cuperat l’alè, mirem la paraula col-
laboratiu... i sembla que alguna cosa 
no quadri.

MÁS DE LO MISMO
I realment no quadra. Les inver·
sions milionàries que reben aquestes 
start-ups, tot esperant·ne un rendi·
ment, les força a maximitzar el volum 
d’ingressos; és a dir, el que han de tenir 
al centre de la ment és el capital i el ca·
pital; no pas les persones ni la comu·
nitat.

La lògica econòmica d’aquestes 
megaplataformes és similar a la de les 
grans multinacionals tradicionals. La 
lògica de màrqueting també és déjà 
vu. El Director Global de Comunitat 
i Mobilització d’Airbnb pren com a 
referència les tècniques que apliquen 
les marques de culte i les sectes espi·
rituals per mostrar com s’han d’usar 
les emocions i necessitats de perti·
nença i sentit de les persones per tal 
de fer·les fermament adeptes a una 
marca.15 També és el cofundador de 
Purpose, una consultoria que usa les 
eines virals del màrqueting digital per 
generar moviments socials i polítics 
que defensin els interessos dels seus 
clients.

Uber és una de les fonts d’informa·
ció a qui hem volgut entrevistar dintre 
de la recerca per a aquest Quadern. 
Ens va adreçar a qui atén les seves 
relacions públiques, que va resultar 
ser... Burson·Marsteller! L’agència de 
Relacions Públiques més gran i influ·
ent del món, la que té en el seu pal·
marès convertir el terrible accident de 

Union Carbide a Bhopal (Índia) o el 
vessament de petroli més gran de la 
història (Exxon Valdez) en afers sen·
se cap importància, la que ha rentat 

la cara a més d’una dictadura, i la que 
té entre els seus clients diversos càr·
recs públics de primera fila, i moltes 
de les multinacionals més poderoses 
del món (incloent·hi Movistar). Bur·
son·Marsteller va atendre amb molta 
atenció la nostra sol·licitud d’infor·

mació, això sí (són grandíssims pro·
fessionals), però les respostes eren de 
manual de màrqueting, no pas d’em·
presa involucrada en la transformació 
via economia del compartir. Per altra 
banda, a la p. 14 hem vist que la relació 
d’Uber amb els seus “treballadors” no 
és pas ideal.

Totes dues empreses formen part 
del lobbie The Internet Association, 
que té per funció fer sentir els interes·
sos de l’economia internet (Google, Fa·
cebook, Amazon, eBay...) al govern i al 
Congrés nord·americans.

Podríem dir doncs que aquestes 
grans plataformes globals serien ca-
sos de collaborative washing. Es diu 
que un dels trets positius del CC és que 
redistribueix la riquesa entre els parti·
culars que hi participen. Sí que molts 
ciutadans n'obtenen ingressos, però 
això va acompanyat d’una acumula-
ció de moltíssima riquesa en poques 
mans. Veig certa contradicció entre el 
valor real que produeixen i qui es queda 
aquest valor, diu el cofundador de Sha·
reable, una publicació online que recull 
notícies sobre l’economia del compar·
tir.

Oportunitats per a les plataformes locals
Els avantatges que tenen:

•	 Formen part de l’economia local.

•	 Són l’opció més raonable per a les activitats que necessàriament es duran a 
terme a escala local: lloguer (o venda) d’objectes, compartir horts o espais per 
treballar...

•	 Això fa que sigui més probable que realment contribueixin a construir comu-
nitat en alguna mesura.

•	 Poden verificar les ofertes in situ molt més fàcilment del que ho pot fer una 
empresa global.

•	 En principi serà més fàcil conèixer el comportament de l’empresa, perquè 
serà d’envergadura més petita i a més serà del teu territori.

Les dificultats: potser la principal és que cal una massa crítica d’usuaris per tal 
que la plataforma sigui viable. Per tant es tracta de balancejar bé la inversió i els 
costos amb l’ús que la plataforma pot tenir.

La lògica econòmica 
d’aquestes 
megaplataformes  
és similar a la de  
les grans multinacionals 
tradicionals

concentració de mercat, 
tàctiques agressiVes, 

inVersions multimilionàries... 
aquesta peli em sembla  

que ja l’he Vist  

el potencial  
del consum col·laboratiu 

és molt gran. l’usem 
per transformar o per 

especular?
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També diu que està una mica can-
sat del fet que als mitjans només es 
parli d’aquestes dues iniciatives, les 
més conegudes.16 I no és l’únic, dins 
del món del compartir. Altres veus 
qüestionen que el model d’aquests 
grans monstres sigui viable a mig 
termini, donada la gran càrrega que 
suposen les milionàries inversions 
que reben; consideren que forma 
part d’un estil empresarial antic que 
pot portar·te a l’enfonsament, a més 
d’obligar·te a donar als inversors part 
del beneficis que d’altra manera po·
dries donar als ciutadans participants 
en la iniciativa. La nova onada d’start-
ups CC seran “plataformes esprimat-
xades “ que usin fórmules innovadores 
de finançament [...] oferint als usuaris 
proveïdors i consumidors un nego-
ci millor.17 S’aposta per les empreses 
locals, independents de l’economia 

global. ¿Són els casos de collaborative 
washing el preu que hem de pagar per 
arribar a la normalització de l'econo·
mia del compartir?

PUNTS POSITIUS DE LES 
MEGAPLATAFORMES GLOBALS

Albert Cañigueral, enllaç del món 
hispanoparlant amb OuiShare (que 
impulsa el CC a nivell internacional) 
i fundador del blog consumcolla-
boratiu.com, ens explica que En el 
moment present sí que hi ha un avan-
tatge en què existeixin aquestes em-
preses en aquest format, per un tema 
de canvi cultural o de mentalitat. Per 
tal que la tendència col·laborativa es 
normalitzi, cal una acceptació social 
generalitzada que necessita aquests 
grans exemples als que tothom pugui 
referir-se i es tingui un enteniment 
concret i compartit de de què s'està 

parlant. Això també possibilita que si-
gui molt més fàcil que la gent accepti o 
vegi que al seu barri això també exis-
teix, a més petita escala, i trobi més 
natural fer-ho servir. Per altra banda, 
aquestes empreses tenen més mitjans 
per treballar per omplir el buit legal 
que actualment existeix (en parlem a 
l'apartat següent). 

Per tot plegat serien com grans mà-
quines piconadores que obren i aplanen 
el camí per tal que propostes més petites 
que puguin venir al darrere ja no hagin 
de rebre cops.

Hem de dir que, després del que 
hem explicat en aquest apartat, no 
ens deixa gaire tranquils que siguin 
aquestes grans empreses les que par·
ticipin en les modificacions que cal fer 
a les lleis perquè acullin l’economia del 
compartir… D'això en parlem a conti·
nuació.

Com poden conviure  
l’economia del compartir i la tradicional?
Les noves empreses de l’economia del 
compartir operen en sectors (trans·
port, allotjaments, àpats, lloguers, es·
pais de treball o comercials, connexió 
a internet, telefonia mòbil, formació, 
mercat de segona mà, serveis finan·
cers...) que evidentment ja existien, i 
hi operen empreses segons el model 
tradicional B2C (business to consumer, 
empresa a consumidor). Les empreses 
del model P2P, doncs, sumen compe·
tidors a tots aquests sectors. Això és 
rebut en general com una bona notí·
cia: la competència es valora positi·
vament, com a element de l’economia 
de lliure mercat en contraposició amb 

les economies planificades –un altre 
tema són les discrepàncies respec·
te a què vol dir exactament, o com 
s’hauria d’implementar, això del “lliu·
re” mercat. El juliol d’aquest any, la 
Comissió Nacional dels Mercats i de 

la Competència (CNMC, òrgan públic 
d’àmbit estatal) i l’Autoritat Catalana 
de la Competència (òrgan equivalent 
a nivell català) van publicar sengles 

estudis que donaven la benvinguda a 
l’economia del compartir.18

Resulta que no hi ha cap normativa 
que reguli específicament el funcio-
nament del mercat col·laboratiu, per 
la senzilla raó que és un nouvingut; 
hi ha el que se’n diu un buit legal. En 
canvi sí que hi ha normatives que re·
gulen el mercat tradicional. Podríem 
dir que la irrupció de les plataformes 
CC representa un canvi de les regles 
del joc a meitat de la partida: quan les 
empreses tradicionals es van posar al 
mercat van fer els seus càlculs –quant 
invertirien per muntar l’empresa, qui·
na acollida podien esperar per part 

L’economia del compartir 
es troba en una situació  
de buit legal

Foto: EatWith

http://ConsumoColaborativo.com
http://ConsumoColaborativo.com
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Diferents modalitats de serveis
En alguns sectors (no en tots), les plataformes col·laboratives han aportat formes de prestar un determinat servei diferents de 
les que teníem fins ara. El cas més il·lustratiu segurament és el dels àpats. El responsable a Barcelona de la plataforma global 
EatWith, que coordina l’oferta i demanda d’àpats a cases particulars, ens ho ha explicat així: No són restaurants perquè no 
ofereixen els mateixos serveis. No hi ha cambrers, ni carta, ni pots escollir el menjar. EatWith és un producte nou en el qual els 
amfitrions de les cases cuinen per afició per a un petit comité, i busquen establir un tracte íntim, unes relacions humanes a la 
manera dels antics hostals. El caràcter diferencial és aquest aspecte social.

