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La nova revista 
Opcions està 
ecoeditada. 
La Page  
ens ho explica.

Món en moviment: 
7 iniciatives sobre 
prevenció de 
residus, reutilització 
i consum conscient.

Noves seccions: 
Generacions 
conscients, 
Quadrilàter, 
Salvar en Peter, 
El Receptari, 
Qüestionem Proust, 
Resseny i més.

Conversa amb 
Curro Claret: 
«Si el disseny 
no millora el món, 
per a què serveix?»

Reportatge: 
De les escoles  
al model educatiu, 
per què cal  
un canvi?
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QUADERN  51

GUIA DE CONSUM: 
ROBA INFANTIL

Quanta roba consumim? Com ho fem? 
Quin és el seu impacte ambiental?
Com podem transformar l'armari   
dels més petits?
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OCR. OPCIONS DE CONSUM 
RESPONSABLE, SCCL

C/ Casp 43, baixos. 
08010 Barcelona

Tel. 93 412 76 75

opcions@opcions.org
opcions.org

S U B S C R I P C I O N S
La revista Opcions és possible gràcies a la nostra comunitat de 
més de 2.200 subscriptors i subscriptores. Per 4,5 ¤ mensuals (54 
¤ a l'any) pots formar part d'Opcions i esdevenir un consumidor 
més crític i conscient. Posem al teu abast informació contrastada 
i independent sobre consum. El butlletí electrònic és un dels nos-
tres principals canals de comunicació amb vosaltres. Si encara no 
el reps, dóna-t'hi d'alta a opcions.org. També pots consultar els 
teus dubtes i col·laborar compartint experiències i coneixements, 
així com aquelles iniciatives que coneguis enviant un correu a 
redaccio@opcions.org. Formes part del canvi!

Entra a opcions.org  
i suma't a una nova cultura del consum.

Per fer una donació de suport al projecte,  
el nostre número de compte és el següent: 

ES19 3140 0001 9000 1117 9900
(Caixa Guissona)

SUBSCRIURE'S ÉS FER POSSIBLE OPCIONS,  
UNA EINA TRANSFORMADORA COMPARTIDA

CUC A LA PANXA
Em presento. Sóc l'Ana Villagordo, tinc 37 anys i en fa més de 12 que sóc subscriptora de la revista 
Opcions. Des de fa uns mesos, també sóc la seva nova directora. Recordo que quan em trobava 
el sobre de la revista Opcions a la bústia sentia un cuc a la panxa. Se'm girava feina amb un nou 
tema i moltes altres notícies i refl exions compartides sobre consum i sostenibilitat, àmbits que 
m'apassionen igual. Ara, uns anys després, en sóc la directora. És tot un repte dirigir la revista de 
referència en consum conscient i transformador amb una aposta clara per una nova cultura del 
consum. I no en un moment qualsevol, sinó en el moment amb majúscules: canvi de model, 
de format i d'equip; dos quaderns impresos a l'any amb nou disseny i seccions –com ja veureu 
en el present número, el primer d'aquesta nova etapa–, i un nou web on podrem recuperar molts 
continguts i obrir noves recerques. Vertigen a la vista i molta responsabilitat a sobre! Generar de 
nou aquest cuc a la panxa a vosaltres, els subscriptors, esdevé el meu objectiu, satisfacció i també 
un neguit constant. 

Des de la nova Opcions, volem ser un referent i mantenir el relat que durant anys hem anat cons-
truint entre tots. L'objectiu fi nal és crear comunitat, massa crítica, mercat social i fer un pas més. 
És a dir: informar, assessorar i passar a l'acció. I per això us hem demanat un esforç tot pujant la 
quota anual –que passa de 25 ¤ a 54 ¤, o sigui, 4,5 ¤ mensuals– per aconseguir que el projecte 
faci un salt qualitatiu i respongui a les vostres expectatives actuals i futures. Volem reforçar la 
comunitat Opcions i escoltar-vos més que mai. Estem oberts a les vostres consultes, suggeriments 
i propostes. Aquí estic com a nova directora, amb un equip reforçat i amb ganes de continuar fent 
recerca en consum. Des d'Opcions, us agraïm el vostre suport incondicional i us convidem a seguir 
formant part d'aquest projecte comú. El cuc a la panxa hi és ara més que mai i esperem que hi 
continuï molts més anys. Gràcies!

A N A V I L L AG O R D O , directora de la revista Opcions.
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R Si ens voleu enviar opinions sobre continguts publicats o bé propostes de temes, iniciatives que coneixeu o 

aportacions d'altres temes relacionats amb consum conscient i transformador, podeu escriure a 

redaccio@opcions.org
Si us plau, identifi queu-vos quan ho feu amb el vostre nom i cognom, edat, ocupació i procedència.  
Esperem els vostres comentaris i propostes! També podeu fer servir les xarxes socials    
(Twitter: @opcions - Facebook: Revista Opcions).

‘JO ENCARA VAIG PEL CARRER MIRANT ELS PARDALS' 
EN RESPOSTA A L'EDITORIAL DEL NÚM. 50, ‘UNA SETMANA OFFLINE''.

Llegeixo encuriosit l'editorial del darrer número 
de la revista. I em fa una certa gràcia i una certa 
por. Jo no tinc mòbil. No n'he tingut mai. La 
meva fi lla gran, que estudia a l'estranger, en té 
des dels 16 anys (sense Internet, de baix cost) 
i des dels 18 un Fairphone. La meva fi lla de 15 
anys no en té. Ho porta bé, té prou caràcter i per-
sonalitat per no sentir-se apartada. Té Facebook, 
Messenger i correu electrònic personal. La petita, 
amb 11 anys acabats de fer, també en té, des de fa 
unes setmanes. Veurem com ho portarà, almenys 
es pot comunicar amb aquelles companyes 
de classe que encara no tenen mòbil, que són 
poques.

També fa poques setmanes que la meva parella 
té mòbil. Un Fairphone 2. En la seva situació de 
precarietat i a punt de tornar-se a quedar a l'atur, 
és una eina quasi necessària per estar disponible 
al mercat de treball. Tenir aquest mòbil i l'anteri-
or, el de la meva fi lla, ens ha suposat un impor-
tant esforç econòmic, però la nostra «opció» de 
consum ha estat –i potser ens equivoquem– que 
davant la «necessitat» de tenir els 2 dispositius 
calia cercar aquells que fossin el més responsable 
possible. Malgrat l'elevat preu, tot i que just. 

A casa ens connectem amb un ordinador de so-
bretaula i alguns portàtils (comprats o heretats). 
I sí, tenim Internet. Tot això des que la meva fi lla 
gran va començar a anar a l'institut i necessitava 
fer cerques i treballs. Després van venir els cor-
reus electrònics i les xarxes socials. Les seves. La 
meva parella i jo no som a cap xarxa social.

Bé, fet el preàmbul, passo a explicar el que sento. 
No deixo de pensar no només en la part pràc-
tica dels dispositius mòbils, sinó en tot allò que 
representen pel que fa als nous usos. També em 
produeix una certa perplexitat veure com algú es 
queda «bloquejat o bloquejada» en perdre el seu 
mòbil. Ho dic amb tots els respectes. El problema 
és la necessitat real o induïda de posseir aquests 

dispositius i sobretot d'estar permanentment 
connectats. Si faig una inscripció en algun curs 
necessito tenir mòbil (camp amb asterisc, obliga-
tori), si vull demanar el codi per fer la declaració 
de renda necessito un mòbil per rebre'l per SMS, 
si vull omplir un formulari en línia (online no 
m'agrada) necessito un número de mòbil.

La societat ens està obligant a tenir mòbil, amb  
el pretext de la universalitat de la comunicació 
i la connexió (que jo d'altra banda puc tenir 
sense mòbil), però a més els usos socials ens fan 
quasi obligatòriament estar connectats a xarxes 
socials, que a la llarga poden ser eines de mani-
pulació. És això el que em fa pànic, i no per nos-
altres, sinó per aquelles i aquells que han nascut 
gairebé en connexió. Em fa pànic fer les inevita-
bles comparacions de la tendència de la societat 
moderna amb les novel·les quasi premonitòries 
1984 o Un món feliç, i la capacitat de manipulació 
(xarxes socials, publicitat, etc) i la capacitat de 
control (GPS, traçabilitat, etc.) que poden arribar 
a assolir els poderosos amb l'anàlisi i seguiment 
de les nostres dades.

Jo encara vaig pel carrer mirant els pardals que 
es persegueixen, aquell que tira una burilla de ci-
garret o l'eixam de persones que caminen mirant 
el mòbil i perdent-se tot el que podrien veure, 
només per respondre un WhatsApp o veure si 
algú l'ha llegit.

«L'únic peix que no neda contra corrent   
  és el peix mort»

Dani Fossas

Girona
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... el consum i les formes
de vida són àmbits
fonamentals per
qüestionar el sistema 
i generar transformació
social i el revers
necessari de la 
manera de fer economia,
produir i vendre. 

LA NOVA OPCIONS

Des que Joan Torras –un desconegut per a la 
majoria de nosaltres– va fundar l'associació Centre 
de Recerca i Informació en Consum (CRIC) el 
1996, ha plogut molt. Aquell CRIC inicial que havia 
publicat alguns llibres memorables com  Come 
y calla… o no, va renéixer al 2002 amb el primer 
número de la revista Opcions. Molta gent ha entrat i 
ha sortit del projecte, sempre deixant una pinzellada 
en un collage humà amb moltes ganes, però 
amb poca formació en periodisme i en consum. 
Autodidactes, motivats pel poder de transformació 
latent en el consum i els estils de vida, en les altres 
formes de fer economia. I ho feien empesos per 
la intuïció que aquest camp infraexplorat era un 
cavall de Troia des del qual interpel·lar el sistema, 
des del qual qüestionar les múltiples ramificacions 
quotidianes del capitalisme neoliberal i la societat 
de consum. 

Hem après molt, tant dels bons moments com 
dels més difícils, i també hem gaudit. Cinquanta 
números de la revista Opcions, de 32 pàgines i a dues 
tintes; il·lusions, esperances, somnis de transfor-
mació social, somnis de creixement personal, molta 
autoprecarització econòmica, obstacles, etc. Quinze 
anys després de la publicació de la primera Opcions, 
havent-nos esforçat per elaborar un relat pioner, que 
no pequés d'ingenu, però sense complexos d'in-
ferioritat, creiem que la hipòtesi de treball inicial 
segueix sent vàlida: el consum i les formes de vida 
són àmbits fonamentals per qüestionar el sistema i 
generar transformació social i el revers necessari de 
la manera de fer economia, produir i vendre.

L'objectiu era –i segueix sent– fer avançar la societat 
cap a formes de vida conscients i transformado-
res; cap a maneres d'estar al planeta basades en la 
justícia i la democràcia social, ambiental i transge-
neracional. Creiem que tant el relat com el conjunt 
de propostes des del qual abordar el canvi social és 
un llegat molt potent. Des del CRIC hem abordat 
sempre l'anàlisi de les estratègies de transformació 
social amb prudència (gairebé científica), sense 
dogmatismes, empatitzant sempre amb la comple-
xitat inherent a qualsevol intent de generar canvis 
de gran escala, sense aferrar-nos gaire a cap model 
o idea molt precuinada, analitzant-los i desgra-
nant-ne per enriquir el relat propi. I així ens hem 
alimentat del decreixement, de l'economia social i 
solidària, del moviment antiglobalització, del món 
de l'agroecologia i de la sobirania alimentària, de les 

economies comunitàries, col·laboratives i procomú, 
del moviment slow food, del marc de residu zero, de 
les finances ètiques i d'un llarg etcètera. 

Enguany, per fi, tenim una proposta amb la qual 
començar una nova etapa necessària i desitjada al 
CRIC. Una col·lecció d'imprevistos i les dificul-
tats econòmiques acumulades han entorpit, per 
moments, el procés. Però la il·lusió de comptar amb 
nous membres a l'equip i els reforços voluntaris 
d'antics membres ens han permès avançar. Una 
nova etapa que s'obre amb incerteses però també 
amb potencialitats: formar part de manera orgànica 
d'una entitat més gran, des d'on consolidar i apro-
fundir les aliances de la creixent comunitat empre-
sarial de l'economia social i solidària. El que tenim 
sobre la taula, més enllà del trasbals circumstancial 
que suposa la fusió d'estructures, té una potència, a 
mitjà i llarg termini, molt gran. El CRIC i la revista 
Opcions formen part ara de la cooperativa Opcions 
de Consum Responsable (OCR) que incorpora els 
projectes de: mesOpcions, com a branca comercial, 
d'activació d'oferta i per alimentar els flux de mercat 
social; la revista Opcions, actualitzada amb el salt 
al món digital i amb un format paper més atrac-
tiu, mantenint i multiplicant el seu rol de referent 
en el món del consum conscient i transformador; 
i el CRIC, com a branca de recerca, consultoria i 
formació. La nova Opcions cerca, sobretot, continu-
ar creant comunitat per poder impulsar una nova 
cultura del consum entre tots. 

   
Junta directiva de l'associació CRIC

Juliol de 2016
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Per al càlcul de la motxilla ecològica de cada exemplar de la publicació, s'han comptabilitzat les dades 
ambientals relatives a les matèries utilitzades i al procés d'impressió.

RESIDUS GENERATS

57,6 g
CONSUM D'AIGUA

0,40 l
CONSUM ELÈCTRIC

0,20 kWh
EMISSIONS CO2 eq.

40 g
PAPER RECICLAT

100%

La motxilla ecològica d'aquest exemplar d'Opcions

L A  N OVA  R E V I S TA  PA P E R

O P C I O N S  CO H E R E N TS 

 L'ESTUDI  
DE DISSENY
La PAGE és un estudi 
de disseny gràfic que 
té un sistema de gestió 
ambiental EMAS  
i un mètode de treball 
basat en l'ecodisseny. 
Contracta energia 
renovable i pot garantir 
la minimització de 
l'impacte ambiental  
de la seva activitat.

  LA MIDA
A l'hora d'estalviar 
paper, la mida sí 
que importa, i molt. 
Amb aquest nou 
format, minimitzem 
el malbaratament de 

paper, ja que no genera 
sobrants. Tot i que els 
sobrants es reciclin, no 
es pot menysprear el 
cost mediambiental  
del procés de producció 
i posterior reciclatge 
d'aquest paper. Amb 
aquesta pauta tan 
senzilla, aconseguim 
una publicació més 
sostenible i estalviem 
costos de producció.

 TINTES
La revista s'ha imprès 
amb tintes H-UV, 
que tenen molt poca 
penetració a la fibra del 
paper. A més, faciliten el 
blanquejat en el cas de 
ser reciclat i permeten 

reduir els agents 
contaminants COV 
(compostos orgànics 
volàtils).

També s'han minimitzat 
les sangs –les taques de 
tinta als marges de la 
publicació– la qual cosa 
genera residus més nets.

I una darrera 
consideració: utilitzar 
el text de la revista 
només en color negre 
genera un estalvi de 
recursos i de residus, ja 
que només fem el canvi 
d'una de les quatre 
planxes per imprimir 
la versió castellana de 
la revista respecte de la 
catalana.

   EL PAPER
El paper utilitzat es 
fabrica a partir de pasta 
100% reciclada, que 
requereix menys aigua 
i permet realitzar una 
reducció considerable 
del consum d'energia 
respecte a un paper de 
fibra verge.

Té les certificacions 
ambientals més exigents, 
com ara l'Àngel blau, 
l'Ecolabel i el FSC.

Un paper amb més 
cos que gramatge 
també ajuda a estalviar 
matèria (aparenta més 
volum amb menys pes). 

El paper contribueix 
a la fixació del CO

2
. 

El carboni de les 
plantacions roman 
emmagatzemat als 
productes de paper, 
fins i tot després de ser 
reciclats.

 LA IMPREMTA
La impremta té un 
sistema de gestió 
ambiental amb 
certificació ISO 14001  
i certificat FSC.

                                                      Aquest nou format, 
més similar al d'un llibre, converteix la revista en 
un objecte més manejable, desitjable i, per tant, 
més perdurable, perquè els llibres de paper poden 
arribar a durar molts anys. Permet col·leccionar-la, 
rellegir-la, deixar-la a un amic, fer anotacions als 

marges, plecs a les pàgines, etc. D'aquesta manera, 
la nova revista esdevé en un objecte autònom per 
gaudir-ne, per a l'oci i per al coneixement. 
L'estratègia del disseny és afegir valor al que ja en 
té: si fem una revista útil per als lectors, aquests 
l'estimaran i la guardaran, i així n'allarguem el 
cicle de vida i la convertim en una publicació més 
sostenible.