En el cas de l’allotjament, una persona que esculli passar una nit en una casa particular no podrà comptar molt probable-
ment amb el servei de bugaderia que trobaria en un hotel, com tampoc no trobarà les mateixes prestacions en un allotjament 
de turisme rural o en una pensió. Triarem entre les diferents modalitats segons les necessitats i apetències en cada moment.

dels consumidors, per quins canals es 
promocionarien, etc.– essent el tauler 
de joc el que era. Ara en aquest tauler 
hi apareixen unes peces noves, i que es 
mouen de manera ben diferent de les 
que hi havia fins ara. És per això que 
des de l’economia tradicional sorgei·
xen queixes per competència deslleial, 
i en alguns casos amb raó.

Ningú no dubta que cal fer alguna 
cosa per conciliar la convivència entre 
una economia i l’altra, fent legislaci·
ons incloents per a la del compartir, 
perquè hi ha un consens ampli en que 
ha vingut per quedar·se; prohibir·la o 
posar·li pals a les rodes no tindria altre 
fruit que incrementar l’economia sub·
mergida. Els sectors tradicionals han 
de tenir clar que la cosa no quedarà 
com “aquí no ha passat res”, i per tant 
hauran de tenir cintura per emmot·
llar·se al nou escenari. La CNMC ha 
realitzat fa poc una consulta pública a 
través del seu web per recollir opinions 
sobre les regulacions que s'estan fent 
per a diversos sectors. Segur que cal-
drà molta democràcia perquè la con·
ciliació doni un fruit equànim, i sense 
estralls.

En aquest apartat ens centrarem 
en com podrien ser les normatives de 
funcionament, i al següent (p. 20) ens 
preguntem sobre la fiscalitat.

COM FEM LA CONCILIACIÓ?
Doncs depèn. No es poden posar tots 
els casos al mateix sac, perquè hi ha 
contextos ben diferents.

Sense regular, quan? La CNMC pen·
sa que, en alguns casos, l’absència de 
regulació podria ser la solució òpti·
ma.18 L’advocat Miguel Ferrer, assessor 
en assumptes públics i autor del blog 
ecolaborativa.com,19 ens explica que 

gràcies a la reputació digital determi-
nades exigències de qualitat, seguretat 
i de protecció de consumidors podrien 
quedar cobertes, i pensa que que les 
plataformes es regulin elles mateixes i 
que aquesta reputació funcioni, sigui 
real i transparent, serà la clau. Autorre-
gulació.

Certament hi ha molts sectors o ac·
tivitats en què no és necessària una 
regulació, i fer les transaccions –amb 
diners pel mig– basant-nos només en 
la confiança entre les persones, i per·
sones que no es coneixen, és una de les 
aportacions més socialment transfor-
madores de l’economia del compartir. 
Seria el cas per exemple dels àpats a 
cases particulars. Forçar que hagues·
sin de complir les estrictes normatives 
d’higiene del sector de la restauració 
no aconseguiria res més que matar 
aquesta fórmula col·laborativa.

Desregular, què? La CNMC apunta 
que en alguns casos potser serà més 
positiu relaxar les normatives dels sec·
tors tradicionals hiperegulats que no 
pas posar massa requeriments a les 
fórmules col·laboratives. Doncs sí, la 
veritat és que podríem aprofitar l’oca·
sió per revisar si hi ha normatives con·
cebudes per blindar determinats “càr·
tels” permetent·los operar en un règim 
semblant a un monopoli.

Regular per al bé comú És necessari, 
imprescindible, regular els serveis que 
tenen a veure amb la seguretat dels 
consumidors, els serveis públics, l’or-
dre públic o els interessos generals; 
altrament entraríem, de nou, en una 
perillosa liberalització.

Per exemple, en el cas del servei de 
taxi calen unes normes públiques que 
impedeixin conduir més de certa esto·

na seguida, o que garanteixin la quali·
tat del servei mantenint el nombre de 
vehicles en circulació –taxis tradicio·
nals o cotxes particulars de CC– entre 
un mínim i un màxim.

En el cas de l’allotjament, és crucial 
evitar acumulacions elevades de turis·
tes en una zona que puguin revertir en 
un increment dels preus per als ciuta·
dans locals, o en alteracions de l’ordre 
públic. Això és el que s’ha denunciat 
que passava recentment a Barcelona, 
al barri de la Barceloneta, i s’ha atri·
buït l’afluència massiva de turistes a 
les facilitats que posa Airbnb al lloguer 
d’apartaments. La resposta de l’Ajun·
tament de moment ha estat congelar el 
registre d’apartaments turístics.

Pel que fa a la seguretat, podríem 
pensar que llogar una habitació de 
casa teva seria un dels casos en què 
no cal regulació (el cas de llogar pisos 
turístics ja són figues d’un altre paner). 
Airbnb aconsella als seus amfitrions 
tenir detector de fum i de CO i farma·
ciola, i va més enllà: vol que a finals del 
2014 tots els amfitrions en tinguin, i els 
en regalarà, com també els regala far·
macioles. Fer aquests regals acosta la 
relació plataforma-amfitrió a la rela-
ció empresa-treballador, i ja hem vist 
a la p. 15 que no s’hauria de deixar que 
aquesta relació laboral fos governada 
lliurement per cada empresari...

Volem mencionar aquí que Airbnb 
admet que els seus amfitrions siguin 
hostals.20 Això se surt del model P2P, 
d’igual a igual: compartir entre parti·
culars.

EN ALGUNS CASOS,  
PARLANT ENS ENTEDREM

La fundadora i presidenta de la pla·
taforma de lloguer de cotxes Social·
Car, Mar Alarcón, ens ha explicat que 

http://ecolaborativa.com/
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19. dedicat a reflexionar sobre qüestions regula-
tòries i de política pública que incideixen en el 
consum col·laboratiu.

20. airbnb.es/help/article/289.

La situació a altres països
hi ha mesures de tots colors: més aperturistes, i més reguladores. Cal dir que és pos-
sible que el que escrivim aquí ja no sigui veritat el dia que ho llegireu... el pati està 
mogudíssim!

A Alemanya: Uber s’havia prohibit, però a mitjan setembre es va aixecar la pro-
hibició. Les cases particulars només es poden llogar a turistes si ho autoritza 
l’administració local. Berlín, una de les ciutats amb més pisos “d’Airbnb” i molt ba-
rats, ho va prohibir (entrarà en vigor a final del 2015) perquè l’estoc de pisos per als 
berlinesos s’estava quedant massa curt.

A Califòrnia: les plataformes de transport urbà han de controlar que els conduc-
tors compleixin certs requisits si superen un cert llindar de dies anuals i ingressos 
derivats d’aquesta activitat.

A Amsterdam: pots llogar casa teva de manera CC només si no ho fas regulament. 
Un pis per a turistes el pots llogar en períodes d’almenys una setmana i fins a un 
màxim de sis mesos l’any.

A París: s’han aprovat lleis que permeten els lloguers CC sempre que compleixin 
certes normes de seguretat.

A Lisboa: acaba d’entrar en vigor una nova llei per donar més avantatge als llo guers 
CC davant dels tradicionals. Anima els amfitrions a registrar els pisos i a pagar im-
postos, i no estableix cap límit pel que fa al nombre d’habitacions i a la durada dels 
lloguers.

A Nova york: El juliol Airbnb es va avenir a facilitar a les autoritats les dades iden-
tificatives de 15.000 dels seus amfitrions, contra els quals la ciutat iniciaria accions 
legals perquè lloguen casa seva sencera per menys de 30 dies, cosa que la llei prohi-
beix. de resultes del procediment Airbnb va expulsar de la plataforma més de 2.000 
usuaris per fer d’hotelers a l’ombra. 

A San Francisco: la ciutat on va néixer Airbnb acaba d’aprovar una llei per la qual 
un amfitrió CC ha de viure almenys 275 dies l’any a l’habitatge que ofereix, el podrà 
llogar com a màxim 90 nits l’any, i haurà de contractar una assegurança a tercers 
que cobreixi més de mig milió de dòlars. Els amfitrions hauran de pagar els mateixos 
impostos que els apartaments turístics.

quan van començar l’activitat, el 2011, 
les empreses tradicionals de lloguer 
de vehicles els van acusar de compe·
tència deslleial. Però, en adonar·se 
que a SocialCar tota l’activitat està 
ben regulada i no s’incompleix cap 
llei, l’actitud ha canviat per complet; 
ara, les últimes declaracions de presi-
dents de grans empreses estan a favor 
d’iniciatives com la nostra. N'hi ha que 
encara van més enllà: a la plataforma 
LetMeSpace, que coordina lloguers 
de garatges i d'espais per guardar·hi 
trastos, hi ha invertit i se n'ha fet sòcia 
Mister Traster, una empresa tradicio·
nal de lloguer de trasters.

I és que el diàleg en molt casos per·
metrà una competència lliure i sense 
conflictes, amb confiança, entre les 
empreses tradicionals i les del com·
partir. La plataforma EatWith es mou 
en aquesta línia: estem treballant molt 
des del principi amb els restaurants, 
[explicant-los que el servei que oferim 
és diferent,] i amb el temps segur que ho 
entenen.

Foto: Equip SocialCar

https://www.airbnb.es/help/article/289
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MENTRE NO HÀGIM ARRIBAT  
A LA CONCILIACIÓ

A falta de regulacions específiques 
per al consum col·laboratiu en què 
intervenen diners, és de justícia apli-
car la legislació vigent. Aquest estiu 
a Barcelona s’han multat diversos 
amfitrions d’Airbnb per incomplir 
la Llei d’Arrendaments Urbans, que 
prohibeix llogar a turistes pisos que 
no estiguin inscrits al Registre de Tu·
risme, o llogar els que sí que hi estan 
inscrits per habitacions. En general les 
plataformes informen els oferidors de 
serveis sobre les normatives que cal 
complir, i els demanen que afirmin 
que les compleixen. A partir d’aquí ja 
és responsabilitat de l’usuari complir·
les o no.

També aquest juliol a Barcelona es 
van posar més de cent multes de 4.000 
euros a Uber (que havia arribat a la 
ciutat el maig) i als seus conductors 

perquè la seva activitat actualment és 
il·legal, i es va ordenar a Uber el cessa·
ment d’activitat immediat; la platafor·
ma no en va fer cas. Aquest novembre, 
davant de noves mobilitzacions per 
part del sector del taxi la Generalitat 
de Catalunya s’ha compromès a im-
mobilitzar els vehicles, sigui per la via 
que sigui.21

Aquest octubre la Generalitat va 
anunciar que reformarà la normati·
va turística per incloure·hi els allot·
jaments via plataformes CC. És un 
pas cap a la conciliació, caldrà veure 
en quin sentit es dóna. De fet el Go·
vern ja ha iniciat el procés per regu·
lar tota l'economia col·laborativa, per 
garantir el respecte a la competència i 
els drets dels consumidors, i evitar la 
precarietat laboral encoberta, el frau 
fiscal, l’economia submergida o d’afec-
tació sobre la salut, el descans o la con-
vivència.

Hi ha ocasions en què apareix el 
problema de la interpretació de les 
lleis. Per exemple, BlaBlaCar és una 
plataforma que connecta conductors 
que tenen places lliures al cotxe amb 
viatgers que facin el mateix trajecte. 
La Federació Nacional Empresarial de 
Transport en Autobús (Fenebús) l’ha 
acusat de competència deslleial, per·
què fa un servei de transport públic 
sense cenyir·se a la normativa d’aquest 
sector. La Llei d’Ordenació de Trans·
ports Terrestres prohibeix obtenir un 
lucre del transport en cotxe particular,  
però el sistema de BlaBlaCar estipula 
que el pagament del viatger al conduc·
tor ha de cobrir només les despeses del 
viatge (combustible, peatges); és a dir, 
que el conductor no n’obtindrà un lu·
cre. Com es demostra, si hi ha benefici 
o no? Com es dilucida si legalment es 
tracta d’un servei públic o d’un servei 
privat?

Tema impostos, com anirà?
Les activitats econòmiques en gene·
ral han de tributar a l’Estat, esclar. En 
el CC (quan no és gratuït) hi ha dos 
actors que n’obtenen ingressos: els 
particulars que ofereixen un servei, i 
les plataformes que es queden una co·
missió per la intermediació. Aquestes 
en general tributen, però no així els 
particulars, actualment i a l’Estat; i és 
que aquesta nova font d’ingressos no 
la teníem en les nocions de “les coses 
per les quals he de pagar impostos”; 
ara ens ho comencem a preguntar. I 
ni preguntant·ho obtenim resposta en 
tots els casos, perquè hi ha el buit legal 
que dèiem. Un dels principals punts 
que les futures regulacions hauran de 
dilucidar és la frontera entre obtenció 
d’ingressos puntuals i explotació co-
mercial (o ànim de lucre), per als ciuta·
dans que ofereixen un servei CC.

Una altra cosa a contemplar és que 
els impostos que paga una platafor·
ma global sobre els seus ingressos no 
vagin íntegres al seu país d’origen –ni 
per descomptat a cap paradís fiscal!–, 

sinó que es quedin als països on ope·
ra, de manera proporcional al negoci 
que hi ha fet.

Segons ens ha explicat en Cristóbal 
Gracia, economista que es dedica a la 
difusió de l’economia del compartir, 
si s’aconsegueix establir una regulació 
de forma consensuada entre les admi-
nistracions públiques i les plataformes, 
això pot arribar a tenir una incidència 
molt important en termes de recapta-
ció d’impostos, i aportar molt a l’Estat. 
Com que els serveis s’ofereixen a través 
d’un web, totes les transaccions que·
den registrades i es podria portar una 
gestió fiscal molt automàticament.

Les plataformes col·laboratives han 
hagut d’estudiar com emmotllar el seu 
model a la legislació vigent, tant pel 
que fa a normatives com pel que fa a 
fiscalitat. Ens ho explica Mar Alarcón, 
de Social Car: quan vam engegar ni es 
parlava del consum col·laboratiu, per 
tant no se’ns va ocórrer tirar endavant 
i pensar que ja ens farien una llei a 
mida. Vam estudiar quina era la llei del 

moment i com ho podíem fer per com-
plir-la. Van esbrinar per exemple que 
no era necessari que els ciutadans que 
ofereixen cotxe es facin autònoms per 
aquesta activitat, i que podran decla·
rar els seus ingressos a l’apartat “ren·
diments de capital mobiliari” de la de·
claració. I SocialCar va anar més enllà: 
és la plataforma qui confecciona la 
factura que el llogador emet a l’usua-
ri del cotxe pel servei que li ha prestat 
(de part de l’usuari esclar). D’aquesta 
manera s’assegura que aquesta fac·
tura existirà. En canvi, Airbnb expli·
ca als amfitrions que han d’emetre 
aquesta factura, però deixa a les seves 
mans fer·la o no; és a dir, no impedeix 
la possibilitat que els ingressos dels 
amfitrions esdevinguin diner negre, 
sigui quin sigui el seu volum anual 
d'ingressos.

21. Els Matins de Catalunya Ràdio, 5 de novembre 
2014.
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Com puc fer  
un consum col.laboratiu?

Hi ha mil iniciatives per fer-ho. N’hem seleccionat unes quantes, que inclouen possibilitats de compartir 
tant amb diners pel mig com sense, i la majoria poc conegudes. Entre els impulsors hem inclòs particulars 
en el seu temps lliure, associacions i empreses, una de les quals és una start-up de les que parlem a la p. 15; 
és l’única d’entre aquestes iniciatives que ha rebut un finançament extern.

GUIA PRÀCTICA

Recursos generals per al CC
vivir mejor con menos Llibre que s’acaba de publicar orientat 
a descobrir els avantatges de la nova economia col·laborativa. 
L’autor és l’Albert Cañigueral, principal introductor del con-
cepte i el moviment del consum col·laboratiu al nostre país.

consumcollaboratiu.com Web amb un directori força 
complet d’iniciatives classificades per sector, a més d’altres 
recursos i informació sobre el tema.

tinyurl.com/sectoresCC Infografia que mostra els sectors en què es fa consum 
col·laboratiu.

blog.cronnection.com/category/directory directori que ofereix Cronnection, 
una start-up catalana per facilitar trocs a nivell mundial que acaba de néixer.