A través del disseny aconseguim que 
aquesta revista sigui útil, atractiva i 
capaç de crear vincles més sòlids amb 
els nostres lectors. Per a nosaltres, com 
a comunitat Opcions, resulta important 

comunicar amb criteris que siguin 
coherents amb els nostres valors, relats  
i continguts, sempre compromesos  
amb el medi ambient i també amb  
les persones.

"Potenciar el valor de la revista 
i allargar-ne la vida útil"
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1. David Altimir. Mestre d'educació infantil i membre del consell de redacció de la revista Infància.  / 2. Isabel Atela. Responsable de publicitat 
de la revista Opcions. / 3. Xavier Besalú. Professor de Pedagogia de la Universitat de Girona i cap de Publicacions de l'Associació de Mestres Rosa 
Sensat. / 4. Àngels Biosca. Fundadora de The Slowear Project. / 5. Muntsa Busquets. Dissenyadora gràfi ca i maquetadora de la revista Opcions. / 
6. Nacho Clemente. Dissenyador gràfi c i il·lustrador en projectes de difusió cultural i comunicació social. / 7. Antoni Estradé. Sociòleg 
especialitzat en l'estudi de les identitats col·lectives, la cultura i la història del pensament. / 8. Rosa Ferrer. Mestra d'educació infantil, membre 
del Consell de Redacció de la revista Infància i de l'executiva de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. / 9. Vicky Ferrer. Ambientòloga especialitzada 
en comunicació i moda sostenible infantil. / 10. Jaume Funes. Psicòleg, educador i periodista. És membre del Consell Rector de l'Associació de 
Mestres Rosa Sensat. / 11. Ariadna Fitó. Sociòloga i professora associada al Departament de Sociologia de la UAB. / 12. Júlia Furió. Dissenyadora 
gràfi ca i creativa sostenible. / 13. Toni Lodeiro. Divulgador i consultor de Nova Cultura del Consum. / 14. Jon Marín. Biòleg i dissenyador. 
Nutcreatives i Bridepalla. / 15. Francina Martí. Llicenciada en Filologia catalana per la UB, catedràtica d'Educació Secundària i presidenta de 
l'Associació de Mestres Rosa Sensat. / 16. Josep Martínez. Dissenyador de La Page. / 17. Sònia Martínez. Dissenyadora de La Page. / 
18. Pepon Meneses. I·lustrador i animador. Cofundador dels projectes col·lectius AHomeInProgressFilm i L'Automàtica. / 19. Xavier Sepúlveda. 
Il·lustrador. / 20. Ruben Suriñach. Membre d'Opcions i dinamització de mercat social des de la Xarxa d'Economia Solidària. / 21. Marc Torrent 
(Marcus). Il·lustrador. Forma part del col·lectiu L'Automàtica i és membre del projecte Munt. / 22. Oscar Vila. Fotògraf de Petits Retrats. / 
23. Ana Villagordo. Ambientòloga, divulgadora i directora de la revista Opcions. / 24. Maria Vinuesa. Mestra d'educació infantil i membre de 
l'Executiva de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. / 25. Glòria Vives. Il·lustradora i responsable de comunicació de Viure en Família.
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1 2

BUYCOTT I ABOUIT: EINES PER 
ESCOLLIR MILLOR (  1 ) 
Dues aplicacions que escanegen els productes i els 
avaluen des del punt de vista ambiental i social

CONSUM CONSCIENT I CRÍTIC

 Estats Units (amb usuaris de 192 països)   
i Espanya, respectivament

Com a consumidors, quantes vegades ens assalten 
dubtes sobre si allò que estem a punt de comprar és 
ecològic, de proximitat, si ha generat algun dese-
quilibri social, si conté tòxics o si pertany a alguna 
d'aquelles marques que no volem comprar? Amb 
l'aplicatiu Buycott podem tenir la resposta en el mo-
ment immediat i precís que necessitem. Ivan Pardo, 
el seu dissenyador, és un jove americà que volia 
posar a l'abast de tothom la informació necessària 
per prendre la decisió més conscient i coherent, per 
damunt de les pràctiques poc transparents de la 
publicitat i de la marca.  

Abouit, una altra aplicació i un web molt recent, és 
un comparador de productes que permet a l'usuari 
trobar informació sobre els productes en relació 
amb la salut, el seu impacte ambiental i la respon-
sabilitat social de l'empresa que el produeix. A més, 
fent una comparació amb altres productes similars, 
el consumidor podrà conèixer alternatives més 
sostenibles (amb una millor puntuació global). Els 
seus creadors són catalans i compten amb un equip 

d'experts i de partners de prestigi com Inkemia  
i Economistes sense Fronteres. 

Buycott i Abouit han de ser eines que ens ajudin 
a escollir però que no ens condueixin a deixar de 
pensar i ser crítics més enllà de la tria fi nal.

CREACIÓ LLIURE A PARTIR DE 
MATERIALS EN DESÚS (  2 ) 
L'Escola Impremta posa en contacte 
impremtes amb estudiants de 20 centres 

PREVENCIÓ DE RESIDUS I REUTILITZACIÓ

 Catalunya

Iniciativa social de la impremta Vanguard (que ha 
imprès aquesta revista) i Gràfi ques Orient. Cada dia 
les impremtes generen tones de material al qual es 
pot donar un segon ús mentre que les escoles conti-
nuen tenint difi cultats per adquirir materials, ateses 
les retallades en educació. Sap greu que es generin 
tantes tones de material de rebuig. El primer pas 
seria reduir-lo. I el segon, reutilitzar-lo. És aquí on 
la simbiosi d'Escola impremta està clara: les imprem-
tes cedeixen materials a les escoles perquè facin ta-
llers i activitats creatives; i les nenes i els nens donen 
una segona vida a materials que deixen de ser residus 
i es converteixen en matèria primera per a activitats 
artístiques. Aquest model és fàcilment replicable.

MÓN EN M VIMENT 
P E R  A N A  V I L L AG O R D O INICIATIVES 
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VIURE SENSE PLÀSTIC (  3 ) 
Som Patri i Fer, aprenents    
del minimalisme residual

PREVENCIÓ DE RESIDUS

 Madrid (Espanya) 

Des de l'estiu de 2015, la Patri i en Fer s'han pro-
posat viure sense plàstics, o en tot cas, reduint al 
màxim la dependència que tenien d'aquest. Tot 
aquest procés el comparteixen en el seu blog Vivir 
sin plástico, amb posts setmanals on expliquen 
com han aconseguit aquest repte de viure sense 
aquest material tan comú. El desembre de 2015 van 
comprometre's a guardar tots els seus residus de 
plàstics en un recipient petit (un per cap). 

La Patri i en Fer i la seva experiència depurativa del 
plàstic estan a totes les xarxes socials: Twitter (292 
seguidors), Facebook (3.800 likes a la seva pàgina), 
Instagram (1.055 seguidors) i Youtube. Segons 
ells, i inspirats en Lauren Singer i Bea Johnson, 
van decidir deixar de dependre d'un dels materials 
més comuns en el nostre dia a dia, responsable de 
generar molts residus. Han començat pel plàstic 
i sembla que ho estan aconseguint. I això els ha 
suposat un canvi en el seu estil de vida, segons ells 
per viure millor i descobrir tot un món d'alternati-
ves al plàstic. 

La Patri i en Fer mostren que és possible, però so-
bretot denuncien que estem més «plastificats» del 
que ens pensem. I si reduïm el plàstic i els envasos 
de tot allò que consumim? I si dissenyem millor? 
Llavors consumir millor no seria tan difícil i a 
molts de nosaltres ens cabria tot el plàstic consu-
mit anualment en una capsa.

LES BURILLES, UN RESIDU PETIT 
PERÒ GRAN (  4 ) 
Un got ple de burilles a canvi d'una cervesa  
i proposta de burilles biodegradables

PREVENCIÓ DE RESIDUS

 Castelldefels (Catalunya) i Estats Units

Aquest darrer estiu, del 2016, ja va ser el tercer 
que el xiringuito de platja Tibu-ron de Castellde-
fels (Catalunya) va fer una proposta a la gent: us 
intercanviem un got ple de burilles de cigarretes 
recollides de la platja per un got de refresc o de 
cervesa. La iniciativa ha estat tot un èxit i resulta 
una bona oportunitat per posar sobre la taula un 
residu molt comú i difícil de degradar: les burilles 
de les cigarretes. Amb aquesta iniciativa, «Netegem 
la platja», es va recollir una mitjana de 25 gots 
plens de burilles. Una sola burilla pot contaminar 
3 litres d'aigua marina i triga entre 5 i 20 anys a 
desaparèixer del medi marí.  

El 95% de les burilles està format per fines fibres 
d'acetat de cel·lulosa, un plàstic sintètic de molt 
lenta degradació. A més, el filtre normalment 
captura i queda impregnat de substàncies noci-
ves, algunes cancerígenes. Qui paga la gestió final 
d'aquest residu tan habitual? El preu del tabac 
l'integra? Sembla que no. A Califòrnia van fer un 
estudi que situava les burilles de les cigarretes com 
el 34% del total de residus recollits en tot l'Estat. 
Com pot ser que qui genera aquest residu no en 
pagui la gestió final? En tot cas, hi ha llocs on es 
penalitza la seva gestió final incorrecta. Per exem-
ple, a París es paguen multes d'entre 35 a 68 euros 
a aquells que llencin les burilles al terra, atès que a 
l'any se n'han arribat a recollir 350 tones.
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Estan sorgint alternatives sobre això, com els pro-
totips de burilles en què treballa l'empresa Green 
Butts: filtres de lli, cotó i cànem que desapareixe-
rien en un mes. No es tracta d'una alternativa al 
tabac ni tampoc d'una crida per començar a llen-
çar burilles per tot el territori, però sí que esdevé 
una manera de disminuir un impacte ambiental 
secundari d'un residu petit però que pot arribar 
a ser molt gran. 

BOTIGUES SENSE PLÀSTIC (  5 )  
Comprar productes no envasats sí és possible

PREVENCIÓ DE RESIDUS

 Berlín (Alemanya) i Bilbao (Espanya)

La Sara Wolf i la Milena Glimbovski van impulsar, 
fa un parell d'anys, un supermercat sense envasos 
a Berlin: Original Unverpackt (OU). Fins i tot The 
Guardian els va dedicar un article: «Berlin duo 
launch a supermaket with no packaging». Elles 
proposen que els consumidors portin els seus 
envasos des de casa (pesats prèviament) i que, un 
cop n'introdueixin productes a l'interior, aquests 
es pesaran i només hauran de pagar l'aliment en 
qüestió i no pas l'envàs. Reduir preus del menjar pel 
fet d'estalviar-se els envasos. Es tracta d'una bona 
iniciativa i un model de negoci que permet pagar 
pel que mengem (i no pel seu envàs) i poder així 
compensar el preu més elevat dels productes eco-
lògics i de proximitat. També compten amb botiga 
en línia de tot tipus de producte que, naturalment, 
continua servint sense envasos. A més, els seus 
productes són ecològics i de proximitat.  

A Bilbao es troba la seu d'una altra iniciativa sense 
plàstics, Sinplástico, que consisteix en una botiga 
en línia a granel creada fa un parell d'anys. La 
lideren la Marion i en Javier, que posen a l'abast 
dels consumidors més de 500 productes alternatius 
sense plàstic dels àmbits de la puericultura, la cura 
personal i la llar, i la cuina. Sinplástico arriba a tot 
el mercat europeu i intenta que el màxim dels seus 
productes siguin el més local possibles.

RE-UTILITZA, SEGONES 
OPORTUNITATS  (  6 ) 
Un espai de reutilització social a la Deixalleria 
municipal de Cornellà

PREVENCIÓ DE RESIDUS I REUTILITZACIÓ

 Catalunya

Re-utilitza és una iniciativa pública que promou la 
reutilització d'objectes en bon estat de conservació 
i funcionament per destinar-los a cobrir necessitats 
bàsiques de persones en situació de vulnerabilitat 
social. Els objectius del projecte són tan ambien-
tals, com econòmics i socials. Els ciutadans porten 
material reutilitzable a la Deixalleria municipal i, 
després de comprovar el seu estat, s'emmagatze-
men, es fotografien i s'introdueixen en una base de 
dades amb una descripció. Tots aquests materials 
només són accessibles per als serveis socials de 
l'Ajuntament de Cornellà i de Càrites, que reser-
ven alguns d'aquests objectes reutilitzats per a un 
usuari determinat que, un cop autoritzat, el podrà 
passar a recollir. Consisteix a recircular materials, 
allargar la seva vida útil i respondre a necessitats 
bàsiques de col·lectius en risc d'exclusió social.
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Aquesta iniciativa esdevé una línia complemen-
tària a la feina de diverses empreses d'economia 
social d'inserció sociolaboral a través de la venda 
al públic d'objectes de segona mà, com el cas de 
Koopera al País Basc, Roba Amiga a Catalunya i 
Insertega a Galícia.

EL MENJAR NO ÉS ESCOMBRARIA 
(  7 ) 
La Nevera Solidària salva molts aliments   
d'acabar als contenidors

MALBARATAMENT ALIMENTARI

 Espanya

La porta de darrere del supermercat s'obre i surten 
safates i carros de menjar per llençar. No estan en 
mal estat, però ja no es podran vendre perquè són 
productes frescos o que estan a punt de caducar.  
I per què no es dóna aquest menjar? Per què es con-
verteix en escombraries? Doncs perquè la llei no dóna 
gaires més opcions. El supermercat és responsable 
del que passa amb el menjar que comercialitza fins 
que el llença. En el moment que ja està al contenidor, 
deixa de ser la seva responsabilitat i llavors ja pot ser 
agafat i aprofitat. No té sentit, però és així. L'Álvaro 
Saiz va pensar el mateix i va decidir fundar La Nevera 
Solidària fa més d'un any i mig a Galdakao (País 
Basc), una xarxa de neveres on tothom pot deixar 
i agafar menjar. El seu fundador afirma que al mes 
cada nevera pot recuperar 300 quilograms d'ali-
ments. La diferència amb altres iniciatives similars és 
que en aquest cas s'ha treballat molt els aspectes legals 
de manera que aquestes neveres distribuïdes per tot 

Espanya compten amb el suport d'organismes com 
la Universitat del País Basc, la Universitat de Deusto 
i l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i amb la 
col·laboració de la Escuela de Hostelería de Leioa i la 
consultoria en qualitat i seguretat alimentària Hazia. 

Segons el fundador, aquesta iniciativa funciona com 
una «franquícia» però ‘gratuïta’. Qualsevol en pot 
organitzar una en el seu barri, però la instal·lació re-
quereix cert temps, i qualsevol pot donar una nevera. 
Amb l'etiqueta #lacomidanoesbasura els dipositaris 
de menjar difonen la iniciativa per les xarxes. Així 
doncs, La Nevera Solidària esdevé una bona iniciativa 
per evitar el malbaratament alimentari de manera 
participativa i oberta a tothom.

           MÓN EN MOVIMENT /  INICIATIVES  _  11



OPCIONS   Nº  51

DOCUMENTALS

DEMAIN LE FILM  
(2015)
PER TOT EL MÓN, 
EXISTEIXEN SOLUCIONS

De Cyril Dion i 
Mélanie Laurent 

Quina és la millor manera de resoldre les actuals crisis 
ecològiques, econòmiques i socials? Aquest documental 
mostra un conjunt d'opcions, solucions, amb una bona 
història com a fi l conductor. En Cyril Dion i la Mélanie 
Laurent surten amb un equip de quatre persones al voltant 
de deu països per investigar i entendre el que podria 
causar l'anunciada catàstrofe ambiental i, sobretot, com 
evitar-la. I per fer-ho es reuneixen  amb els pioners que 
estan reinventant l'agricultura, l'energia, l'economia, la 
democràcia i l'educació. No es tracta de ciència-fi cció, sinó 
de projectes i persones que ja estan treballant per canviar i 
millorar el futur de la humanitat.

COWSPIRACY 
(2014)
THE SUSTAINABILITY 
SECRET

De Kip Andersen i 
Keegan Kuhn

Quin és l'impacte de la ramaderia en el medi ambient? 
Quina és la política de diverses organitzacions ambientals 
sobre això com Greenpeace, Sierra Club, Surfrider 
Foundation i Rainforest Action Network?
La ramaderia és la principal causa de la desforestació, el 
consum d'aigua i la contaminació. És responsable de més 
gasos d'efecte hivernacle que la indústria del transport, 
i de la seva activitat depèn la destrucció dels boscos, 
l'extinció d'espècies, la pèrdua d'hàbitat, l'erosió del sòl, 
etc. No obstant això, és una indústria que no es qüestiona.  
Cowspiracy mostra, a més, un camí alternatiu per assolir un 
model sostenible per a una població creixent. En aquest cas 
tampoc tot no es redueix a una denúncia, sinó que també 
s'hi presenten opcions!

FREIGHTENED 
(2016)
EL PREU REAL DEL 
TRANSPORT MARÍTIM

De Denis Delestrac 

El 90% de tot el que consumim, des dels productes fi ns a 
l'energia i la tecnologia, han arribat a nosaltres en vaixell. 
El transport marítim ha pres el control de la nostra 
societat i tot i ser omnipresent, ens passa desapercebut. No 
obstant això, el funcionament i les normes d'aquest negoci 
segueixen sent, en gran manera, desconegudes per a molts, 
malgrat que els costos ocults que se'n deriven ens afectin a 
tots. Com arriben tots els productes que comprem fi ns a la 
botiga? Com pot ser que accedim a segons quins béns de 
consum amb preus tan assequibles quan aquests productes 
han creuat mig món per arribar fi ns a nosaltres? Quins 
costos no estem pagant? Per què? 
El documental Freightened revela la mecànica i els perills 
del transport marítim, una indústria que, malgrat que és 
poc coneguda, és la clau del nostre model de consum i de  
la nostra economia actual, i té una afectació directa sobre  
el medi ambient i les nostres vides. 
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RESIDU ZERO  
(Pol·len, 2015)
COM REACTIVAR 
L'ECONOMIA SENSE 
CARREGAR-SE EL PLANETA  

Joan Marc Simon 
No es tracta únicament de 
ser més sostenibles, sinó 
d'anar més enllà. Això diu 
en Joan Marc Simon, el seu 
autor, economista i mem-
bre de Zero Waste Europe. 
Escenaris i propostes en un 
llibre ecoeditat per Pol·len 
edicions. 

RESIDU ZERO A 
CASA  (Pol·len, 2016)
GUIA DOMÈSTICA PER 
SIMPLIFICAR LA NOSTRA 
VIDA 

Bea Johnson 
L'estructuració hegemònica 
del consum ve acompa-
nyada de la generació de 
residus que, en la majoria 
dels casos, són evitables i a 
la vegada prescindibles. És 
difícil evitar-los? És difícil 
prescindir-ne? En aquest 
llibre es faciliten eines, 
idees i hàbits per a reduir la 
generació dels residus a les 
nostres llars.

QUI LI FEIA EL 
SOPAR A ADAM 
SMITH?  
(Debate, 2016)
UNA HISTÒRIA DE LES 
DONES I L'ECONOMIA

Katrine Marçal 
Aquest llibre és una 
història sobre les dones 
i l'economia. L'autora 
aprofi ta el fet que Adam 
Smith considerés que era 
l'egoisme del carnisser, 
del cerveser o del forner 
el que feia possible que el 
seu sopar arribés a l'hora 
a taula cada nit, per posar 
en valor el paper de la seva 
mare, que de fet era qui li 
preparava sempre el sopar. 
Però en la seva defi nició 
d'economia no entraven 
les cures ni l'amor, ja que 
no es podien mesurar en 
unitats monetàries directes. 
Marçal planteja si no són 
l'amor, la set de justícia o 
l'empatia el que fi nalment 
ens mou com a éssers 
humans, com si cap mare 
o pare preparessin el sopar 
als seus fi lls.

LA SOCIETAT DEL 
COST MARGINAL 
ZERO 
(Paidós, 2015) 

Jeremy Rifkin
«Sospito que el capitalisme 
continuarà formant part 
del panorama social, però 
dubto que continuï essent 
el paradigma econòmic 
dominant en la segona 
meitat del segle XXI». 
Aquesta és una de les 
primeres afi rmacions 
amb les quals comença el 
primer capítol del llibre La 
societat del cost marginal 
zero. L'internet de les coses, 
el procomú col·laboratiu i 
l'eclipse del capitalisme de 
Jeremy Rifkin. Segons ell, 
el cost de produir cada 
unitat addicional, si no es 
tenen en compte els costos 
fi xos, és pràcticament nul 
i el producte acaba essent 
virtualment gratuït. Si 
això succeeix, el benefi ci, 
la base del capitalisme, 
s'esfumaria. 

COOPERATIVISME 
DE PLATAFORMA 
(Dimmons, 2016) 
DESAFIANT L'ECONOMIA 
COL·LABORATIVA 
CORPORATIVA   

Trebor Scholz 
L'economia col·laborativa 
defi neix aquells models 
d'intercanvi de productes 
o serveis entre particulars 
basats a compartir o inter-
canviar en lloc de posseir. 
Els models d'Airbnb, Uber 
o eBay són equiparables 
a aquestes noves formes 
d'intercanvi que desafi en 
el model de negoci de les 
empreses tradicionals? 
Com encaixen els drets dels 
treballadors i les garanties 
socials comunitàries en 
aquest sistema?  Una versió 
del cooperativisme adapta-
da a l'àmbit digital podria 
ser una alternativa a les 
perversions de l'economia 
col·laborativa corporativa?

LLIBRES
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Il·lustració
15 x 8 cm

aprox.

   D'ahir per demà

G E N E R AC I O N S  CO N SC I E N TS

UNA ESCLETXA EN 
L ˇESPÈS MUR DE L ˇO B L I T

Sovint parlem dels anomenats «nous moviments socials» 
entenent com a tals els corrents pacifi stes, feministes, 
ecologistes... sorgits durant les dècades dels anys seixanta 
i setanta. Malgrat que ja fa mig segle que es van originar, 
persistim a caracteritzar-los com a «nous» potser per 
pura inèrcia, però també perquè continuem associant-
los amb la profunda renovació de les agendes polítiques 
i socials que es va produir a partir de llavors. Unes pro-
blemàtiques vinculades més directament amb la vida de 
cada dia de les persones i amb les maneres de relacionar-
se entre elles i amb el seu entorn van anar guanyant pro-
tagonisme en els debats públics i esdevenint qüestions 
centrals, tant per a la refl exió com per a la mobilització 
col·lectives. L'emergència d'aquests temes s'acostuma a 
fer coincidir amb l'aparició de nous agents socials –els 
estudiants, les classes mitjanes interessades per la qualitat 
de vida, els sectors juvenils, les dones que han accedit al 
treball professional, etc. –, com si hi hagués una corres-
pondència gairebé perfecta entre tots dos fenòmens. Per 
simplifi car-ho molt, direm que l'esdeveniment que es 
pot considerar emblemàtic d'aquest nou cicle és el «maig 

ANTONI 
ESTRADÉ 
Sociòleg
ARIADNA
FITÓ
Sociòloga
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IL ·LUSTRACIÓ DE PEPON MENESES

«Generacions conscients» és 
una nova secció que pretén 
donar a conèixer les tra-
jectòries de col·lectius i indi-
vidualitats compromesos 
en la gestació de formes de 
vida alternatives, mostrant 
que els orígens d'aquestes 
preocupacions són molt més 
llunyanes en el temps i molt 
més properes en l'espai del 
que sovint ens pensem. 
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del 68» parisenc, i els efectes 
que –a mode de rèpliques d'un 
terratrèmol– va tenir sobre altres 
indrets en els mesos i anys imme-
diatament posteriors.
El sacseig provocat pel que en po-
dríem dir, a grans trets, «l'esperit 
del 68» és a la base de la prolifera-
ció de nombrosos grups focalit-
zats en objectius particulars, però 
que al mateix temps impugnen as-
pectes generals del funcionament 
de la societat en el seu conjunt. 
La gamma d'agrupacions que en 
resulta és extensa i extremament 
variada: col·lectius que centren 
la seva activitat en àmbits com 
la protecció del medi ambient, 
l'antimilitarisme, la qüestió de 
gènere i el dret a la lliure expressió 
de la sexualitat, la contestació de 
la cultura dominant, la innovació 
pedagògica, l'urbanisme social, 
la millora del sistema de salut, 
la lluita contra l'exclusió i pels 
drets de les minories, el coopera-
tivisme i l'economia solidària... 
La preocupació pel «consum 
responsable» (o, com preferim 
anomenar-lo ara, el consum cons-
cient i transformador), pròpia 
d'una publicació com Opcions, 
s'ha d'inserir també en aquest 
mateix marc perquè resulti més 
entenedora.
Quan ens posem a fer la his-
tòria o a reconstruir la genea-
logia d'aquestes formes d'acció 
col·lectiva, tendim massa a 
fixar-nos en els referents abans 
esmentats dels seixanta i els se-
tanta. Com si tot plegat s'originés 
llavors. D'aquesta manera, afegim 
nous maons a l'espès mur de 
l'oblit que ens amaga una tradició 
molt més antiga, i ben nostra, 
d'interès per aquests assumptes. 
En efecte, a la península ibèrica, 
els corrents reivindicatius que 
ara interpretem com a «nous 
moviments socials» es van ma-

nifestar quasi tots ells amb força 
des del darrer terç del segle XIX 
i, sobretot, durant els primers 
decennis del segle XX, fins al punt 
que quan esclata la guerra civil, el 
1936, alguns d'aquests ja feia més 
de 50 anys que existien i incidien 
en la vida pública. L'arc temàtic 
que abastaven era molt semblant a 
l'actual, cobrint aspectes relacio-
nats amb la sexualitat, el pacifis-
me, la cultura alternativa, la qües-
tió de la dona, els nous models 
de treball, de consum, de sanitat, 
d'ensenyament, d'organització de 
la vida familiar, de planificació 
territorial i urbanística; en síntesi, 
de millora de les condicions de 
vida del conjunt de la població i, 
molt específicament, dels sectors 
més desafavorits de la societat. 
D'altra banda, aquests combats 
sectorials no es parcel·laven, sinó 
que s'integraven els uns amb els 
altres dins d'un projecte global de 
transformació social. Amb graus 
d'implicació variable en cadascun 
dels casos, el ventall ideològic 
que impulsava aquestes opcions 
renovadores era prou ampli i 
diversificat, dins d'una matriu 

comuna de caràcter progressista: 
s'hi aplegaven sectors republicans, 
federals, socialistes de diverses 
tendències, agraristes, sindicalis-
tes, llibertaris... La contribució 
d'aquests últims, el moviment 
obrer d'inspiració anarquista, va 
ser de les més remarcables, perquè 
va prodigar-se en més camps que 
cap altre, amb més influència i 
radicalitat, i al llarg d'un període 
temporal prou dilatat. Per acabar-
ho d'adobar, compta amb l'interès 
afegit que, en aquest cas, els 
generadors de propostes alternati-
ves són, gairebé tots ells, treba-
lladors manuals de la indústria i 
del camp, i desmenteixen el tòpic 
arrelat que aquests temes són pro-
pis sobretot de les classes mitjanes, 
de les persones amb formació 
universitària i dels professionals 
urbans. Caldrà concedir-los-hi, 
per tant, un protagonisme singu-
lar en aquesta història.
La secció que avui encetem 
vol servir per recuperar aquest 
preciós llegat dels nostres avis i 
besavis. Amb la broca del record, 
mirarem de foradar aquella paret 
feta de silenci i desmemòria a què 
al·ludíem fa un moment. Estem 
segurs que els joiells que tindrem 
ocasió d'entreveure (només una 
petita mostra d'un tresor immens) 
seran apreciats degudament per 
les persones que es prenguin la 
molèstia de llegir-nos en lliura-
ments successius. És amb aquest 
doble propòsit, de rescatar aporta-
cions valuoses de les generacions 
que ens han precedit i d'intentar 
ser útils a les generacions actuals 
i futures, que hem concebut la 
present sèrie d'articles.
Ens acompanyes en aquest   
recorregut? 

HELIOS: Órgano de la Sociedad Vegetariana 
Naturista de Valencia. València, juliol de 1934. 
Any XIX, núm. 218. Revista que es va publicar 
des del 1916 fins al 1936.
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G U I A  D E  CO N S U M
CO N S U M  CO N SC I E N T  D E  RO B A  I N FA N T I L

ROBA QUE NO CREIX
IL·LUSTRACIONS DE GLÒRIA VIVES

 Cada cop consumim menys roba 
infantil en comparació amb la roba adulta,  
i així es preveu que continuï fi ns a l'any 
2019. Però, tot i que comprem menys roba 
infantil, ens gastem més diners per infant, 
ja que la roba dura menys i la renovem més 
sovint. 

 Gastem al voltant de 600 ¤ anuals 
per infant en roba infantil, valor 
que supera la despesa mitjana anual 
per habitant en roba. En el cas d'un 
nounat, la despesa mitjana en roba 
el primer trimestre de vida és de 315 
euros.
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 En el segment de productes per a 
la infància, pràcticament la meitat dels 
consumidors fan la compra amb un objectiu 
comú: fer un regal.

 Comprar roba de segona mà pot arribar a 
suposar un estalvi del 70-80% del pressupost 
dedicat a vestir els menuts de la casa.

 La roba té un pes superior del total de 
despesa en canalla en la primera etapa d'edat i 
va perdent pes respecte d'altres partides, com 
l'alimentació o l'educació.

 Quan una peça de roba infantil pot ser 
«tòxica», què podem fer? Informar-nos sobre 
les marques i rentar sempre la roba nova abans 
de fer-la servir per primer cop per evitar que 
els tòxics acumulats en el procés de producció, 
manipulació i transport arribin al consumidor 
fi nal; en aquest cas encara més, ja que es tracta 
dels més petits de la casa. 

 Els segells de garantia voluntaris més 
comuns en roba infantil són GOTS (certifi ca 
que la roba conté un percentatge mínim de 
fi bres de producció ecològica), Oeko-tex 
(control de substàncies tòxiques) i Fair Trade 
(comerç just).

 La teoria del 80/20 afi rma que de tota la 
roba del nostre armari en fem servir el 20% i la 
resta, el 80%, gairebé no la utilitzem. Això es pot 
fer extensiu a la roba infantil.

 Com podem transformar l'armari dels 
infants de manera sostenible i ètica i no 
deixar-hi la pell? Hem de començar per 
consumir menys, aprofi tar més el que tenim, 
fer recircular la roba, comprar-la de segona 
mà i, fi nalment, si cal, comprar-la de manera 
conscient. 
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Des del moment 
en què naixem, 
hi ha certes 

necessitats primàries 
a les quals no podem 
ni volem renunciar: ali-
ment, un lloc on viure 
i roba per abrigar-nos 
(en el cas que faci fred) 
o protegir-nos i «civi-
litzar-nos» (si estem en 
ple estiu). La qüestió 
és que la roba és un 
dels béns de consum 
que necessitem des que 
existim fi ns que ho 
deixem de fer. La seva 
funció ha evolucionat 
molt, des de protegir-nos del fred i tapar-nos míni-
mament en períodes càlids fi ns a identifi car-nos en 
una comunitat, un estatus, una imatge identitària o 
una moda passatgera. 

Els armaris dels més menuts, en moltes ocasions, 
amaguen moltes vegades inseguretats dels pares i 
transmeten valors consumistes i lligats a modes. 
Abans, un infant tenia un abric i, com a molt, una o 
dues mudes, i sabia que les havia de cuidar perquè 
no en tindria més. Ara n'acaben tenint tants que ni 
els identifi quen, ni els cuiden, ni els valoren. Sim-
plement, no saben el que tenen. Fins a certa edat, 
som els pares els qui gestionem la roba dels nostres 
fi lls, i mentre això succeeix cal pensar si ho fem de 
manera assenyada, transmetent uns valors bàsics als 
nostres fi lls relacionats amb el fet que tenir més no 
implica ser millor o més feliç. 

En aquesta Guia de Consum, analitzem el sector de 
la roba infantil per entendre'n millor l'impacte glo-
bal, sobretot des del punt de vista socioeconòmic 
i també ambiental. Quanta roba comprem? Com 
i on ho fem? D'on prové aquesta roba? Per què la 
comprem? Quant ens costa un fi ll? Comprem roba 
«tòxica»? Quants residus genera la roba infantil? 