Moltes localitats, barris, col·lectius… 
tenen xarxes d’intercanvis d’objec-
tes, o bancs del temps per intercan-
viar serveis o coneixements gratuïta·
ment. Els trobarem buscant o donant 
veus pel voltant nostre, o a través 
d’aquestes webs:

•	 bdtonline.org Hi ha un mapa amb 
bancs del temps de tot l’Estat, i in·
formació sobre què són i com van, 
eines de gestió i notícies. 

•	 sindinero.org Recopila trocs i bancs 
del temps, i també cursos de forma·
ció gratuïta, recursos per viatjar gra·
tis (via consum col·laboratiu o no), i 
ofertes d’oci i cultura gratuïtes. 

Aquí presentem un parell de casos 
que tenen alguna particularitat inte·
ressant.

Cadena de cambios
És un web per fer trocs però no no·
més entre dues persones, sinó també 
entre tres o més. En Joan vol una cosa 
que ofereix la Maria, ella una que té 

en Pere i aquest 
una d’en Joan, 
doncs cap proble·
ma: l’aplicatiu us 
localitza, us obre 
un xat i us poseu 
d’acord. El 30% 

dels intercanvis a Cadena de Cam bios 
són a 3 o 4 bandes.

En contra de tot pronòstic, les cate-
gories que més s’intercanvien són pi-
sos i cotxes; hi intervenen per exemple 

famílies que han tingut fills i necessi·
ten un cotxe més gran, o persones que 
se’n van a treballar a una altra ciutat. I 
en canvi hi ha pocs trocs en artesania 
o mobles antics, coses que pensaries 
que es mourien més.

Un altre fet curiós és que més del 
80% dels trocs es fan entre persones 
que viuen a més de 20 quilòmetres 
de distància. Molts usuaris es despla·
cen, fins i tot entre València i Madrid, 
o s’envien les coses per correu. Tan·
mateix, recentment s’ha incorporat 
al web la utilitat “A prop meu”, per fer 
més fàcil que trobis les ofertes més 
properes per al que busques.

La web l’han ideat i implementat 
tres informàtics amb ganes de facilitar 
la reutilització de coses sense diners 
pel mig. Hi han disfrutat, perquè l’al·

gorisme (el programa) per encadenar 
els canvis requereix un cert enginy 
programador. Treballen a la platafor·
ma 4 o 5 hores setmanals cadascun i 
durant el seu temps lliure, principal·
ment el cap de setmana.

Són de Torrent (València), i un 40% 
dels usuaris són d’aquesta província, 
però n’hi ha per tot l’Estat. En total són 
uns 5.000 usuaris, que s’han aconse-
guit en dos anys (la web està activa des 
de l’estiu del 2012).

cadenadecambios.com

INTERCANvIAR COSES, 
FAvORS… FINS I TOT PISOS!

http://www.consumocolaborativo.com
http://tinyurl.com/sectoresCC
http://blog.cronnection.com/category/directory/
http://www.bdtonline.org/
http://www.sindinero.org
http://cadenadecambios.com/
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“aquesta setmana de tal a tal hora”, ce·
llers que munten una cata de vins...

Bilboket pretén ser un lloc que la 
gent es miri per costum, per veure 
“què es mou pel barri”, igual que fas 
un cop d’ull al Facebook. El web està 
força actiu, i les categories que més es 
mouen són mobles, articles per a nens i 
roba de dona.

Els anuncis es poden veure en llista 
o localitzats en un mapa. Bilboket mi·

bilboket
Aquesta iniciativa és com un tauler 
d’anuncis del barri; es busca la proxi·
mitat, la relació dintre de la comunitat 
de veïns. Els usuaris, prop d’un miler 
després de mig any de vida, són per·
sones que ofereixen/busquen un ob·
jecte per vendre o intercanviar (s’estan 
fent més vendes que intercanvis), o un 
servei, o un pis per llogar, i també as·
sociacions de veïns que anuncien un 
acte, perruqueries que fan descompte 

GUIA PRÀCTICA

llora totes les fotos perquè es vegin bé. 
Si anuncies més d’una oferta les pots 
veure totes en una adreça, que pots 
fer servir com “la teva minibotiga”. Es 
poden crear alertes, que vol dir que el 
sistema t’avisa quan apareix un anun·
ci relacionat amb el que estàs buscant 
o oferint. 

Bilboket s’usa des de tot l’Estat, i so·
bretot des de diferents barris de Barce·
lona, la ciutat on viuen les dues noies 
que han ideat el projecte. Han posat 
els diners per muntar·lo de la butxaca, 
i hi treballen més de 8 i de 12 hores di-
àries, diuen, perquè els apassiona. Els 
ingressos no vénen d’una comissió per 
les vendes sinó de la publicitat al web 
(d’iniciatives en línia amb la filosofia), i 
tenen previst crear una categoria “pre·
mium” d’anuncis que es podran posar 
a canvi d’una quantitat.

bilboket.com, facebook.com/bil-
boketespana

TRANSPORT DE PERSONES EN COTXE

Parkfy

Està a punt d'entrar en ple funcio·
nament operatiu aquesta plataforma 

CC destina·
da a posar 
en contacte 
persones que 
tenen un ga-

ratge buit amb persones que estan 
buscant aparcament, de moment a 
Madrid i Barcelona. La motivació: un 
conductor passa 34 hores anuals de 
mitjana buscant aparcament, amb el 
consegüent consum d’energia i emissió 
de contaminants, i originant el 30% de 
la congestió a les ciutats, segons un es·
tudi que va fer IBM. I a les ciutats hi ha 
molts més garatges privats que places 
als aparcament públics.

Els garatges es lloguen per l’estona 
que els ocuparàs, i els trobaràs a través 
d’una app al mòbil; també pots haver 
reservat la plaça prèviament des del 
web. Parkfy es quedarà una comissió 
del 2% per cada lloguer. El web ha es·
tat públic durant dos mesos per reu·
nir un “parc de garatges” inicial, que 
han estat uns 120 a Madrid (on viuen 
els impulsors de la plataforma), i n’hi 

ha 300 més en espera, i una trentena a 
Barcelona.

Han fundat Parkfy dos emprene·
dors de Madrid pel seu compte, i hi tre·
ballen quatre persones fent 60 hores 
setmanals en total. Tenen previst ofe·
rir una modalitat Premium en la qual 
Parkfy s’encarregaria de les qüestions 
fiscals, de seguretat etc., cobrant una 
comissió més alta pels lloguers. Actu·
alment estan buscant finançament a 
través d’una inversió per estendre el 
servei a tot el país.

És un cas molt il·lustratiu de com les 
noves tecnologies possibiliten donar 
més ús a recursos que ja existeixen. 
Confiem, però, que no reverteixi en un 
increment del cotxe privat com a mitjà 
de transport a les ciutats...

parkfy.com

SocialCar
Actualment és l’única empresa de 
l’Estat del sector del lloguer de cotxes 
particulars mitjançant la fórmula 
col·laborativa. En tres anys s’ha con·
vertit en una opció de lloguer força 

coneguda; ara 
mateix té 5.000 
usuaris propi·
etaris de cotxe 
i 30.000 con·
ductors que els 
lloguen, i no paren d’afegir·se’n més. 
Un 40% dels usuaris són estables. So·
cialCar es queda una comissió del 15% 
per cada lloguer.

De mitjana cada propietari d’un 
cotxe fa 2,4 lloguers mensuals. El perí·
ode mínim de lloguer és d’una hora, i 
la mitjana que es dóna a la pràctica és 
de tres dies.

Tal com expliquem a les pàgines 
d’aquest Quadern, SocialCar s’asse·
gura que els cotxes que es lloguen a 
través seu tinguin una assegurança 
adequada per a cotxes en lloguer, i que 
els propietaris dels cotxes facturin pels 
seus ingressos.

El capital per fundar SocialCar el 
van posar dues persones, i n’hi treba·
llen set a temps complet. Després de 
tres anys de vida, consideren que el 
negoci és viable.

socialcar.com

http://www.bilboket.com/
https://www.facebook.com/bilboketespana
https://www.facebook.com/bilboketespana
https://parkfy.com/
http://www.socialcar.com/
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REUTILITZANT 
ORDINADORS

Volem mencionar en aquesta Guia XSR, 
la Xarxa de Suport a la Reutilització de 
les TIC. No és una eina de consum col·
laboratiu pròpiament, però permet que 
tants i tants ordinadors que ja no volem 
arribin a altres persones o entitats d’a 
prop nostre a qui els faran servei.