Aquestes són algunes 
de les preguntes que 
responem. Cal pun-
tualitzar que, quan ens 
referim a roba infantil, 
considerem l'interval 
d'edat dels 0 als 12 
anys, i que no incloem 
el calçat ni altres pro-
ductes de puericultura, 
tot i que en alguns mo-
ments les estadístiques 
els consideren com una 
única categoria: pro-
ductes infantils. Consi-
derant que Opcions ha 
fet recerca de roba en 
dues ocasions ante-

riors –en els números 39 i 40, a la primavera i l'estiu 
del 2012, respectivament–, però de manera més 
global, hem trobat que resulta especialment difícil 
diferenciar certs impactes ambientals i socioeconò-
mics en el cas de la roba infantil. Per tant, no hem 
aprofundit gaire en aspectes com qui fabrica la roba 
infantil i en quines condicions, i sí en d'altres més 
relacionats amb comportaments socials i impacte 
sobre la butxaca dels consumidors. Aquests aspectes 
que ens fan refl exionar sobre si estem practicant un 
consum sufi cientment coherent i refl exiu en el cas 
d'un bé de consum tan proper als més petits de la 
casa, la seva roba.

Però també oferim moltes respostes per poder 
transformar un armari de roba infantil en un 
exemple de gestió refl exiva, lenta i sostenible.  
A la Guia Pràctica trobareu moltes idees per 
aprofi tar més la roba que ja teniu i la que ja 
existeix, i per comprar menys o de manera menys 
impactant. Prepareu-vos, doncs, per obrir l'armari 
dels vostres fi lls i fi lles i convertir-lo en un espai on 
ells mateixos aprenguin valors i siguin conscients 
del que tenen i d'on prové. 
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Si cada cop hi haurà menys nens i nenes (segons el destacat 
«Quants nens i nenes es vestiran el 2029?» de la present 
Guia de consum), sembla que la resposta a la pregunta sigui 
evident: la tendència apunta que cada cop consumirem menys 
roba infantil. Però aquesta pregunta té altres implicacions i la 
resposta no resulta tan taxativa com podria semblar, ja que, tot 
i que cada cop hi hagi menys infants, potser consumim més 
per a cadascun o de manera menys sostenible. A continuació, 
intentem respondre aquesta qüestió de partida, que encara 
que té una resposta fi nal, no ha estat fàcil de respondre. 

Des de 2009 fi ns a l'any 2014, les xifres d'euros gastats l'any 
en roba infantil han baixat a Espanya i es preveu que, malgrat 
una discreta recuperació, les vendes experimentin un retrocés 
fi ns al 2019 respecte a la roba adulta. El mercat tèxtil espan-
yol trenca la tendència negativa dels darrers anys en el 2014 
i creix fi ns a superar els 23.600 milions d'euros de facturació 
(segons dades del 2014). Això suposa un discret creixement 
del 0,68% respecte al 2013 i un descens acumulat de l'11,7% 
respecte a l'any 2009, tot i que es preveu una clara recuperació 
del conjunt del sector amb un increment de l'11% del període 
2014-2019 (sobretot com a conseqüència de la recuperació en 
la despesa en peces de roba de dona i d'home). L'any 2019 el 
55% de la despesa en el mercat tèxtil espanyol serà en roba de 
dona, el 31% en roba d'home i el 14% en roba infantil. Això 
suposa un canvi de tendències, especialment en la roba infan-
til, ja que en l'actualitat aquests percentatges són d'un 49%, 
29% i 22% en roba de dona, home i infantil respectivament. 
En aquest marc, els darrers titulars sobre moda infantil també 
apunten certa recuperació i un creixement moderat després 
de la davallada general del sector del 2009 al 2014 com a con-
seqüència de la crisi i d'una baixada de la natalitat.

En conclusió, després d'una davallada general del sector de la 
moda fi ns al 2014, sembla que aquest es recupera però no pas 
per les vendes de roba infantil, que es contrauen clarament. 
La crisi econòmica, de nou, ha ajudat a reduir el consum d'un 
bé com la roba infantil. En aquest cas, a més, la disminució 
de la natalitat ha tingut un paper determinant. Sembla que 
ens costa donar dades en les quals les campanyes de sensibilit-
zació i la conscienciació de la població siguin les que acon-

C A DA CO P 
COM PR E M M É S 
O M E N YS RO BA 
I N FA NTI L ?

QUANTS NENS I NENES 
ES VESTIRAN EL 2029? 

Menys infants en el futur,   
menys roba
Des de l'any 2009 neixen menys nens 
i nenes a Espanya i la tendència és que 
continuï així. La natalitat a Espanya 
ha descendit considerablement des 
de l'inici de la crisi, i la taxa actual de 
natalitat se situa entre una de les més 
baixes del món, fi ns i tot per sota de 
països com Grècia o Itàlia, que també 
han patit de prop la crisi o l'estan 
patint encara. Segons dades de l'any 
2014 del Banc Mundial, les dones 
tenen 1,27 fi lls de mitjana. No arriba 
a 2 per nucli familiar. I tot apunta 
que el 2029 aquesta xifra se situarà en 
1,24. En nombres absoluts, entre l'any 
2014 i el 2028 es preveuen 5,1 milions 
de naixements, un 24,8% menys que 
en els 15 anys anteriors, segons dades 
de l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE). Així doncs, l'any 2029 hi 
hauria 1.576.000 infants menors de 
10 anys menys que en l'actualitat i 
2,3 milions menys que fa 50 anys. 
D'entrada, això s'hauria de traduir en 
un menor consum de roba infantil, i 
així sembla que serà segons els estudis 
i previsions consultades.

Els que més roba consumiran seran 
els infants d'entre 5 i 9 anys
El nombre d'infants menors de 15 
anys residents a Espanya s'ha incre-
mentat en els darrers 10 anys un 9,8% 
atès l'increment de natalitat en els anys 
previs a 2009, que coincideix amb 
l'inici de la crisi econòmica i també 
amb l'augment de la immigració*.  
Aquest increment supera l'augment 
de població adulta espanyola, que ha 
pujat un 5,9%. Així doncs, la propor-
ció de nens i nenes sobre el total de 
població ha augmentat, tot i que la 
dels més petits –menors de 5 anys– ha 
disminuït un 1,5%. El grup d'edat 
entre 5 i 9 anys representa un 21% 
més que en 2006.

* Segons dades del Libro Blanco de la moda infantil 
y la puericultura en España 2015, de l'Asociación 
Española de Productos para la Infancia (ASE-
PRI), Privalia i modaes.es.
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26.779 MILIONS d'€ 24.404 MILIONS d'€ 26.137 MILIONS d'€

segueixen que els consumidors facin canvis en els 
seus hàbits. 

En els darrers 7 anys, des del 2009, a Espanya s'ha 
passat de gastar 5.771 milions d'euros en peces 
de roba infantil a gastar-ne 4.809 milions d'euros 
en l'actualitat. Així doncs, des del 2009 es compra 
menys roba infantil i en menys proporció. Fins i tot 
gastem menys per infant. De totes maneres, l'any 
2019 es preveu que aquests valors es recuperin i 
tornem a gastar per roba i per infant el mateix que 
l'any 2009 (uns 610 ¤ l'any).1 

Però en l'actualitat ja gastem uns 600 ¤ en roba 
infantil, valor que supera la despesa mitjana anual 
per habitant en roba. És a dir, en dades globals 
comprem menys roba, però la despesa per nen o 
nena es manté i s'incrementa, tot i que menys que 
en el cas de roba adulta. D'una banda, aquest valor 
mitjà no supera el valor en el cas de la dona, però 
sí en el cas de l'home. I, de l'altra, es preveu una 
contracció en el consum de roba infantil, ja que del 
2014 al 2019 es preveu que la despesa mitjana de 
roba per dona s'incrementi un 23,5% i un 21,2% 
en el cas de l'home, i només un 14,2% en compara-
ció en el cas dels més petits. Així doncs, tot apunta, 
tal com s'esmentava prèviament, que el sector de 
la moda infantil, tot i que es recuperarà de cara al 
2019, està experimentant una baixada important 
respecte a la moda adulta. 

En relació, però, amb el conjunt de les vendes a 
Espanya de productes dirigits a les criatures (roba 
infantil, calçat i puericultura), la moda infantil va 
representar, l'any 2014, el 62,6% de les vendes totals 
del conjunt del sector, segons dades de l'Associació 
Espanyola de Productes per a la Infància (Asepri, a 
partir d'ara). I, tot i que no tenen un pes important 

en el conjunt del sector infantil, els productes de 
puericultura són els que projecten un creixement 
major, per exemple, els bressols, els cotxets, les 
banyeres per a bebès, etc. Cada cop ens gastem més 
diners en diversos artefactes que ens fan sentir més 
tranquils i segurs davant l'arribada del nounat, 
però que de manera general no ens faran tant de 
servei com ens imaginem, ocuparan espai i acaba-
rem donant-los o llençant-los amb un baix ús. 

La moda infantil resisteix amb més vendes en 
mercats exteriors. La facturació del sector de la 
moda infantil a Espanya, incloent-hi l'exportació, 
ha crescut moderadament al llarg dels darrers anys, 
amb un increment del 25% de 2005 a 2014. Cada 
cop són més les companyies especialitzades en 
moda infantil que surten dels seus mercats locals 
per créixer a l'exterior, atès que aquí s'ha moderat 
molt la compra de roba. Els analistes continuen 
pronosticant un bon ritme en la venda de moda in-
fantil a escala mundial amb previsions d'increment 
del 5,3% anual fi ns al 2018. Segons l'estudi Global 
Childrens Wear Market, un dels factors clau que 
contribueixen a aquest creixement és que la roba 
és de pitjor qualitat i dura menys, i que hi ha més 
demanda de roba infantil de gamma alta. Les 
empreses espanyoles de moda infantil continuen 
creixent, però de manera discreta, i segons Asepri 
les empreses del sector estan compensant la cai-
guda de vendes internes amb més exportació. Així 
doncs, continua la tendència globalitzadora en lloc 
de la desitjable tendència a la producció de qualitat 
per mercats interns i propers. 

1. Dades extretes de l'informe El sector textil y el gasto en prendas 
de vestir en España 2015, de l'EAE Business School   
(setembre de 2015).

Evolució de la despesa en roba de dona, home i infantil (2009, 2016 i 2019). Font: Elaboració pròpia a partir de dades 
de l'informe El sector textil y el gasto en prendas de vestir en España 2015, de l'EAE School (setembre de 2015).
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En l'accelerat ritme de la moda infantil, en la qual 
molts nens i nenes viuen immersos sense ser-ne 
gaire conscients, nosaltres, els adults, tenim un pa-
per clau. On comprem? Per què ho fem? Sempre de 
primera mà? De segona? Cada quant ho fem? Són 
preguntes que es responen amb moltes dades que 
es troben en nombrosos estudis, informes i me-
mòries corporatives. Però on són els números de 
quanta roba reutilitzem, reparem i fem recircular 
entre germans i amics? Aquestes dades no es troben 
en lloc, però són el punt de partida de qualsevol 
gestió sostenible de la roba de la canalla. No podem 
obviar aquest fet, i la Guia pràctica fa un esment 
molt especial a cadascuna d'aquestes estratègies. A 
continuació, però, situem el mercat espanyol actual 
de moda infantil. Quan acabem comprant, on ho 
fem i per què?

ON COMPREM LA ROBA INFANTIL?

En botigues físiques multimarca, monomarca i 
grans magatzems o hipermercats. Aquests són els 
formats comercials més freqüentats pels consu-
midors que fan compres de productes de moda 

per a la infància. En els tres casos, i segons una 
enquesta de l'Asepri, els consumidors afi rmen que 
«solen» fer les seves adquisicions en aquest tipus 
d'establiments en proporcions majors al 55%. 
Seguidament, se situen les botigues en línia: les 
botigues monomarca, on solen comprar el 19,9% 
dels consumidors, i les botigues multimarca, que 
atrauen un 19,5% dels consumidors.1

Les grans companyies o grups internacionals de 
roba infantil, i algunes de les seves marques, per 
ordre de més a menys xarxa de distribució i nivell 
de facturació el 2013 són: Carter's (Carter's, B'Gosh, 
i llicències de Puma o Gucci), Mothercare, The 
Children Place, Gymboree (Gymbore, Janie and 

UN CICLE DE VIDA 
MASSA CURT

La vida mitjana d'una 
peça de roba infantil 

depèn molt de l'edat i és 
molt menor que la peça 

d'un d'adult. 

L E S FAQ D E L A RO BA I N FA NTI L

O N , PE R Q U È ,
COM I  C A DA 
Q UA NT L A 
COM PR E M ? 

Les primeres setmanes de vida la roba no 
dura ni un mes, atès l'accelerat creixement 
dels nadons. En els mesos següents, cada 
setmana segueix implicant més centímetres 
que les peces de roba moltes vegades no 
poden assumir, i en alguns casos la roba no 
s'arriba a estrenar. A partir de certa edat 
(els 2 anys) es tracta de roba, sobretot en el 
cas dels pantalons, que acaba foradada en 
poques setmanes, tot i que aquí les genolle-
res juguen un paper clau per allargar-ne la 
vida útil. Llavors la vida útil s'allarga potser 
mesos o un any, però no gaire més. 

Comprem la roba per a l'edat justa i no do-
nem l'oportunitat que aquesta roba creixi 
amb la canalla, com sí que es feia abans. 
Perquè, tot i que la roba infantil estigui 
experimentant una davallada en nombre 
absolut de vendes, també està escurçant 
cada cop més el seu cicle de vida. Menys 
roba (perquè hi ha menys infants), però 
menys temps a l'armari (perquè la seva 
qualitat es redueix i no acabem de fer una 
gestió sostenible d'aquesta).   

Els Reis de la moda infantil.
Font: modaes.es. Líder en informació econòmica 

del negoci de la moda. Juliol de 2014. 
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Jack), Groupe Zannier (Catimini, Kenzo Kids), ID 
Groupe (Obaïbi, Okaïdi), Orchestra, Mayoral, CWF 
(llicències de Boss, Burberry) i Zippy. Mayoral és 
l'únic grup que té seu a Espanya. L'any 2014, i segons 
modaes.es, companyies com Mayoral han arribat a 
rècords de facturació i han superat la barrera dels 
250 milions d'euros. Altres marques que no entren 
en el rànquing, però que estan potenciant molt la 
seva presència internacional o han augmentat el seu 
negoci són: Bóboli, Tuc Tuc o Neck & Nech. 

COMPREM ROBA INFANTIL DE SEGONA MÀ?  
La meitat dels espanyols –uns 22 milions– acudeixen 
al mercat de segona mà per comprar articles diver-
sos, amb un creixement del 10% des de 2010, una 
xifra que suposa el doble que el 2004 –segons dades 
del 2014–. En aquest marc, resulta que cada cop es 
compra més roba infantil de segona mà, atès una ma-
jor consciència ambiental dels consumidors i l'estalvi 
econòmic que pot suposar, ja que és més barata que 
la de primera mà. Des de l'inici de la crisi econòmica, 
la compra i venda de segona mà ha arribat per no 
marxar. A més, el consum de roba de segona mà obre 
canals de col·laboració i apropament entre les perso-
nes, ja que tant es pot comprar com vendre.

Segons dades del 2013 de Percentil.com, en un total 
d'enquestats de 1.899 persones, de les quals un 
93% eren mares, un 36% han comprat productes 

de segona mà per als seus fi lls en alguna ocasió. Per 
què? Sobretot per la voluntat de practicar un con-
sum responsable i per un increment en l'acceptació 
general d'aquest tipus de compra, que durant anys 
ha estat menys valorada i poc considerada per al 
públic infantil. De fet, entre els enquestats –o, més 
correctament, les enquestades– que encara no 
consumeixen roba infantil de segona mà, un 40% 
ho farien si es donessin les garanties de qualitat i 
possibilitat de devolució.

La Confederació de Consumidors i Usuaris 
d'Espanya (CECU) afi rma que quasi un terç del 
pressupost total per a la «tornada a l'escola» és 
absorbit per la compra de roba i calçat, amb una 
despesa mínima d'entre 150 i 200 ¤. Comprant 
roba de segona mà, aquest pressupost es redueix 
entre un 70%-80%.