L’objectiu és tant ambiental (evitar 
reciclar equips per als quals existeix 
demanda potencial) com social (ajudar 
a tancar la fractura digital). La xarxa re-
cull ordinadors donats gratuï tament 
i els distribueix entre petites entitats 
d’interès social i famílies necessitades.

És un projecte de l’associació TxT-
Tecnologia per a Tothom (txt.upc.edu), 
dedicada a la reutilització d’equips in·
formàtics que posen a punt estudiants 
de la Facultat d’Informàtica de Barce·
lona. Ja fa anys que TxT ens proporcio-
na els ordinadors que fem servir al 
CRIC. La xarxa XSR va arrencar amb 
una aportació econòmica de la Funda·
ció Puntcat, i la mantenen quatre estu·
diants, que ajuden els donants d’ordi·
nadors a posar·los a punt ells mateixos.

xsr.cat

El sector de la logística de transport 
està en ple auge, dins de l’economia 
del compartir, amb iniciatives entre 
particulars i també entre professio·
nals. Donem només una mostra, n’hi 
ha més al directori general que donem 
al requadre de la pàgina anterior.
 

Shipeer

Aquesta iniciativa facilita realitzar el 
servei de missatgeria o paqueteria a 
través dels maleters dels milers de 
cotxes particulars que es desplacen 
diàriament pel territori, en viatges de 

Per a aquest fi existeixen un munt 
d’iniciatives col·laboratives, i moltes 
que es basen en intercanvis sense que 
intervinguin els diners, motivades 
sobretot per les ganes de compartir 
a través de l’acollida entre persones 
d’altres llocs o cultures. Moltes van 
néixer molts anys abans que apare·
gués el terme consum col·laboratiu (ja 
en parlàvem al nostre número 11, ara 
fa 10 anys!), quan encara t’arribaven els 
catàlegs a casa per correu postal: Inter·
vac, Couchsurfing, Hospitality Club...

Wwoofing
Són les sigles de 
World Wide Oppor·
tunities on Organic 
Farms: oportuni·
tats arreu del món 
a masos ecològics, 
i és una xarxa de 

cases de pagès on pots passar les va·
cances, dormint i menjant a canvi 
d’ajudar en les feines agrícoles o ra·
maderes. L’organització ja té 40 anys 
d’història a nivell mundial.

TRANSPORT DE COSES EN COTXE

negocis o del que sigui. Es tracta d’una 
start-up nascuda a la incubadora Mo·
mentum, on van coincidir tres joves 
amb esperit emprenedor i amb for·
mació en programació i màrqueting. 
Actualment està en una convocatòria 
d’inversors per obtenir 60.000 euros i 
donar volada al projecte.

Van fer pública la plataforma en 
una versió encara no ben automatit·
zada, desenvolupada en 15 dies, per 
veure com podia anar la proposta, i en 
dues setmanes s’hi van apuntar vora 
de 200 usuaris; un 40% dels quals vi·
atgers amb espai lliure al maleter. En·

UN LLOC ON PASSAR LES vACANCES

A l’Estat hi ha més de 300 masos 
que s’ofereixen; a Catalunya n’hi han 
69. Els podem trobar a través d’un 
mapa i d’un llistat al web de l’organit·
zació. Hi ha inscrits 3.076 wwoofers, 
viatgers que escullen aquesta opció 
per passar les vacances, i cada any n’hi 
ha un miler que ho fan.

L’organització es manté amb les 
quotes que paguen els membres: 30 
euros anuals els masos, i 20 euros anu·
als els viatgers. Hi treballa una perso·
na assalariada i una voluntàriament. 
Editen la revista Rural.

ruralvolunteers.org

Home Compartia
És una pla·
taforma CC 
que coordi·
na els in ter-
canvis de 
casa entre 
particulars. 

La majoria d'intercanvis (no tots) són 
entre cases de segona residència (apar·
taments, bungalows, xalets...), i el 90% 
són entre diferents llocs de l'Estat.

El web et permet buscar per ubi·
cació, per entorn (mar, muntanya, 
rural...), per tipus d’allotjament i per 
activitats que t’interessen (cultura, es·
ports diversos, gastronomia, turisme 
religiós, balnearis...).

L’empresa la van muntar el 2013 dos 
socis amb el seu capital. Els ingressos 

tre les coses a 
enviar hi po·
dia haver des 
d'un regal per a algú fins a un carre·
gador del mòbil oblidat a la ciutat on 
has estat. La majoria de trajectes eren 
dintre de l’Estat, però també n’hi havia 
que anaven fins a l'estranger.

Els ingressos vénen d’una comis·
sió per cada servei de paqueteria, i els 
usuaris tenen l’opció d’acollir·se a una 
modalitat en què Shipeer dóna una ga·
rantia per la seguretat del servei, per la 
qual cosa cobra una tarifa.

shipeer.com

vénen de la quota que paguen els usu-
aris, un miler en menys de dos anys. 
Ara mateix tenen 550 cases apuntades, 
i s’han fet 200 intercanvis.

homecompartia.com

http://txt.upc.edu/index.php
http://www.xsr.cat/
http://ruralvolunteers.org/
http://shipeer.com/
http://www.homecompartia.com/


ÁLVARO PORRO

Una de les màximes del CCT és consumir menys. 
Però, si ho fem, les empreses vendran menys i 
no tindrem ocupació? 

La veritat és que el nostre model econòmic està 
basat en el creixement permanent del PIB, que 
està íntimament lligat amb l’augment perma·
nent de la demanda i per tant del consum. Per 
tant, si reduïm el consum de manera massiva 
sense canviar res més, socialment seria un de·
sastre. De fet, es dóna la trista paradoxa que de 
vegades consumir menys és la forma en què 
els indicadors ambientals poden millorar, tal 
com reflexiono en aquest article: tinyurl.com/
pobrezaEnergetica-CrisisEcol.

Ens sorgeixen tres reflexions. D’una banda, 
un model amb aquests fonaments té un ho-
ritzó negre, perquè el creixement il·limitat no 
existeix, en un planeta finit. Per tant, com més 
aviat enfrontem aquest repte millor, perquè 
com més triguem més difícil i dolorós serà el 
procés de transició per poder sobreviure. La 
pregunta del milió, doncs, es trasllada a la de 
com s’ha de fer aquest procés perquè sigui vi-
able i just.

D’altra banda, i tal com diuen els defensors 
del decreixement, no es tracta tant de decréi·
xer en tot, sinó de créixer d’una manera dife·
rent; es pot créixer i generar ocupació d’altres 
maneres. Agafem un exemple concret: no és el 
mateix gastar 400€ de la nostra despesa en oci 
en un viatge en avió low cost, que gastar·los en 
massatges i classes de voleibol. Tot i gastant la 

mateixa quantitat, la segona opció genera més 
llocs de treball i a més causa molt menys im·
pacte ambiental i ús de recursos. Igualment, 
si la rehabilitació d’habitatges, les energies re·
novables, l’agricultura ecològica, l’educació, la 
sanitat..., que són sectors que creen molta ocu·
pació, augmentessin el seu pes en l’economia, 
podem imaginar societats més sostenibles sen·
se atur massiu. En aquesta línia va la recerca 
que dirigeix Tim Jackson, a qui entrevistem a 
tinyurl.com/Opcions-TimJackson.

Per últim, en una societat altament mecanit·
zada mantenir plena ocupació amb jornades 
de 40 hores sembla un contrasentit. Ja al nos·
tre primer número, fa més d’una dècada, vam 
publicar l’article que podeu veure a opcions.
org/blog/enigma-jornada-laboral. El repar·
timent de l’ocupació i les jornades més curtes, 
tal com ens explicava Florent Marcellesi en una 
entrevista més recent que podeu veure a ti-
nyurl.com/jornada-EntrevMarcellesi, poden 
formar part del canvi estructural necessari.

Cadascú des del seu carro de la compra podem 
canviar el món?

Aquest lema s’ha usat per avivar l’activisme 
des del consum responsable, i té força i sentit 
perquè ressalta que hi ha un vincle entre les 
nostres petites i “trivials” decisions de com-
pra i moltes de les problemàtiques del nostre 
temps; que no és només un assumpte de gover·
nants, empresaris i científics. A més, els “carros 

Les faq
d'

Preguntes freqüents  
sobre el Consum Conscient  
i Transformador

a tots els que practiquem o ens interessa el Consum Cons-
cient i transformador ens han sorgit reiteradament pre-
guntes que no ens acabem de respondre clarament. o de 
vegades els nostres amics o familiars ens les han llançat 
amb curiositat, o fins i tot amb to provocador. i als que aca-
beu d’anar a parar a això del “CCt”, us en sortiran un munt! 
doncs bé, volíem compartir les respostes que nosaltres 
ens donem a algunes d’aquestes preguntes.

Cadascuna podria merèixer tot un llibre per respondre-la, 
però aquí ens limitem a esbossar la idea força. de totes ma-
neres, a moltes respostes referenciem articles en els que 
hem aprofundit en les idees (tots els números d’opcions 
que esmentem estan disponibles a opcions.org). al nostre 
web hi ha una versió de les faQ amb més preguntes (al pa-
per no hi caben totes), i per descomptat n’hi hauran d’altres 
que no se’ns han acudit. a opcions.org/faq-cct hi podeu 
formular noves preguntes i també donar noves respostes.

?

??
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de compra organitzats”, tal com podríem ano·
menar les campanyes de boicot, tenen un cert 
poder efectiu; per exemple, el boicot mundial a 
Shell, Kellog’s i Coca Cola, entre altres empre·
ses, va accelerar l’abolició de l’apartheid a Sud·
àfrica.

Però no podem ser innocents i pensar que 
amb això n’hi ha prou per canviar el món, per·
què ens pot fer perdre perspectiva sobre molts 
dels canvis necessaris. Per exemple, si jo vull 
tenir una mobilitat sostenible però el trans·
port públic és car i de poca qualitat, la ciutat es 
construeix per al cotxe i canvio de feina cada 
dos per tres, ho tinc realment difícil en la meva 
decisió individual. Els nostres contextos ens li·
miten molt en les nostres opcions, i canviar els 
contextos requereix d’acció col·lectiva.

Per tant, no es tracta de transferir la respon·
sabilitat al nivell individual, ni d’engrandir el 
poder del consumidor, sinó més aviat de desta·
par la debilitat del consumisme com a propos·
ta de benestar, i emfatitzar la força que tenim 
col·lectivament per canviar·lo. Vaig aprofundir 
sobre aquest tema a tinyurl.com/iAixoDel-
ConsumTransformador.

Hi ha mil coses que es poden fer, però jo no puc 
amb tot. Què prioritzo, per on començo?

Bona pregunta. Doncs mira, els estudis diuen 
que si sumes l’impacte ambiental de tres co·
ses: la nostra dieta, el transport i l’energia que 
consumim a casa, tenim entre el 70% i el 80% 
del nostre impacte per persona –i no és in·
significant en tot el conjunt; per exemple, el 
transport i l’energia domèstics sumen, més o 
menys a parts iguals, un 30% de tota la despesa 
d’energia a l’Estat.1

Especialment gran i poc conegut és l’impacte 
de l’alimentació. Simplement reduir el consum 
de productes animals i llunyans ja fa disminuir 
molt el teu impacte. Segons la FAO, el 18% de 
les emissions mundials de CO2 són originades 
per la producció ramadera. Un estudi científic 
recent conclou que una dieta amb carn genera 
el doble d’emissions de CO2 que una dieta vega·
na.2 A la secció Trampes del n. 38 oferim dades i 
idees sobre l’impacte de l’alimentació.

En el transport de vegades tenim menys 
possibilitats de canvi, perquè en bona part de·
pèn d’on vivim i on anem a treballar, i moltes 
vegades no es pot escollir. Si aconsegueixes 
muntar·te la vida per no fer servir el cotxe par·
ticular en els teus desplaçaments diaris, i no 
agafes avions amb freqüència, el teu impacte 
per mobilitat baixa moltíssim.

Per últim, a casa l’aigua calenta i la calefac·
ció solen representar el 67% de la despesa ener-

gètica de la llar. Sistemes solars tèrmics cada 
vegada més estesos, termòstats i bons aïlla·
ments són millores que si estan al teu abast fan 
caure en picat el consum, i s’amortitzen aviat. 
Però coses com simplement dormir amb els ra·
diadors del dormitori apagats, o no aspirar a te·
nir més de 21ºC a la sala d’estar principal i 18ºC 
a la resta d’habitacions –recorrent a un simple 
jersei–, ja modifiquen significativament el teu 
consum. A opcions.org/blog/denergia-la-justa 
donem idees per estalviar energia a casa de 
manera senzilla.

Però, sobretot, és important que prioritzis 
el que et motivi més i que et sorgeixi de forma 
més natural, ja sigui perquè t’atreu, ho conei·
xes millor, ho tens més a mà, pots compartir·lo 
amb gent propera...

Quina relació hi ha entre el CCT i les actuals 
inquietuds socials que vénen simbolitzades  
pel 15M?

L’esperit del 15M evoca transformacions en di·
versos àmbits, un dels quals són les pràctiques 
quotidianes; aquest és el territori on es troba 
amb el CCT. Per exemple, si vols lluitar contra 
els bancs, canviar·te a la banca ètica –una op·
ció de CCT– és sens dubte una pràctica interes·
sant, igual que participar en les accions de de·
núncia dels bancs de la PAH. De fet, moltes de 
les iniciatives col·lectives entorn del CCT, el que 
anomenem Economies Comunitàries (o inno·
vacions col·lectives en consum), s’han expandit 
o han nascut arran de l’efecte 15M, de les ganes 
de molta de la gent que es va mobilitzar i que ha 
volgut experimentar amb altres pràctiques. En 
general el 15M és un crit de transformació en 
moltes direccions, per tant en cert sentit és una 
mateixa ona. A tinyurl.com/dialegAdaColau-
GalaPin reflexionàvem sobre això.

Jo apago la calefacció per estalviar energia, 
però construeixen un aeroport nou per a low 
cost. De què serveixen els petits detalls que 
fem?

Sí, la veritat és que és desmotivador. Neces-
sitem polítiques coherents que afavoreixin 
el context per a un canvi. Tanmateix, és un 
d’aquests dilemes de l’ou i la gallina: el canvi 
en les institucions i les polítiques no es donarà 
si no hi ha una massa crítica de persones ar-
ticulades i decidides que el promoguin. Co·
mençar a practicar el CCT, a crear alternatives, 
a difondre aquests valors..., encara que sigui en 
un marc contradictori i de vegades frustrant, 
té sentit si aconseguim que sigui part d’un 

1. Institut per a la di-
versificació i l’Estalvi 
d’Energia: Guía 
práctica de la energía. 
Consumo eficiente y 
responsable, 3a edició, 
actualitzada el 2011.

2. link.springer.com/
article/10.1007%2
Fs10584-014-1169-1.

?
?

?
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a tu et sembla que  
el consum conscient 

portarà una  
transformació social?

tu creus que la 
transformació social 

ens durà a fer  
un consum conscient?

http://opcions.org/sites/default/files/pdf/22mirades.pdf
http://opcions.org/sites/default/files/pdf/22mirades.pdf
http://opcions.org/blog/denergia-la-justa
http://tinyurl.com/dialegAdaColauGalaPin
http://tinyurl.com/dialegAdaColauGalaPin
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-014-1169-1
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-014-1169-1
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-014-1169-1
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procés de creació d’una massa crítica que vagi 
engrandint l’ona de fons que en algun moment 
propiciï un canvi de context, d’estructures. A 
tinyurl.com/circulos-viciosos-o-virtuosos re·
flexiono més en profunditat sobre el paper de 
les polítiques públiques i el CCT en la transició 
necessària.

A més, per practicar el CCT en el dia a dia no 
hem pas d’esperar a veure com es transforma 
tota la societat, també tenim raons personals. 
Volem prendre les regnes de les nostres vides 
per decidir a qui escollim a la botiga, però tam·
bé per controlar l’impacte que té la nostra for·
ma de consumir sobre el nostre estil de vida, 
salut, necessitats econòmiques... Per trobar 
espais de relació que ens satisfacin, reestructu·
rar valors o prioritats, conèixer àmbits o pràc·
tiques que ens agradin... Consumir menys per 
viure millor.

Poden les petites iniciatives generar grans 
canvis? Té sentit un hort comunitari per lluitar 
contra el canvi climàtic?