El mateix estudi de Percentil,2 però fet l'any 2016, 
permet adonar-se'n que només un 19% dels 
que compren roba de segona mà en la tornada a 
l'escola ho fan per reduir l'impacte ambiental que 
en suposa la fabricació, mentre que un 60% ho fa 
per estalviar-se diners. En relació amb altres països 
europeus, ens assemblem a França, mentre que a 
Alemanya prop d'un 30% dels enquestats compra 
roba de segona mà tot just per tornar a l'escola 
per motius únicament ambientals. Des d'Opcions 
trobem que aquests percentatges, fi ns i tot en el 
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cas d'Alemanya, són baixos. Encara ens afecta més 
el preu d'allò que comprem que tot el que hi ha al 
darrere: impacte ambiental i social a dojo.

ON S'EXPORTA LA ROBA INFANTIL PRODUÏDA AQUÍ?   
D'ON VE LA ROBA QUE IMPORTEM?

En el sector de la confecció de la roba infantil, 
operen 300 empreses que no es dediquen 
únicament a fabricar peces de roba infantil, 
sinó també peces de roba premamà. Una de les 
amenaces a les quals s'enfronten aquestes empreses, 
més enllà de l'esmentat descens de la natalitat, és 
l'important poder de negociació dels seus clients, 
que afecta els seus marges i els seus períodes de 
cobrament. Espanya representa el 4% del valor 
del mercat europeu de roba infantil.3 A diferència 
del que passa amb el conjunt de les exportacions 
espanyoles de béns, Itàlia, i no França, és el 
principal destinatari de les vendes a l'exterior dels 
productes espanyols de moda infantil. El 2014, el 
país transalpí va superar els 100 milions d'euros 
en compres, amb un augment del 12,2% respecte 
a l'any precedent. El 40% de les exportacions es 
van concentrar, doncs, a Itàlia, Portugal i França. 
Les compres de Portugal al sector, però, van 
caure un 5,6%, i a França es van duplicar, amb 
una pujada anual del 125%. Fora de la zona euro, 
el principal destinatari de les exportacions és el 
Regne Unit, seguit per Rússia i Mèxic.  Pel que fa a 
les importacions, aquestes van créixer un 10% els 
primers nou mesos del 2014. La Xina és el principal 
origen d'aquestes importacions, amb una quota del 
33%, i Portugal és el país que més creixement ha 
experimentat, del 36%.1

PER QUÈ LA COMPREM?

La compra per a regal té una importància 
especialment signifi cativa en el segment dels 
productes per a la infància. De mitjana, el 48,3% 
de les compres d'aquest tipus de productes es fan 
amb aquesta fi nalitat. El 29,5% dels consumidors 
que han adquirit en l'últim any productes infantils 
afi rma que sempre que compra aquest tipus de 
productes és per fer un regal. Un altre segment 
important dels consumidors, del 15,8%, situa entre 
el 50% i el 99% les ocasions en les quals compra 
productes per a la infància per regalar.1 Una altra 
pregunta que ens podríem fer després de saber 
aquesta informació és quants d'aquests regals són 
realment necessaris o s'acaben fent servir? 

CADA QUANT LA COMPREM?

En relació amb la freqüència de compra,   
els consumidors de productes de moda infantil  
es divideixen entre diversos grups. El més nombrós  
és el format per aquells compradors que 
adquireixen aquest tipus d'articles amb una 
freqüència relativa, entre sis mesos i un any, que 
arriben al 28,8%. El segon grup, format pel 26,4%, 
és el que constitueixen els que compren productes 
de moda per a nens amb una freqüència d'entre tres 
i sis mesos, i el tercer, amb el 26%, els que compren 
cada mes o dos mesos.

QUÈ ÉS EL QUE VALOREM MÉS QUAN LA COMPREM?

La idea que subscriuen més compradors d'aquest 
tipus de productes és que «cal fer un consum respon-
sable de productes infantils i no deixar-se portar pel 
consumisme». També són majoritaris els que opinen 
que les marques de productes infantils han de tenir 
en compte l'ecologia en la producció dels seus 
productes i els que aposten per benefi ciar el consum 
de proximitat. Això mostra com el relat sobre la 
importància de saber d'on ve, com s'ha fabricat i qui 
ha fet allò que consumim ha calat, però no acaba de 
ser un factor sufi cient per canviar el model de con-
sum encara instaurat: el preu baix i la necessitat de 
renovació de la roba continuen imperant a l'hora de 
consumir moda. Així doncs, la relació qualitat-preu 
continua essent la característica més demandada per 
part dels consumidors de productes per a la infància, 
amb un 71,6%. Que ofereixi una garantia de produc-
tes de qualitat, que es preocupi per la seguretat dels 
seus productes i que sigui fi able són els altres valors 
més assenyalats, per davant del disseny, la innovació 
o el component moda.4

1. Segons dades de Encuesta anual de facturación 2014. 
Asociación Española de Productos para la Infancia 
(Asepri).

2. Estudi Compras de segunda mano en la vuelta al cole, 
que compta amb una enquesta patrocinada per Play-
mobil (2013).

3. Informe sectorial de la Economía Española. 2015. Sector 
textil. CESCE.

4. Estudi de mercat realitzat per Privalia (Estudi de consum 
de productes per a la infància) a través d'un panell de 
consumidors de netquest, amb una mostra de més de 
700 compradors de productes infantils. 
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M E N JA R ,  L L U M ,  A I G UA ,  T E L È FO N ,    
R O B A  I N FA N T I L . . . 
Q UA NT E N S COS TA U N F I LL ?  
I  L A S E VA RO BA ?

Evolució de la despesa en un fi ll/fi lla des dels 0 anys fi ns els 12 en diversos àmbits:     
alimentació, higiene, roba i calçat, educació, oci i joguines, sanitat i altres.  
Font: Elaboració pròpia a partir de l'informe del CEACCU El que costa un fi ll (2000). 

En una llar estàndard i segons dades de l'INE, es 
tenen unes despeses que poden arribar a 27.419,52 
euros a l'any. En aquestes despeses, el consum de 
roba infantil dels 0 als 12 anys varien del 3 a 4,5%, 
segons el grup d'edat en què es trobi. No es tracta, 
doncs, de la partida en què les famílies gastem més 
diners l'any. 

El cost associat a un fi ll depèn del nivell de despesa 
de cada família, de si és el primer fi ll o no, i de 
les circumstàncies específi ques de cada infant. Al 
llarg del primer any, normalment, cal cobrir unes 
despeses extres, tot i que en aquesta dada també pot 
haver-hi prou varietat. Per exemple, es pot trobar 
un llit bressol de nadó entre els 75 i els 500 ¤;  
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sent aquests els preus més extrems del mercat. 
Tanmateix, durant el primer any de vida d'un fi ll o 
fi lla, la despesa oscil·la en un 80% dels casos entre 
els 5.000 i els 9.000 ¤. Els anys que segueixen se so-
len estabilitzar fi ns als 12 anys, en què l'oci i altres 
despeses tornen a fer incrementar el cost.1 

Entrant més en detall, i segons el segon informe 
del CEACCU2 del 2008 sobre El que costa un fi ll per 
edats (0-1 any, 1-3, 3-6, 6-12 anys) i en comparació 
amb el primer estudi de l'any 2000, es constaten 
certs canvis en la despesa familiar dedicats als més 
petits de la casa. Per exemple, s'observa que la des-
pesa en roba i calçat i oci s'ha duplicat, i es conso-
lida i s'incrementa el consum entre els adolescents 
i joves amb partides com higiene, roba i calçat i 
tecnologies de la informació i comunicació. 

En el cas dels nounats, també és destacable 
l'increment de la despesa en el moment de com-
plementar el seu kit de benvinguda amb l'aparició 
de nous productes d'utilitat relativa com dosifi -
cadors de llet en pols, aparells escalfatovalloletes o 
coixins antibolcada per al bressol. Aquests tipus de 
productes han fet que la despesa anual destinada 
a la cura del nadó (puericultura) passi d'uns 1.021 
euros l'any 2000 a 1.800 euros l'any 2008. Per cert, 
algú sap què és exactament un escalfatovalloletes? 
Sembla que és un aparell elèctric la funció del qual 
és evitar que les tovalloletes resultin massa fredes 
en contacte amb la delicada pell del nadó. Resulta 
això realment útil?

Una altra conclusió d'aquest informe és que l'etapa 
que deixa menys marge d'estalvi per als pares són 
els tres primers anys, amb una despesa mínima 
de 7.000 euros. Però quan els fi lls «resulten més 
cars» són a partir dels 12 anys, quan la despesa en 
oci, roba de marca, ensenyament privat, viatges 
d'idiomes o béns electrònics poden arribar a dispa-
rar el marcador fi ns als 21.000 euros, com a extrem 
superior. Aquí ja entren refl exions sobre la necessi-
tat dels recent adolescents (12 anys) de comprar-se 
roba de marca per sentir-se part d'un grup o co-
munitat, si no poden gaudir de l'educació pública, 
si cal viatjar a un altre país per aprendre un idioma 
o si cal que tinguin mòbil abans dels 15 anys. 

Segons l'estudi del CEACCU, la despesa en roba 
varia, dels 3 als 12 anys, entre els 600 i 1.400 euros 
a l'any. En el primer any de vida el creixement 
continuat dels nadons ens porta a adquirir l'equip 
complert (des de roba interior fi ns a sabates) cada 
dos o tres mesos. La despesa mitjana en el primer 

trimestre és de 315 euros. Només en el primer 
trimestre! Això considerant que tota la roba la 
compréssim nova en lloc de rebre-la de cercles de 
familiars i amics propers o d'adquirir-la de segona 
mà (com expliquem a la Guia pràctica). 

Dels 0 als 12 anys, en els quatre grups d'edat tre-
ballats, la proporció de la despesa en roba respecte 
al total passa del 13,7% dels 0-1, al 8,42% de l'1-3, 
al 8,69% dels 3-6 i 7,16% dels 6-12. Així doncs, 
la roba infantil té un pes superior en la primera 
etapa d'edat i va perdent pes respecte d'altres 
partides, com l'alimentació o l'educació.

1. Segons el llibre Planifi ca tu economía personal y fami-
liar (Profi t Editorial, 2016) de David Igual. 

2. Confederación Española de Organizaciones de Amas 
de casa, Consumidores y Usuarios. Va publicar un 
primer informe sobre El que costa un fi ll, l'any 2000, 
que va tenir un impacte important en mitjans, societat 
i institucions.

           GUIA DE CONSUM /  CONSUM CONSCIENT DE ROBA INFANTIL  _  25



OPCIONS   Nº  51NºOPCIONS   OPCIONS   Nº  51

Canastreta 
recomanada Opcions

2 amanyacs
8 mussolines Amb 5 n'hi ha prou. 

2 samarretes de 
batista

No són imprescindibles. En teoria és el pri-
mer que s'ha de posar al nadó quan neix, 
però a la pràctica no cal que sigui així. 

6-8 bodies talla 1  > Pot ser que hi hagi mares i pares que 
no vulguin posar roba de segon ús al seu 
nadó. Si aquesta roba està neta no hi ha 
cap problema. No oblidem que segons 
quina roba nova també pot estar «bruta» 
pels seus components. Si no, per què es 
recomana rentar la roba dels nadons abans 
de posar-la per primer cop?

6-8 bodies talla 2   / Convé esperar-se a saber si el nadó és 
gran o petit per comprar tots els bodies..

6 samarretes  

6-8 polaines
8 pijames  / 8 pijames són molts!
6-8 pitets Amb un pitet de silicona, només un, es 

poden estalviar tants pitets de tela que 
caldrà rentar un a un. 

2 barrets
4-6 mitjons
1-2 jaquetes Depèn de l'època de l'any. Els nadons 

millor cobrir-los amb sacs o mantetes, que 
posa'ls-hi jaquetes / 

2 manyoples També es poden fer servir mitjonets per les 
mans o bé tallar/llimar les ungles

4 conjunts de carrer
4-6 jerseis / Depèn de l'època de l'any.

4-6 calcetes de 
bolquer

Per dormir
Bressol i matalàs 
per al bressol (un 

parell de protectors)

Cabàs Depèn de la necessitat de disposar d'un 
bressol mòbil més petit. En molts casos, no 
és necessari.

Llençols per al 
cabàs

El cabàs és més petit que el bressol. Si 
comprem llençols específi cs, aquests no 
ens serviran després per al bressol. No s'ha 
de comprar massa! I la segona mà és una 
bona opció, perquè són llençols que es fan 
servir poc.

Per dormir
Llençols per al 

bressol
 / Amb un parell n'hi ha prou. En tot 

cas, el que sí que cal és tenir diverses 
mudes del llençol de sota.

Manta  
Saquet

Protector de bressol

Higiene/farmaciola
Bolquers talla 1 Poden ser bolquers de tela o bé bol-

quers biodegradables.
Tovalloletes Es pot rentar millor amb aigua i sabó 

i una esponja, i evitar l'ús excessiu de 
tovalloletes, sobretot quan som a casa.

Banyera
Canviador Qualsevol lloc pot ser un canviador 

ideal per a un nadó sempre que la nos-
tra esquena no pateixi. No cal un moble 
només per a aquesta funció.

2 tovalloles amb 
caputxa

Funcionen bé, però qualsevol tovallola o 
mussolina fa la funció.

1 esponja natural No és imprescindible.
Gel Que no sigui perfumat.

Crema hidratant Oli d'ametlles premsat en fred, si cal.
Crema per al culet Oli d'ametlles premsat en fred, si cal.
Crema per a la cara Oli d'ametlles premsat en fred, si cal.

Colònia Els nadons estan desenvolupant els seus 
sentits, i l'olfacte és un dels primers. La 
colònia no els ajuda a fer-ho. A més, 
l'olor dels nadons és la millor, no cal 
colònia.

Pinta suau Espereu a veure si el nadó té cabell. No 
cal comprar-ho tot d'entrada. La pinta, 
a l'hospital, és més que prescindible.

Bastonets per a les 
oïdes

No calen.

Sèrum Si cal, ja el comprareu.
Alcohol 70º Només cal durant els primers 10-15 

dies, fi ns que cauen les restes del cordó 
umbilical.

Gases estèrils Només cal durant els primers 10-15 
dies, fi ns que cauen les restes del cordó 
umbilical.

Aspirador nasal Els mocs són un protector natural. Com 
més s'aspiren, més se'n generen. En 
cas d'incomoditat del nadó, es pot fer 
servir sèrum per fer neteges nasals, però 
no aspirar.

Termòmetre, llima, tisores amb punta rodona

 C A N A S TR ETA O C A M IÓ?  C A N A S TR ETA O C A M IÓ?  C A N A S TR ETA O C A M IÓ?  C A N A S TR ETA O C A M IÓ? 
N ECESSITA TOT AIXÒ U N NADÓ?N ECESSITA TOT AIXÒ U N NADÓ?N ECESSITA TOT AIXÒ U N NADÓ?
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Llista adaptada per Opcions. La llista original prové del fòrum 
«Bebesymas» i va circular al llarg del 2011 com la «canastreta 
ideal» per rebre un nounat a casa.   

 : Prestat de persones properes. De segona mà.

EL PRIMER ANY 
POT SER EL MÉS CAR 
O EL MÉS BARAT. 
DEPÈN DE NOSALTRES.

Després d'analitzar l'estudi del CEACCU 2008, ens 
ha sorprès moltes de les partides incorporades en 
la criança d'un fi ll o una fi lla durant el primer any 
de vida. Per començar, la possibilitat de donar el pit 
no es considera i, de partida, es compta amb 1.200 
euros anuals en menjar quan la lactància materna 
podria reduir aquesta despesa de manera radical. 
En la partida d'higiene, s'inclouen cremes per a la 
cara, cremes per a la zona del bolquer, colònies, 
etc. Aquests productes són del tot prescindibles i 
fi ns i tot poc recomanables, sobretot les colònies 
en un moment en què els nadons estan desenvolu-
pant un sentit tan important com l'olfacte. Quan 
arribem a la roba, 1.260 euros a l'any, ens oblidem 
de la gran quantitat de roba que ens poden passar 
familiars i amics, a més de la que podem comprar 
de segona mà, molt més assequible. I en l'apartat 
d'extres, es pot trobar aspectes com xumets –no 
tots els nens en fan servir–, esterilitzador, biberó, 
escalfabiberó, dosifi cador de llet –que pot pujar el 
preu a 221 euros–, productes innecessaris en el cas 
de donar el pit –encara que sigui només els primers 
6 mesos–, banyera-canviador (no és indispensable), 
etc. Realment, dels 0 a 1 any els nadons necessiten, 
bàsicament, les seves mares i pares, i prou. La resta 
són complements cars que ocupen espai, que fan un 
servei temporal i que, en molts casos, ens compli-
quen més la vida de la que ens la faciliten. Hem fet 
una estimació del sobrecost associat a l'ús de llets de 
fórmula –en lloc de pit– els primers mesos i d'altres 
complements que o bé considerem innecessaris 
o excessivament cars, i hem aconseguit un estalvi 
d'uns 800 euros. 