És veritat que hem de tenir clar l’impacte real 
de les iniciatives, però tampoc hem de simpli·
ficar massa com funciona el canvi social. Hem 
de ser conscients que hi ha diferents escales, 
d’en quina estem treballant, i parar atenció a 
entendre com les dinàmiques micro i macro 
es retroalimenten. No podem oblidar les grans 
escales absorbits per microprojectes, però hem 
de ser conscients del seu important paper; la ge·
neració d’una massa crítica amatent a promou·
re els canvis macro passa per tot un entramat 
de petits projectes que ajudin a experimentar, a 
crear consciència, a resoldre microsituacions, 
a mostrar quines altres realitats són possibles, 
etc. A tinyurl.com/pequenasInic-grandes-
Cambios aprofundeixo en aquesta idea.

bé, els tomàquets 
ecològics a l’estiu  

a la meVa cooperatiVa 
de consum Van a molt 

bon preu. és clar, si Vols 
tomàquets ecològics  

al supermercat  
i tot l’any, doncs  

no trobaràs opcions 
assequibles.

però no ens confonguem,  
la clau no és si els tomàquets 

ecològics són més cars o no. 
el cct passa per consumir 

menys per Viure millor. si bé és 
Veritat que per algunes coses 
pagarem més (els tomàquets), 

per unes altres pagarem menys, 
perquè deixarem  

de consumir-ne, o perquè farem 
que ens durin més, etc. en el 

balanç global,  
el cct surt més barat. 

Trobarem una argumentació 
més en profunditat a la secció El 

divan del nostre número 32.

Val, però al final  
jo he de fer una amanida aVui 
i no d’aquí a deu anys, i no de 

nutrients sinó de tomàquets. jo 
confio que quan l’agricultura 

ecològica s’estengui alguns 
costos disminuiran (distribució, 

comercialització...), com a 
qualseVol mercat madur, 
i baixaran els preus. però 

mentrestant què?

 
un tomàquet ecològic  

és més car per quilo. però si tenim  
en compte el Valor nutritiu (grams de 
nutrients) i els micrograms de tòxics 

químics,com Valoraríem el preu? com Valorem 
la despesa en salut a llarg termini per 

menjar més sa? un estudi científic recent 
conclou que hi ha diferències significatiVes 

en ambdós aspectes entre els aliments 
conVencionals i els ecològics. 

En podeu veure un resum a  
tinyurl.com/alimentosEcol-MasSaludables,  

i l’estudi íntegre a tinyurl.com/ 
estudioContenido-AlimEcol.

Això del CCT és molt car, és per a les 
classes mitjanes (que cada vegada 
n’hi ha menys)?

?
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Carolina del Olmo és directora de Cultura del Círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid i de la revista Minerva. 
Va formar part de Ladinamo mentre va existir; era 
una associació cultural del barri madrileny de Lava-
piés, pionera en la defensa del copylefty. També és 
mare de dos fills.

¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en 
una sociedad individualista és un llibre editat per 
Clave Intelectual. Se’n pot escoltar una presentació 
i comprar-lo en línia al web de l'editorial Traficantes 
de Sueños: tinyurl.com/presentacionDondeTribu.

ÁLVARO PORRO

El poder de
les regles  
del joc

Des que vaig començar a llegir ¿Dónde está mi 
tribu? em va captivar, i reconec que en els meus 
dos anys i escaig de paternitat i pre·paternitat 
no he llegit gaire sobre aquest tema. Al to àgil, 
proper, directe... hi he de sumar el fet que or·
denava, filava, aclaria... idees, intuïcions, con·
fusions... que jo tenia. Però sobretot vaig con·
nectar amb tres idees que per mi són claus en 
el llibre, i que penso que als lectors d’Opcions 
també us hi faran connectar:

•	 Si	alguna	vegada	t’has	sentit	culpable,	o	exces·
sivament autoexigent, entendre que les nos·
tres dificultats o anhels vitals tenen un context 
social et deu haver ajudat. Carolina del Olmo 
ens recorda que la criança no se n’escapa, i que 
per tant molt de compte amb buscar respos·
tes i responsabilitats exclusivament individu·
als a reptes i paranys que en gran mesura són 
col·lectius. És una mirada que a Opcions, en 
referència al consum conscient, hem mirat de 
consolidar amb força: els problemes socials i 
ecològics no els arreglarem exclusivament ba·
sant·nos en decisions individuals de consum.

•	 Si	alguna	vegada	t’has	sentit	en	un	foc	creuat	
entre dos discursos antagònics, buscant què 
hi ha d’interessant a cada banda, sentiràs 
que ¿Dónde está mi tribu? compleix un paper. 
Entre el discurs adultocèntric i el discurs in·

fantocèntric, Carolina no busca equidistàn·
cia; es reconeix més propera al segon, però li 
exigeix una mirada de context social, realista 
i aterrada a les nostres vides.

•	 Si	 alguna	 vegada	 t’has	 sentit	 vulnerable	
deus haver entès com mai que som interde·
pendents, i probablement en el fons aques·
ta és la gràcia. Aquest llibre, com dèiem a la 
secció Món en Moviment del número passat, 
no és un llibre de criança: és una mirada a 
la nostra societat de consum des de la pers·
pectiva que dóna qualsevol experiència de 
vulnerabilitat.

No sé si el llibre et va sortir sol o va ser un part di-
fícil, però no puc evitar preguntar-te com a pare: 
com ho vas fer per treballar, criar i escriure alho-
ra, et va ajudar la tribu?
Bé, té truc, o millor dit, trucs, tots relacionats 
amb els diners. Mentre vaig escriure el llibre 
no només no estava treballant –vaig demanar 
una excedència de gairebé dos anys amb el 
primer fill i de sis mesos amb la segona–, sinó 
que a més durant bona part d’aquest període 
d’excedència vaig comptar, a més d’amb el meu 
company, amb una treballadora domèstica re·
munerada que s’encarregava del nen (i després 
també de la nena), cosa que em deixava unes 
quantes hores al dia lliures per treballar en el 

Una mirada social  
des de qui se sap vulnerable

On és
la meva tribu? 

Carolina del olmo, al llibre ¿Dónde está mi tribu?, es posiciona entre el foc creuat dels llibres d'autoajuda 
per a la criança i ens recorda que el context social condiciona molt les nostres possibilitats, cosa que 
hem de considerar juntament amb els nostres sentiments de culpabilitat maternal o paternal. Però no 
és un crit victimista, sinó en certa manera un cabreig que ens ajuda a utilitzar la nostra experiència de 
sentir-nos vulnerables, sigui com a pares, malalts, ancians, desocupats, precaris..., per entendre'ns millor 
i entendre millor la societat en què vivim.
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aquesta frase era una espècie d’homenatge 
velat a la resposta amb la qual, segons expli·
ca Enzensberger al llibre El corto verano de la 
anarquía, va contestar Durruti de petit quan 
el van enxampar robant fruita i li van recordar 
que aquell hort tenia un amo. Durruti va dir I 
on és el meu hort? Aquestes preguntes ingènues 
poden ser enormement incendiàries.

Llegint el llibre, algun cop he pensat que des d’es-
pais alternatius o no conservadors hem desatès 
un discurs sobre la família, i això ha fet que hagi 
quedat molt lligat al discurs conservador. No 
obstant, després entrem en el món de la criança 
i ens adonem que en molts sentits tribu és igual 
a família extensa. T’has sorprès a tu mateixa va-
lorant més del que esperaves la família extensa?
Sí i no. A veure, jo sempre he tingut molta esti·
ma a la meva família, que a més és una família 
molt gran i ben avinguda. Però la veritat és que 
abans pensava que aquests llaços densos eren 
una particularitat nostra més o menys atzarosa, 
i de la qual no estava especialment orgullosa. 
Amb la maternitat no només he valorat encara 
més el fet de comptar amb ells en el sentit pràc·
tic, sinó que també m’he reconciliat amb la fa·
mília d’una manera, diguem·ne, teòrica. És cert 
que les velles famílies patriarcals poden ser el 
regne de l’opressió –com ha denunciat el pensa·
ment més progressista–, però la família també 
té o pot tenir algunes característiques relacio-
nades amb la seva, diguem-ne, pesantor, amb 
la seva inèrcia, que la fan subversiva en un 
món tan canviant com l’actual –com només 
pocs reaccionaris d’esquerres han sabut assen·
yalar. Com deia Carlos Fernández Liria, un dels 
meus professors a la Complutense, una persona 
no pot viatjar amb els seus vint cosins pels cir·
cuits de l’economia global... A més, l’experiència 
d’haver d’espavilar·se amb els familiars, perso·
nes a les quals no has elegit tractar, pot contenir 
un ensenyament molt important que tendim a 
menysprear en una societat com la nostra, que 
valora potser massa el fet de triar per triar. 

Si haguessis d’escriure una segona part, enfoca-
da a la següent fase de la criança, per on anirien 
les claus o les preguntes que et faries per docu-
mentar-te?
No ho tinc gaire clar. Tingues en compte que 
el llibre parteix, fonamentalment, d’un cabreig 
molt gran: el que em van produir els llibres 
dels experts en criança i la forma que tenien 
d’abordar els problemes que vivim els cuida·
dors. Ara mateix, aquest enuig m’està passant, 
però encara no tinc el que, m’imagino, tindré 
d’aquí a uns quants anys quan em trobi de cara 
amb la realitat educativa d’aquest país: escoles 
massificades i cada vegada més mal finançades, 

llibre. Així que en aquest sentit, va ser senzill: 
només va fer falta una situació econòmica de·
cent –el famós “salari familiar”–, de la qual la·
mentablement molt pocs podem gaudir.