Transport
Xumets No tots els nadons el fan servir. 

Eviteu fer-los servir fi ns que el nadó 
s'hagi adaptat bé a prendre pit.

Cotxet
Llençols o mussolina Ja en tenim. No cal que siguin 

especials per al cotxet.
Manta o mussolina per 

tapar el bebè
Ja en tenim. No cal que siguin 
especials per al cotxet.

Plàstic per a la pluja Valoreu si el fareu servir. Un paraigua 
pot fer la funció si plou de tant en 
tant. Sobretot si el feu servir i es 
mulla, cal assecar-lo bé perquè no es 
faci malbé.

Para-sol per al sol Les mussolines van millor i no 
ens obliguen a conduir el cotxet i 
redirigir constantment el para-sol en 
funció de la ubicació del sol.

Bossa per al cotxet Bastant necessari!
Motxilla o cangur Els primers mesos són imprescin-

dibles. Ens mantenen a prop del 
nadó i ens eviten anar carregats amb 
cotxets.

Altres
Mòbil pel bressol No calen tants estímuls!

Manteta 
d'activitats

No calen tants estímuls!

Hamaqueta Depèn de cada nen. Hi ha a qui no agrada. 
S'ha d'intentar que sigui de segona mà.

Trona No la farem servir fi ns als 6 mesos, apro-
ximadament. No cal comprar-la o tenir-la 
abans perquè ocupa lloc a casa.

Vigilanadons Depèn de la mida de la casa. Però quan un 
nadó es queixa, se sent sense necessitat 
d'aparells.

Cistell per a la roba 
bruta

No en cal un d'específi c, ja que qualsevol 
bossa de tela pot fer aquest paper.

Parc Depèn de la mida de la casa i de la neces-
sitat de «col·locar» el nadó de tant en tant. 
El bressol de viatge, molts cops, pot fer 
aquesta doble funció.

Humidifi cador No és imprescindible.
Llum tènue No és imprescindible.
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TOXICITAT 
I  R E S I DU S 
D E L A RO BA 
I N FA NTI L 

Avui en dia, es produeixen moltes tones de teixits i 
roba a l'any. Ja no arriben només dues col·leccions 
anuals de roba a les botigues, sinó que poden 
arribar-hi fi ns a vuit. Roba nova cada mes. Les 
grans cadenes ens han acostumat a la novetat i a 
la necessitat vital de comprar de manera habitual 
per no passar de moda, per no perdre'ns la darrera 
tendència. També ens han acostumat a uns preus 
molt baixos i a una roba amb una qualitat força 
baixa que dura molt poc i que ens obliga a haver de 
comprar de nou. És un cercle viciós.

En el cas de la roba infantil, també hi ha modes, 
també volem seguir la darrera tendència i també 
ens trobem amb roba de baixa qualitat a preus 
econòmics. I moltes vegades pensem: «com que du-
rarà uns mesos o, com a molt, un any –atès que els 
nens creixen i la roba no–, tampoc no passa res si 
no és de bona qualitat». I aquí comença un consum 
desmesurat de roba infantil, un bé de consum que 
no s'adapta al seu principal usuari: persones petites 
que no paren de fer-se grans. 

Les dades globals de la indústria de la moda, tant 
infantil com adulta, mostren que l'any 2010 es van 
fabricar 150.000 milions de peces de roba a tot el 
món i que el 2015 es preveia que la indústria tèxtil 
produís més de 400.000 milions de metres quadrats 
de teixit, segons dades d'Slow Fashion Next. La 
moda representa el 3% del comerç global interna-

cional, i genera el 20% dels tòxics i el 10% de les 
emissions de CO

2
 globals. Gairebé tota la indústria 

tèxtil està ubicada a Àsia, Amèrica del Nord, Europa 
i el Japó. I més del 80% de tota la roba que es com-
pra a Espanya és importada.

Segons un article recent de The Huffi ngton Post 1 
cada any es compren 80.000 milions de peces de 
roba a tot el món. Al llarg del procés de manufactu-
ra, abans d'arribar als consumidors fi nals, es llença 
un 15% del teixit. Ja es genera molt residu abans 
d'arribar a les botigues. Als Estats Units, on el 97% 
de la roba que es ven està fabricada a l'estranger, 
un consumidor mitjà llença uns 30 kg de roba 
l'any, segons l'Agència per a la Protecció del Medi 
Ambient, tot i que segons altres fonts es podria 
arribar a uns 40 kg. El 85% acaba en abocadors, 
on els teixits químicament processats triguen a 
descompondre's i arriben a contaminar el sòl i els 
aqüífers. Si la roba fos com el tabac i a l'etiqueta ens 
informessin sobre com es fabrica, quins impactes 
genera sobre el medi ambient i fi ns i tot sobre la 
salut i la societat, potser deixaríem de consumir 
«moda ràpida».

Roba tòxica per a pells sensibles

Resulta que encara són molts els productes que 
trobem al mercat que contenen substàncies tòxi-
ques i que, per tant, podrien ser perjudicials per a la 
salut dels consumidors. Tanmateix, tot i que encara 
no estan massa estudiats els efectes que pot tenir 
en la nostra salut i la seva importància –que seran 
gairebé sempre a mitjà i llarg termini–, hauria de 
prevaldre el principi de precaució. La comoditat, 
la inèrcia o la cerca de més benefi ci per al fabricant 
no hauria de passar per davant de la fabricació 
de productes respectuosos amb la salut de qui els 
produeix –la part, amb diferència, més afectada per 
l'ús de substàncies tòxiques–, amb el medi ambient 
i amb qui els fa servir.

Perquè la roba, en aquest cas infantil, no és una 
excepció. A més, en el cas dels infants, l'exposició a 
certs tòxics és superior atès la seva petita mida i el 
seu lent metabolisme, que els fa més sensibles a se-
gons quins contaminants. Això resulta preocupant i 
alarmant. Com pot ser que encara es comercialitzin 
aquests productes perjudicials per a la salut? No 
hi ha regulacions al respecte que vigilin aquests 
aspectes? 
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La campanya Detox de «Moda sense tòxics», de 
Greenpeace, ha demostrat que alguns tòxics arriben 
a la roba, en petites quantitats, però hi són. Detox 
va començar l'any 2010, i fi ns a l'actualitat ha in-
format sobre els productes químics que no haurien 
d'estar presents en la roba; ha convidat 17 marques 
de roba infantil a avançar i comprometre's en 
aquesta direcció, entre les quals es troben Inditex, 
Benetton, H&M, Zara i Mango. Com a data límit, 
s'ha fi xat el 2020 i el que es demana és transparèn-
cia i responsabilitat en el procés de reducció del to-
tal de substàncies químiques dels seus abocaments, 
de tota la seva cadena de subministrament i en el 
cicle de vida dels seus productes. Greenpeace en fa 
el seguiment i publica informes periòdics. 

Concretament, en relació amb la roba infantil i se-
gons un darrer informe de Greenpeace, com a part 
de la campanya Detox, es va trobar la presència de 
substàncies químiques perilloses en peces de moda 
i calçat infantil de 12 marques internacionals per 
sobre dels nivells permesos (com podeu veure en la 
taula comparativa de marques que venen roba in-
fantil). Entre les marques analitzades, hi ha des d'un 
gegant de la «moda ràpida» com Primark, C&A, 
Disney, Uniglo, fi ns a marques de roba esportiva 
com Adidas, Puma o Nike, passant per marques de 
luxe, com Burberry. Les 82 peces de roba investiga-
des es van fabricar, com a mínim, en 12 països dife-
rents i es van adquirir en 25 països d'Àsia, Amèrica 
i Europa.2 

Alguns dels tòxics associats a la roba són els alqui-
fenols, els ftalats –que s'utilitzen com a plastifi cants 
o suavitzants en plàstics–, els NPE –o etoxilats de 
nonifenol, que són surfactants–, els organoestànics 
–emprats com a biocides o fungicides en productes 
com mitjons, sabates i roba esportiva per evitar les 
olors i com a estabilitzadors en estampats plàstics–, 
els PCF –o per/polifl uorinads, fets servir per la seva 
capacitat de repel·lir l'aigua i l'oli– o l'antimoni –que 
es fa servir com a catalitzador durant la manufactu-
ra tèxtil. Les alteracions a la salut que poden provo-
car són a mitjà i llarg termini, i estan relacionades 
amb el sistema endocrí i amb la pell, principalment. 
Però, quan es generen aquests tòxics? Es produei-
xen al llarg de tots els processos de confecció d'una 
peça de roba, així com els químics que absorbeixen 
els teixits durant la seva transformació: des del 
cultiu del teixit –amb la possible bioacumulació de 
pesticides– o la seva fabricació, fi ns que arriba a les 
botigues i al consumidor fi nal. 

A les preguntes de cal rentar la roba dels nens i 
nenes abans d'estrenar-la?, depèn de la marca?, la 
resposta és que sempre cal rentar la roba abans de 
fer-la servir per primer cop per evitar que els tòxics 
acumulats en el procés de producció, manipulació 
i transport arribin al consumidor fi nal, en aquest 
cas encara més, ja que es tracta dels més petits de la 
casa. Els límits legals permesos es poden consultar 
en l'informe corresponent de Greenpeace.2 Però és 
important tenir en compte que la legislació de cada 
país és diferent i que les marques apliquen la legis-
lació del país on produeixen. D'aquí vénen molts 
dels malentesos en relació amb l'origen de la roba 
que comprem.

Etiquetes massa llargues, que no 
s'entenen i que no diuen el que volem 
saber

Un possible malentès sobre l'origen de la roba 
és que a l'etiqueta indiqui «Fet a» Europa, però 
que això no inclogui totes les parts del procés de 
fabricació. De fet, i en relació amb el número 40 
d'Opcions, on també es parlava de roba, volem fer 
un petit incís sobre la informació de les etique-
tes, moltes vegades difícil d'interpretar i valorar. 
La Unió Europea ja porta molt de temps donant 
voltes a aquest tema. Hem de diferenciar dos tipus 
d'informació: una, d'on ve; i l'altra, de què està 
compost. 

D'una banda, a l'article 23 del reglament tèxtil del 
2011,3 s'exigeix a la Comissió Europea que «com 
a molt tard el 8 de novembre de 2014 presenti al 
Parlament Europeu i al Consell un informe sobre 
l'aplicació del reglament, que tracti en particular les 
sol·licituds i l'adopció de denominacions de noves 
fi bres tèxtils». En aquest article també s'exigeix a la 
Comissió que, si procedeix, presenti una proposta 
legislativa al respecte.4 Els principals canvis intro-
duïts pel Reglament es poden consultar a l'Informe 
en qüestió, però destaquem l'obligació general 
d'indicar la totalitat de la composició en fi bres 
dels productes tèxtils i l'aclariment de les normes 
relatives a les etiquetes i les marques que indiquen 
la composició en fi bres, i l'obligació d'indicar la 
presència de parts no tèxtils d'origen animal, entre 
d'altres. 

De l'altra banda, i en relació a la procedència de 
la roba i altre tipus d'informació –com la talla o 
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el manteniment–, el reglament no regula aquests 
aspectes i per això, tal com s'indica en el número 
40 de la revista –concretament a l'article «Aques-
ta brusa, on està fabricada? No ho trobo!»– es va 
demanar que com a tard el 30 de setembre del 
2013 la Comissió ho regulés d'alguna manera que 
els consumidors comptéssim amb una informa-
ció precisa, pertinent, comprensible i comparable 
sobre les característiques dels productes tèxtils. 
En conseqüència, el 25 de setembre de 2013, la 
Comissió va aprovar un informe5 sobre els possibles 
nous requisits d'etiquetatge dels productes tèxtils i 
sobre l'estudi relatiu a les substàncies al·lergògenes 
presents en aquests. Finalment, es va arribar a la 
conclusió que els actuals requisits d'etiquetatge dels 
productes tèxtils ja resulten adequats, i només en 
el cas dels al·lergògens va insistir en la necessitat de 
continuar investigant de manera més intensa per tal 
de no fer servir aquestes substàncies, tot indicant 
possibles mesures. 

És a dir, en resum, i després de diversos informes de 
noms inacabables, no s'ha avançat en la millora de 
la informació de l'origen de la roba que comprem. 
Almenys, de moment. Tanmateix, si ho pensem bé, 
veurem que si tota aquesta informació hagués de 
constar en l'etiqueta, aquesta seria encara més llarga 
i molesta del que resulta ara. Qui no s'ha trobat 
gratant-se l'esquena o el coll per les erupcions 
causades per les etiquetes? Qui no ha trencat una 
peça de roba en intentar treure-les? I qui les llegeix, 
realment? En el cas dels nens i nenes, això és encara 
més explícit, ja que, i sobretot en els nounats, les 
llargues etiquetes els poden provocar irritacions a 
la pell –fi ns i tot tallades, ja que has de deixar un 
trosset per no carregar-te la peça i aquest trosset 
els frega bastant. Segons l'article de Verne (El País) 
«Per què són tan llargues les etiquetes de la roba?» 
(novembre de 2015), aquestes ho són –almenys, en 
el cas de Zara o Mango– perquè han d'incorporar 
molta informació legal i dels diferents països on 
es comercialitza la roba. Resulta curiós que entre 
tota aquesta informació obligatòria no hi hagi d'on 
prové exactament cada peça en totes les fases de la 
seva producció. Total, per un parell de «pàgines» 
més d'etiqueta no passaria res. Per saber més sobre 
etiquetatge, us aconsellem que feu un cop d'ull a 
la informació que l'Agència Catalana del Consum 
posa al nostre abast en el seu web.6  

Pel que fa a la informació tant social com ambien-
tal, és a dir l'ecoetiquetatge, aquest no és obligato-

ri, i avui en dia les marques el fan servir com un 
valor afegit o com a imatge de marca. Però el que 
realment succeeix és que el que se certifi ca sol ser 
només el teixit –on s'ha fabricat i com–, però no 
tota la peça de roba en les diverses fases del cicle de 
vida. Els processos de confecció, per exemple, no 
s'inclouen. Avui dia, a més, les marques sostenibles 
més petites, que en molts casos sí que controlen tot 
el procés productiu, no es poden permetre ecocer-
tifi car-se, ja que s'encareix molt el procés i, per tant, 
el preu fi nal de la roba, que en internalitzar tots els 
costos ja sol ser superior. Així que moltes no ho 
poden incloure, ni tan sols al seu web. Un exemple 
d'això és la normativa del segell ecològic de roba 
GOTS, un dels més comuns en roba infantil.

Un altre problema de l'ecoetiquetatge és que la seva 
lectura no resulti confusa per al consumidor que, fi -
nalment, esdevé desconfi at davant tanta informació 
difícil d'entendre i, a més, no li vol dedicar tant de 
temps en el moment de compra. Les certifi cacions 
més comunes en roba infantil són:

• GOTS (Standar Global Organic Textil), que 
certifi ca que la roba conté un percentatge mínim 
(70%) de fi bres de producció ecològica (95% en 
el cas de la categoria GOTS orgànic) i un màxim 
d'un 10% de sintètiques (5% en el cas del GOTS 
orgànic). Inclou també altres criteris ambientals  
i alguns de socials. 

• Oeko-tex 100, un estàndard per als productes 
tèxtils acabats, és a dir, no té en compte l'origen 
de la fi bra. Prohibeix o limita la presència de 
substàncies prohibides legalment, substàncies 
perjudicials per a la salut.

• Fair Trade, que garanteix unes relacions comer-
cials lliures directes i honestes entre productors 
i consumidors. Els productors formen part de 
cooperatives o bé organitzacions voluntàries i 
funcionen democràticament. Rebutja l'explota-
ció infantil i el preu que es paga als productors, 
i assegura unes condicions de vida dignes als 
treballadors. En principi, hauria de facilitar tota 
la informació sobre el procés complet del produc-
te. Aquest esdevé el segell més integral, ja que el 
comerç just també inclou aspectes ambientals. 

30  _  GUIA DE CONSUM /  CONSUM CONSCIENT DE ROBA INFANTIL



OPCIONS   Nº  51

*  Informació cedida per la fundació priva-
da Formació i Treball, una de les empreses 
de reinserció del Consorci d'entitats de la 
cooperativa Roba Amiga. L'àmbit territorial 
durant el 2015 ha estat el següent: Barcelonès, 
Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, alguns 
municipis del Maresme i el Vallès Occidental, 
totes les comarques de Tarragona i comarques 
de Lleida. No obstant això, s'ha de tenir present 
que en algunes d'aquestes comarques també 
recullen roba Engrunes, Solidança i Humana, i 
aquesta roba no arriba a la planta de Formació i 
Treball. Els sistemes de recollida de la roba són: 
contenidors al carrer i deixalleries, contenidors 
en llocs tancats, recollida a domicili a la ciutat 
de Barcelona i campanyes puntuals a empreses, 
escoles, algunes botigues, etc.

Quanta roba infantil llencem? 

A Espanya, cada habitant compra de mitjana unes dues peces 
de vestir al mes, de les quals un 89% acaben a l'abocador com a 
residus no biodegradables, atès la seva alta composició de plàstics 
i polièster sintètic, segons Slow Fashion Next. Cal insistir, a més, 
en el curt cicle de vida d'aquests residus, provocat pel cicle curt 
de la moda. A més, la gestió d'aquests residus no està controlada, 
es disposa de pocs recursos i molts acaben en abocadors descon-
trolats –entre un 15 i un 24% dels residus tèxtils a Espanya–, la 
qual cosa genera lixiviats que es fi ltren al subsòl i contaminen els 
aqüífers. D'altres s'incineren, una de les pràctiques de gestió dels 
residus més contaminant. I el problema no són solament els resi-
dus postconsum, sinó que és molt preocupant el volum de residus 
generats en el procés de producció.

Segons el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-
2022, l'any 2020 la meitat dels residus tèxtils –mesurats en pes– 
s'hauran de reciclar. L'any 2011 només es reutilitzava un 10-20% 
de les peces de roba. Els espanyols són cada vegada més conscients 
que els residus –un 5,5% dels quals són tèxtils (2012), segons el 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient–7 són un 
dels principals problemes ambientals. 

ROBA AMIGA: 
UN CAS DE BONA 
GESTIÓ DE ROBA  
EN DESÚS

No hem pogut trobar informació 
concreta sobre el total de residus 
tèxtils provinents de la roba infantil, 
però sí que podem comptar amb un 
exemple concret dels residus tèxtils 
infantils que recull la fundació pri-
vada Fundació i Treball a Catalunya 
(FIT, que forma part de Roba Amiga) 
a Catalunya*.  Aquesta fundació va 
enregistrar que durant l'any 2015 van 
recollir aproximadament 650.000 kg 
de roba infantil –un 20% del total de 
la roba que recullen– a Catalunya. 
D'aquesta, un 5% s'envia a les seves 
botigues per a venda al públic i en-
trega social. I es ven aproximadament 
el 90% de la roba enviada. La resta 
de la tria de roba es distribueix de la 
manera següent:

 · Un 55% és d'una segona qualitat 
encara reutilitzable i es comercia-
litza a l'Àfrica.

 · Un 15% és d'una tercera qualitat 
encara reutilitzable i es comercia-
litza al Pakistan.

 · Un 20% és reciclable –cotó, texà, 
jersei, acrílic– i es comercialitza 
principalment al Pakistan i l'Índia, 
i una petita part a empreses reci-
cladores espanyoles amb les quals 
s'estan fent proves. D'aquest mate-
rial es fan draps, fi l, borra, etc.

 · Un 4,5% és rebuig i va a plantes de 
cogeneració.

 · Un 0,5% és rebuig de calçat i bos-
ses de mà i va a l'abocador.

1.  Article «Andrew Morgan descubrió de dónde venía la ropa de sus hijos 
y decidió contarlo en un documental», de Gregory Beyer (setembre de 
2016), a The Huffi ngton Post.

2.  Greenpeace va publicar l'any 2014 l'informe Una pequeña historia sobre 
los monstruos que habitan en tu armario.

3.  Reglament UE 1007/2011 relatiu a les denominacions de les fi bres 
tèxtils i a l'etiquetatge i marcatge de la composició en fi bres dels 
productes tèxtils, també anomenat reglament tèxtil.

4.  Segons l'informe de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell 
sobre l'aplicació del reglament UE tèxtil. Brussel·les, 29.10.2014 
COM(2014) 633 fi nal. 

5.  Informe de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell relatiu als 
possibles nous requisits d'etiquetatge dels productes tèxtils i l'estudi 
sobre les substàncies al·lergògenes presents en aquests productes, 
COM(2013) 656 fi nal de 25.9.2013. 

6.  http://www.consumcat.net/temes_de_consum/etiquetatge_textil_
calcat_pell/index.html 

7.  Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR). 2016-2022. 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA).

LA CERTIFICACIÓ, UNA EINA DE MÀRQUETING
Després d’elaborar la taula de les grans marques que venen roba infantil a 
partir de la informació dels seus webs, i polítiques i informes ambientals fets 
per elles mateixes, a Opcions ens vam quedar amb la sensació que no tot el que 
havíem trobat era cert. Per això, vam dur a terme una consulta amb la gent de 
Setem, que molt amablement ens van advertir que sovint les empreses creen 
els seus propis segells amb auditories internes pactades i campanyes de rentat 
de cara. A més, parcel·len la seva producció per atendre nínxols de mercat 
específi cs, de manera que poden satisfer un percentatge de mercat sensibilitzat 
mentre segueixen amb l’explotació laboral i l’impacte ambiental per a la resta 
de la seva producció. Concretament, ens van poder assegurar que en el cas de 
H&M les campanyes de denúncia de Roba Neta han demostrat que part de la 
informació que ells donen no és certa. 

GUIA DE CONSUM /  CONSUM CONSCIENT DE ROBA INFANTIL  _  31



OPCIONS   Nº  51

C O M PA R AT I VA  D E  G R A N S  M A R Q U E S  D E  R O B A  I N FA N T I L

MARCA

SIGNANTS 
DEL 
COMPROMÍS 
DETOX  POLÍTICA AMBIENTAL CERTIFICACIÓ

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
I DRETS HUMANS

PRESÈNCIA 
DE TÒXICS*

ADIDAS Sí Té fi tes establertes de cara al 2020 d'estalvi d'aigua, 
d'innovació de materials i processos, de reducció d'energia 
i de recursos humans.

Bluedesign (certifi cació que assegura que no hi hagi 
substàncies tòxiques en el procés ni en teixit fi nal, així com 
producció respectuosa amb el medi ambient).

Compten amb una carta dels drets laborals que 
demostra el seu compromís amb la Declaració Universal 
dels Drets Humans de les Nacions Unides. Aquestes 
polítiques estan relacionades amb qüestions com ara 
la selecció de personal, el desenvolupament, la igualtat 
d'oportunitats i la compensació de benefi cis.

Sí (NPE, ftalats, 
organoestànics, 
PCF i antimoni)

AMERICAN 
APPAREL

No No es marquen objectius. Defi neixen propòsits. Es venen 
com una marca de producció local (a Califòrnia). Defi neixen 
algunes mesures de reducció de residus, compten amb panells 
solars a les instal·lacions que els garanteix un 15% del submi-
nistrament elèctric, compten amb una línia de cotó orgànic i 
promouen la mobilitat sostenible entre els seus treballadors. 

Part de la col·lecció «Sustainable Edition» està feta amb cotó 
orgànic Cleaner Cotton (Cleaner Cotton Initiative)

Segons el seu apartat del web «Our workers», asseguren 
feina i bones condicions als seus treballadors, però no 
compten amb cap certifi cació o document ofi cial.

Sí (NPE, ftalats 
i antimoni)**

BURBERRY Sí Disposen d'estratègia de responsabilitat corporativa.  
Les polítiques inclouen, però no es limiten a: Anti-suborn i la 
corrupció política, Codi de Comerç Ètic de Conducta, Política 
Les polítiques inclouen, però no es limiten a: Anti-suborn i la 
corrupció política, Codi de Comerç Ètic de Conducta, Política 
Les polítiques inclouen, però no es limiten a: Anti-suborn i la 

Ambiental Global, Estudis de Drets Humans, Política de Grups 
d'Interès Local, Política de Compra Responsable, política 
tributària i La transparència en la cadena de subministrament.

BCI (Better Cotton Initiative) del cotó, però en aspectes 
humans (PRL) no de cultiu, ja que es diu que fan servir cotó 
transgènic. SFA (Sustainable Fibre Alliance) per al caixmir
i LWG (Leather Working Group) per al cuir.

Compta amb una política de drets humans que 
aplica amb els seus treballadors, tota la seva cadena de 
subministrament, les seves comunitats i els seus clients. 
L'abril de 2015 van rebre un reconeixement extern (UK 
Living Wage Employer) que certifi ca el seu compromís 
per assegurar que els que treballen per a Burberry 
reben, com a mínim, un salari digne. 

Sí (NEP, 
ftalats, PCF i 
antimoni)**

C&A Sí Disposen de política de subministrament sostenible. 
S'han marcat fi tes clares per al 2020 per reduir el seu impacte 
ambiental i garantir unes condicions de treball segures i justes. 
Avaluen el seu progrés durant el 2015: amb una estratègia de 
transparència amb els proveïdors, química sostenible elimanant 
certs compostos tòxics, avaluació dels drets humans en la 
cadena de subministrament i reducció de la petjada de carboni 
en un 1,4%, entre d'altres.

BCI (Better Cotton Initiative), OEKO TEX (només un 25% de 
les col·leccions europees) i GOTS (per a la roba de nadó)

Compta amb un codi de conducta que han de complir 
els seus proveïdors i les seves instal·lacions. Fan ells 
mateixos auditories. El 2015 van prendre part en una 
iniciativa de la cadena de subministrament a Alemanya, 
l'Associació per a la indústria tèxtil sostenible. I també 
donen suport al Bangladesh Accord for Fire and 
Building Safety.

Sí (NEP, 
ftalats, PCF 
i antimoni)

DISNEY No No s'ha trobat informació concreta sobre la roba. Sí que 
manifesten que tenen RSC (voluntariat, iniciatives fi lantròpi-
ques, educació ambiental, protecció dels animals, etc.).

Segons el seu web, tenen un compromís ambiental però 
no consta cap tipus de certifi cació.

Compten amb un codi de conducta compatible 
amb els convenis fonamentals de l'Organització 
Internacional del Treball (OIT).

Sí (NEP, 
ftalats, PCF 
i antimoni)

GAP Sí Fan un seguiment, fi ns l'any 2014, d'aspectes com 
condicions de treball, treballadors, comunitat i medi ambient. 
Ho fan amb indicadors com, per exemple, número de fàbriques 
avaluades (% d'aprovades i % de pendents), les quals reben una 
puntuació segons les seves condicions de treball.  

Better Cotton Initiative (BCI) per denim (tela texana) i 
DryDye® technology pel tenyit estalviant fi ns a un 95% 
d'aigua.

Adherits al programa Better Work program
i amb un Codi de Conducta propi.

Sí (NPE, ftalats 
i antimoni)**

H&M Sí Compten amb 7 compromisos: materials, socis respon-
sables, ètica, canvi climàtic (reducció emissions i consum 
d'energia), reduir, reutilizar i reciclar (utilitzant materials 
com el polièster reciclat), ús responsable dels recursos 
naturals (reducció del consum d'aigua en tots els processos), 
enfortir les comunitats (creació de llocs de treball dignes per 
als productors de cotó, donacions...)

Better Cotton Initiative (BCI), OCS (Organic Content 
Standard) i GOTS (Global Organic Textile Standard). 
Pel que fa a GOTS, tenen certifi cat el cotó, però no la roba. 
Actualment també compten amb Certifi ed Organic Cotton, 
Better Cotton (BCI) i cotó reciclat. El 2014, el cotó orgànic 
representava el 13,7% del total del cotó emprat. El 2020 el 
100% del cotó ha de ser sostenible: BCI, orgànic o reciclat.   

Compten amb codi de conducta. Sí (NPE, ftalats, 
organoestànics, 
PCF i antimoni)

NIKE Sí*** Volen minimitzar la seva petjada ambiental reduint la 
producció de residus (reconversió en matèries primeres per fer 
roba i calçat), mesures d'efi ciència i fonts renovables d'energia, 
reducció del consum d'aigua i química (95% dels materials 
passen la prova 'Llista de substàncies restringides'). Compten 
amb objectius per al 2020.

Treballen en la recerca de nous materials sostenibles 
amb menys impacte, com el polièster reciclat i certifi cat 
Better Cotton (cotó conreat d'acord amb el sistema estàndard 
Better Cotton Initiative).

No compten amb codi de conducta ni cap estratègia 
concreta. En parlen de manera genèrica.

Sí (NEP, 
ftalats, PCF 
i antimoni)

PRIMARK Sí El que destaquen des del punt de vista ambiental és el seu 
compromís DETOX. Tenen un programa de sostenbilitat 
ambiental.

Programa amb Cotton Connect (empresa pionera amb una 
fi nalitat social; lliuren els benefi cis del negoci als minoristes i 
marques mitjançant la creació de cadenes de subministrament 
de cotó més sostenibles).

Adherits al Programa Better Work. Des de 2011 
estan associats amb Business for Social Responsability 
(BSR) i amb el projecte HER (Health Enable 
Returns - La salut genera ingressos), amb l'objectiu de 
proporcionar assistència i educació sanitària a les dones 
que treballen a les seves fàbriques. 

Sí (NEP, 
ftalats, PCF 
i antimoni)

PUMA Sí Compten amb indicadors ambientals, dels quals  fan un 
seguiment, tant d'emissions de CO2, de consum d'aigua, 
d'energia, de generació de residus, etc. 

2
d'energia, de generació de residus, etc. 

2
El seu darrer informe 

ambiental és del 2015.

Better Cotton Initiative (BCI), Recycled Polyester 
and bluesign® approved materials. 

Compten amb codi de conducta. Sí (NPE, ftalats, 
organoestànics, 
PCF i antimoni)

UNIQLO Sí Informe de sostenibilitat per GRI G4****. D'entre les inicia-
tives que destaquen més hi ha la reducció de químics perillosos 
en tot el cicle de vida i reducció de l'impacte ambiental en els 
seus productes, en totes les seves fases (disseny, producció, 
distribució, venda i reciclatge).

No consta cap certifi cació ofi cial, però sí uns estàndards propis. Descriuen, en la seva estratègia de responsabilitat 
corporativa, què fan per als seus treballadors, però de 
manera molt genèrica i sense cap codi de conducta o 
programa al qual estiguin adherits.

Sí (NEP, 
ftalats, PCF 
i antimoni)

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació dels webs de les marques.
*  Segons informe de Greenpeace 'Una pequeña historia sobre los monstruos que habitan en tu clóset' (2014). Els mesos de maig i juny de 2013 es van comprar un total de 82 productes tèxtils per a canalla, manufacturats almenys en 12 països.   