Sense ser un llibre d’autoajuda, el llibre ajuda. 
Per què trobes que passa, això?
Potser perquè un dels objectius del llibre és si·
tuar les qüestions de criança en un àmbit quo·
tidià i pràctic, que té molt més a veure amb la 
moral i la política que amb les certeses d’allò 
biològic o científic. D’aquesta manera, les su·
posades veritats absolutes a les quals ens hem 
de plegar quan criem, i que moltes vegades són 
les que generen culpa i ansietat, apareixen –a 
tot estirar– com a ideals pràctics als quals ten·
dir: una cosa molt més fàcil d’assumir. És a dir, 
el llibre no defensa per res una postura relati-
vista en relació a la criança, però sí que mostra 
que, en certa manera, voler fer allò correcte ja 
és una manera de fer allò correcte.

Es presenta com un llibre sobre maternitat i cri-
ança, però jo tinc la sensació que és un llibre so-
bre com es mira el món des de la vulnerabilitat. 
Si a algú que no hagués llegit el llibre haguessis 
d’explicar-li les idees clau, el que esperes que la 
gent recordi un any després de llegir-lo... què li 
explicaries?
Doncs que en realitat no diu res de nou: és 
senzillament una nova denúncia del sistema 
econòmic i social absolutament injust i demen·
cial en què vivim. El que passa és que aquesta 
denúncia es produeix des d’un espai (la ma-
ternitat, l’experiència de la cura, la realitat 
absolutament ineludible de la vulnerabili-
tat, com tu dius) no gaire transitat, i que per 
tant aporta més matisos, alhora que aporta 
arguments en altres debats, com el del paper 
de la ciència o dels experts en la criança, el de 
l’enfocament feminista sobre la feina remune·
rada, la feina de tenir cura d’altres i els proces·
sos d’alliberament, entre d’altres. També té una 
part important de crida a la resistència contra 
aquests processos d’individualizació contem·
poranis que fan que el que són experiències i 
problemes compartits acaben apareixent com 
assumptes particulars que hem de gestionar 
aïlladament: des de la maternitat o la lactància 
fins a l’atur o l’explotació laboral.

Personalment el títol em sembla genial, a mi va 
ser el que em va atreure en un primer moment. 
Per què, el títol?
Doncs aquí el mèrit no és meu, o no tot. Havia 
posat aquest títol al primer capítol, i va ser la 
María Álvarez, de l’editorial, qui em va convèn·
cer per posar·lo de títol del llibre. Jo en volia un 
de més seriós (El dret a cuidar). D’altra banda, 

Ens hem 
d'esforçar per,   
diguem-ne, 
impedir 
socialment  
que la gent  
arribi a adulta 
creient-se  
la fantasia de 
l'autonomia 
personal,  
i sense haver  
ni tan sols  
fregat 
lleugerament 
l'experiència  
de cuidar
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programes docents obsolets que barregen ve·
lles pedagogies autoritàries amb estúpides tèc·
niques modernes de pedagogia (que pretenen, 
per exemple, fomentar el gust per la lectura amb 
videojocs i altres ximpleries), un èmfasi desme·
surat en que les criatures aprenguin com coto·
rres continguts que només dos o tres anys més 
tard els seria molt més fàcil d’entendre o fins i 
tot de memoritzar… En resum, tot i els esforços 
lloables de molts professors de l’escola pública, 
el que veig és bastant semblant a una fàbrica 
d’infelicitat que, a sobre, reprodueix incansa·
blement la desigualtat de classe. Però sobre això 
ja s’ha escrit molt i de molt bona qualitat: no 
crec que vagi per aquest camí…

Nosaltres a Opcions parlem i investiguem sobre 
pràctiques i opcions de consum i estils de vida, i 
en algun moment llegint el llibre he pensat que 
els nostres patrons tenen relació amb aquest fet 
d’”ignorar” la vulnerabilitat i les atencions que 
necessitem. És necessari travessar certa vulne-
rabilitat, ser cuidador/a... per poder revisar els 
nostres models de vida i de consum?
No ho sé. A mi, per descomptat, m’ha calgut 
viure en primera persona l’experiència de la 
vulnerabilitat, la cura, la interdependència ra-
dical, per entendre a fons com són d’inadequats 
els estils de vida i els models de consum avui en 
voga. I això que ja partia d’una visió molt críti·
ca... I, tot i que suposo que hi deu haver gent a 
qui no li calgui passar per aquí, penso que hem 
d’esforçar·nos per, diguem·ne, impedir social·
ment que la gent arribi a adulta creient·se la 
fantasia de l’autonomia personal, i sense haver 
ni tan sols fregat lleugerament l’experiència de 
cuidar. És a dir, impedir que la gent se socialitzi 
segons aquest model que durant molt temps ha 
estat el masculí i avui és, em sembla, majoritari 
a la societat tant per a homes com per a dones. 

Davant de la vulnerabilitat, què és el que fa més 
falta: autoorganització, crear tribu... o políti-
ques públiques? És una dicotomia certa?
Jo penso que la dicotomia no funciona: fan falta 
totes dues coses, i urgentment. No podem espe·
rar que les polítiques públiques cobreixin tot el 
que necessitem –i no només perquè l’estat del 
benestar coixegi; és que tampoc seria desitja·
ble confiar·ho tot a aquesta carta. Però al meu 
entendre tampoc té sentit donar l’esquena a les 
iniciatives institucionals i a la idea de serveis 
públics i centrar·nos únicament en l’autogestió. 
Em sembla perfectament factible un programa 
d’acció que combini els dos pols. En el tema de la 
gestió de la vulnerabilitat, i en tota la resta.

 
Quina experiència, coneixement, opinió... tens 
de les iniciatives d’autoorganització entorn de 
la criança: grups de lactància, grups de criança, 
escoles lliures...?
La meva experiència directa és escassa. Suposo 
que en part perquè tinc tribu familiar, no m’he 
implicat gens o gairebé gens en grups d’afinitat 
i suport mutu en aquest camp. Sé que hi ha gent 
fent coses molt interessants i que aquests grups 
moltes vegades són un pilar bàsic per a moltíssi·
mes persones. Però, arriscant·me a sonar mes·
quina o massa criticaire, el problema que hi veig 
és el focus únic en aquestes qüestions. A què em 
refereixo? Doncs que els manca aquesta utilitat 
social en la qual, crec, necessitem somiar: la de 
visibilitzar en tot moment la vulnerabilitat i la 
necessitat d’atenció i de suport mutu, generalit·
zant i escampant per tot arreu aquesta experièn·
cia d’interdependència radical i compromís que 
tantes vegades ens falta. Per dir·ho d’una mane·
ra gràfica: jo vull que la qüestió de com cuidar 
els meus fills o els meus pares ancians es trac·
ti al meu sindicat o a l’assemblea 15M del meu 
barri, no en un grup específicament creat per a 
aquesta qüestió.

Penses que alguna cosa està canviant a la socie-
tat pel que fa als elements que assenyales? Cap a 
millor o cap a pitjor?
Cap a millor i cap a pitjor. M’explico: cap a pitjor 
perquè els atacs neoliberals als serveis públics i 
als mitjans de vida de la gent continuen i no sem-
bla que, des de dalt, hi hagi la mínima intenció 
de posar fi a l’espoli, la humiliació i el sofriment 
que estan causant. Cap a millor perquè per fi es 
perfila una resposta cada vegada més articula-
da i més ben orientada. A les marees ciutadanes, 
la PAH i altres moviments socials, ara s’hi afegeix 
l’onada d’il·lusió que està despertant Podemos i 
la possibilitat que es pugui dibuixar un nou con·
sens social, a les antípodes del que han provocat 
les polítiques econòmiques neoliberals i que ja fa 
massa anys que suportem.
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Caricatura de Carolina del Olmo. 
Carlos Velasco
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Estrenem la nova Consumpèdia del CRIC 

 És un primer pas cap a una millor Opcions 2.0!

Piulaires, ja ens podeu seguir!
@opcions

Hem arribat a 1.600 seguidors al Facebook!
Animem els que encara no en sou a seguir-nos i 
a convidar els vostres amics 

opcions.org

També estrenem 

nova política de comunicació

consumpèdia