Les marques on es van adquirir aquests productes són les que s'analitzen en la present taula. 
** En aquests casos, els contaminants no presents no han estat analitzats i per tant es desconeix la seva presència en la roba.
*** Nike és una marca que Greenpeace ha considerat en la seva darrera 'Passarel·la Detox' com a Greenwasher. És a dir, ha signat el compromís però no l'està incorporant ni és del tot transparent.
**** GRI G4 és la darrera versió del GRI, un estàndard força reconegut per escriure les memòries de responsabilitat social corporativa de les empreses.
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Si una peça de roba és sostenible o no, ho sabrem 
si coneixem la seva traçabilitat. És possible que la 
samarreta o els pantalons que ara mateix porten 
els nostres fi lls hagin estat dissenyats a Itàlia, amb 
botons del regne Unit i una cremallera d'Alemanya, 
amb cotó cultivat a l'Índia, fi lats a la Xina, teixits 
a Corea del Sud, blanquejats o tintats a Filipines, 
confeccionats a Guatemala, etiquetats als Estats 
Units i venuts, fi nalment, a Espanya. Està clar que 
tot això és difícil que es doni en una mateixa peça 
de roba, però ens sorprendríem de les vegades que, 
de manera parcial, sí que passa. Sigui com sigui, 
el que resultaria interessant és poder llegir tota 
aquesta informació en l'etiqueta, però normalment 
l'única informació que hi trobem és on ha estat 
fabricat i poc més. 
Però la roba que porten els infants té associats 
altres impactes, més enllà de l'associat a ser fabricat 
lluny. De fet, la major part de les emissions de la 

nostra roba no es generen per a l'obtenció dels ma-
terials (20%), ni durant la seva fabricació (9%), ni 
durant el transport per mig món (2%), sinó pel seu 
ús quotidià (60%): per exemple, l'energia utilitzada 
en el rentat i assecat de la roba, la seva més alta o 
més baixa durabilitat, etc*. Així doncs, tot i que les 
certifi cacions i traçabilitat de la roba infantil que 
adquirim siguin de gran rellevància per promoure 
un sector de la moda infantil més sostenible, resulta 
que l'ús que nosaltres fem d'aquesta roba pot deter-
minar l'impacte ambiental més important: com la 
tractem, quantes vegades i com la rentem, si rentem 
en fred, si l'assequem al sol, si la reparem quan es fa 
malbé o la llencem amb el primer foradet, etc. Tot 
això ho veurem en la Guia pràctica.

* Informació extreta de l'article «El impacto ambiental 
de una camiseta de algodón» del blog Ecolaboratorio 
d'El País semanal. Clemente Álvarez. 25 de maig de 
2011.

FINAL DE VIDA ÚTIL

1. REPARAR: tot allò que es 
repara, allarga la seva vida útil 
i torna a la fase del cicle de 
vida d'ús.

2. REUTILITZAR: tot allò que es 
reutilitza, allarga la seva vida 
útil i torna a la fase del cicle 
de vida d'ús. Roba que fem 
recircular, compra i venda de 
segona mà, etc.

3. RECICLATGE: per obtenir 
draps, farcit i per a la indústria 
automobilística, i per a aïllants. 
(part de la roba recollida es fa 
servir per generar productes 
d'altres sectors).

4. ABOCADOR: Una peça de 
roba triga a descompondre's 
o degradar-se més o menys 
temps en funció del material. 
Si es tracta de cotó o lli, pot 
trigar entre 1-5 mesos, mentre 
que una de llana pot arribar 
a un any.

E L C IC L E D E V I DA D 'U N A PEÇ A D E RO BA I N FA NTI L

CULTIU

EXTRACCIÓ

TRANS-
FOR-
MACIÓ

CONFECCIÓ

DISTRIBUCIÓ

ÚS

REPARAR1

I REUTILITZAR2

RECICLATGE3

DEPOSICIÓ 
FINAL

abocador 4

incineradora
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ANALITZEM L'ARMARI DE LES CRIATURES:      
 d'on prové la roba, com l'organitzem, la recirculem?

Fa un any hem obert una botiga de 
roba de segona mà a Sant Feliu de 
Llobregat. Evidentment, tota la nostra 
roba és reutilitzada, però no d'ara, 
sinó que fa anys que comprem als 
Flea Markets de Barcelona. També hi 
comprem les joguines i a la meva fi lla 
li encanta remenar a les paradetes. 

Vivim a Alacant. A la meua gran 
pràcticament no li vaig comprar 
res fi ns als 4 o 5, tret d'alguna 
coseta que ens feia il·lusió. Hem 
aprofi tat molta roba dels cosins. 
I la petita ha aprofi tat la roba de 
la gran. Es compren alguna cosa, 
però comparat amb el que veig al 
meu voltant, molt poc. La roba 
velleta és el nostre pijama. Quan 
comprava alguna cosa de nadons 
sempre era ecològic, tot i que 
amb el temps m'he anat relaxant 
una mica.

Vivim a la zona de Locarno, 
Suïssa. Aquí són molt 
habituals les botigues de 
compra i venda de roba, 
joguines i altres coses per a 
la canalla. També heretem 
moltes coses dels cosinets 
catalans.

Debat interessant! L'armari dels meus 
fi lls està dividit en 4 parts: 1) Roba de 
temporada. La meitat superior per a 
ell i la meitat inferior per a ella, que 
ja es vesteix sola i així pot escollir la 
roba. 2) Roba futura. Dividida en dues 
caixes sense tapa, perquè sigui àgil de 
posar i treure. Una per a ell i una per a 
ella. Roba que o bé m'han passat, que 
he comprat o que reutilitzaré d'un fi ll 
a l'altre. 3) Bolquers. Un cop a l'any 
faig comanda grossa de bolquers i 
tovalloletes. I 4) Trastos i bosses de roba 
«caducats». Ho divideixo segons si és 
per donar o per deixar. Quan una bossa 
s'omple, la faig circular de seguida. 
Algunes coses les penjo a Wallapop i 
si no es venen en un temps limitat, les 
regalo. I tot això, ho reviso a cada canvi 
de temporada per optimitzar l'ordre.

El petit hereta tota la roba del gran. Per al gran en 
compro molta als encants organitzats cada canvi 
d'estació per l'AMPA de l'Escola Orlandai, una molt 
bona iniciativa per allargar la vida útil de la roba dels 
més petits, i també de joguines, llibres i roba per als 
adults. No seria possible sense la implicació de totes les 
famílies i resulta un recurs molt i molt útil.

Visc a València i encara no sé com anirà el tema de la roba... però no 
m'agrada gens comprar, així que espere poder comptar amb roba i altres 
coses que em passen familiars i amics. De veritat, em preocupa aquest 
tema perquè pense que comprar s'està convertint en una malaltia de la 
nostra societat i no m'agradaria entrar en aquest cercle viciós per tindre 
una xiqueta!

AMALIA 
VICENTE
40 ANYS,

UNA FILLA DE 
8 ANYS.  

LÍDIA HERVÀS
39 ANYS, 

DUES FILLES 
DE 6 I 4 ANYS.

CARME 
ARMENTANO

37 ANYS, 
UN FILL DE 20 

MESOS.

MARINA 
VILLACAMPA

32 ANYS, 
UNA NENA DE 3 

ANYS I UN NEN 
D'1.

CLARA 
MALLART
35 ANYS, 

DOS NENS
DE 4 I 1 ANY.  

SONIA 
CALERO
34 ANYS, 

UNA XIQUETA 
EN CAMÍ.

Obrim 
l'armari:
Com és?
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Quan va néixer el meu primer fi ll, ja tenia la seva 
habitació (que no ha estat seva fi ns pràcticament als 3 
anys) plena de trastos: el bressolet (heretat d'amics, el 
vam fer servir una setmana), el bressol, el canviador, 
robeta (la veritat, no ens vam passar, teníem la que 
necessitàvem), l'hamaca (heretada), una manteta pel 
terra, una banyera (aquesta sí, la meva de quan era 
petita, recuperada), una trona que no va fer servir 
fi ns als 2 anys (una Stokke que va estar al traster fi ns 
llavors), un cotxet amb cuco, cadireta i tracció a les 4 
rodes (de segona mà), Maxi-cosi per al cotxe (heretat 
d'amics), etc. Però els millors regals que ens van fer 
va ser l'ajuda incondicional dels avis i el seu suport 
constant, una cistella plena de productes ecològics, 
locals i boníssims, un pa de pessic casolà i una ampolla 
d'orxata fresqueta. En aquells moment era el que 
necessitava, una bona estona junts i un bon berenar! 

Tota la roba que fem servir 
és heretada i intentem 
passar-la també. Vam 
heretar el bressol, la motxilla 
portabebès, l'hamaqueta... 
tot! També hem rebut i 
passat joguines i llibres. 
M'interessa debatre sobre 
la idea que tenir un fi ll 
és «car», és una «inversió 
inicial forta». Penso just 
el contrari. Òbviament 
comporta despeses, però si hi 
ha un bon teixit de famílies 
que reutilitzen joguines, 
roba, cotxets... els recursos 
es multipliquen i també 
eduquem els nostres petits 
en una manera diferent de 
relacionar-se amb el consum.

Nosaltres sempre hem agraït i agraïm molt 
l'ajuda en cangurs o fi ns i tot econòmica 
(sempre que ho necessitem i la demanda 
hagi sortit de nosaltres). Però trobo que cal 
entendre i respectar la necessitat de la família 
per aportar, encara que sigui comprant coses 
inservibles. Cal certa fl exibilitat perquè se 
sentin mínimament lliures, això sí, respectant 
també la nostra manera de criar i educar. Dir 
el que necessites moltes vegades els ajuda a 
escollir i a tu t'ajuda més que qualsevol altre 
trasto. En fi , equilibris! 

La veritat és que comprar no he comprat mai res, ja que ho hem 
heretat tot (roba, llits, joguines...). Ma mare li ha fet les primeres 
robes de naixement i seguim així fi ns al dia d'avui, posant 
genolleres abans de llençar! Jo tot el que tinc ho deixo als amics i 
família. Amb la segona (que hem canviat de sexe i de temporada) 
m'han tornat a deixar un munt de coses. Hem comprat poc i 
seguim amb la idea de compartir; després, tot torna.

A excepció de la roba interior i el calçat, tot el que 
consumim de roba infantil a casa és de segona mà. 
Tot i que la meva sogra no desisteix. Actualment 
vivim a Màlaga i aquí no comptem amb una xarxa 
d'intercanvi. Rebem roba d'una família però no 
podem seguir la cadena. La cultura del reutilitzar 
no està gaire estesa aquí. 

ANA 
VILLAGORDO

37 ANYS
UN NEN DE 5 ANYS 

I UNA NENA DE 2.  

PATRICIA GEA
38 ANYS, 

UNA FILLA DE 2 
ANYS I UN FILL 

EN CAMÍ.

TONI 
LODEIRO
37 ANYS, 

UNA FILLA 
DE 7 ANYS.

NÚRIA VILA
33 ANYS, 

UN NEN DE 4 
ANYS I UNA 

NENA D'1 ANY. 

MARÍA 
GARCÍA

UNA NENA
DE 3 ANYS.

Més cops de 
mà i menys 
trastos
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G U I A  P R ÀC T I C A

COM PODEM TRANSFORMAR 
L 'ARMARI DELS NOSTRES 

FILLS AMB CRITERIS
SOSTENIBLES I  ÈTIC S?

Ara que sabem una miqueta més 
sobre la procedència de la roba 
que comprem als nostres fi lls i 

fi lles, que intuïm millor el seu impac-
te ambiental i en quines fases és més 
impactant, que som conscients que pot 
contenir substàncies tòxiques i que en la 
fase d'ús és quan més impacta, i que ens 
imaginem cap a on avança la indústria 
de la moda infantil en els propers anys, 
arriba el moment de plantejar respostes 
per poder assolir, en el nostre dia a dia, 
un consum de roba infantil que respon-
gui a uns criteris socials i ambientals. 

Així doncs, com podem transformar 
l'armari dels infants perquè respongui a 
les nostres inquietuds de consumidors 
conscients i sostenibles, i no deixar-hi 
la pell? Aquesta és la pregunta a la qual 
volem donar resposta en la següent Guia 
pràctica, que consisteix en un decàleg 
de tot allò que podem fer, per ordre, 
per evitar comprar massa i fer-ho de la 
manera menys impactant possible. Co-
mençarem pel primer pas –què necessito 
realment– i arribarem als darrers –com 
comprar nou, citant algunes marques 
més o menys sostenibles.

SABER QUÈ TENIM I QUÈ 
NECESSITEM 
Abans de sortir corrents a comprar roba de segona 
mà o nova o el primer pas abans de recollir roba 
d'altres infants és saber què necessitem realment. 
Això ho sabrem endreçant l'armari i seleccionant 
què és allò que encara faran servir, quina roba ja 
no els va bé de mida, quina està feta malbé, etc. En 
aquest inventari, poden sorgir diverses estratègies 
en paral·lel: fer recircular la roba que ja no ne-
cessitem, reparar-la si encara hi som a temps o bé 
donar-la a alguna iniciativa amb base social. Però 
abans d'aplicar qualsevol d'aquestes estratègies 
resulta interessant conèixer la teoria del 80/20, que 
afi rma que de tota la roba del nostre armari en fem 
servir el 20% i la resta, el 80%, gairebé no la fem 
servir. Això es pot fer extensiu a la roba infantil. 

Quan tenim un nadó és el millor moment per 
començar de zero. El seu armari està buit i, si ens 
ho proposem, convertir-lo en sostenible pot ser 
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més fàcil del que ens imaginem. Perquè, realment, 
quanta roba necessiten els infants? No ens deixem 
enganyar per les llargues llistes de productes inne-
cessaris que ens poden demanar quan neix un nen 
(vegeu la taula «Canastreta o Camió» de la Guia 
de consum), ni en els capricis que arriben a tenir 
quan són més grans i comencen a tenir opinió i 
volen vestir com els seus amics per respondre a la 
pressió social. La tornada a l'escola també és un 
bon moment per fer aquesta anàlisi, tot i que es pot 
fer a l'inici de cada temporada. Només cal compro-
var la roba que tenen, la que poden continuar fent 
servir i la que necessiten, i llavors fer una llista del 
que realment cal de més.

El minimalisme, que està tant de moda, va agafat 
de la mà de la sostenibilitat quant al nombre de 
peces de roba que necessiten els nostres fi lls. I un 
projecte interessant i molt fàcil de dur a terme, 
amb una ment força organitzada –tot sigui dit– és 
el Projecte 333. El projecte consisteix a quedar-se 
amb 33 peces de roba i complements (els nens no 
en necessiten tants) durant 3 mesos; 3 mesos amb 
33 peces de roba (d'aquí el 333). El repte es plante-
ja a cada canvi d'estació i no compta la roba inte-
rior, els pijames ni la roba d'esport. Es pot obviar, 
doncs, els bodis, les granotes (peleles) o pijames, 
però seria tot un repte afegir-los, ja que quan són 
nadons és la roba que més els posem perquè vagin 
ben còmodes. Es poden tenir peces de roba a la 
recambra que, si al fi nal s'afegeix, s'haurà de subs-
tituir per altres. D'aquesta manera, aconseguirem 
quedar-nos amb la roba que realment ens agradi 
i que més necessitem. La resta la podem tornar a 
qui ens l'hagi donat, donar-la a algú que la pugui 
necessitar, a alguna institució o ONG o fer-la recir-
cular entre amics i/o familiars. 

Amb els infants juguem amb avantatge respecte 
a allò de «m'ho posaré algun dia», ja que segur 
que els haurà quedat petit i llavors ho hem de fer 
servir tant sí com no. Si sobrepassem les 33 peces, 
caldrà deixar en reserva la roba que creiem pot 
acabar fent servir, així com la que ara mateix li va 
una mica gran. Llavors, quan arribi el moment, la 
podem canviar per altres peces. I si n'hem afegit 
alguna altra, perquè l'hem necessitat intercanviar, 
ens l'han regalat o l'hem comprat, l'haurem de 
canviar per una altra. Aquestes són les regles a 
seguir per fer una pràctica senzilla que permetrà 
que l'armari dels nostres fi lls i fi lles esdevingui 
minimalista, més endreçat i pràctic.

MILLOR QUE REGALS,    
UN COP DE MÀ 
Quan arriba un nounat a una llar tothom es torna 
boig per comprar regals que normalment són roba 
o bé algun dels trastos que anomenàvem ante-
riorment (vegeu la taula «Canastreta o camió»). 
Com ja esmentàvem prèviament, el 48,3% dels 
productes infantils que es compren són per regalar. 
Però, i si preguntem als nous pares què necessiten 
realment abans de comprar el que sigui i al preu 
que sigui per quedar bé? Si hi ha confi ança, el 
primer que es pot fer és preguntar què es necessi-
ta. Segurament la resposta serà: menjar al rebost, 
temps per dormir, un cop de mà en les feines de la 
casa... A més, acumular roba de primer trimestre 
no té sentit, ja que de seguida es quedarà petita i, 
com passa sovint, no l'haurem ni estrenat. En el 
Divan de la pàgina 34, alguns dels nostres lectors 
opinen respecte a aquesta qüestió.
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ESCOLLIR BÉ LA ROBA I CUIDAR-
LA PERQUÈ DURI UNA MICA MÉS 
La roba dels més petits de la casa dura poc, però no 
sempre perquè es faci malbé. Els primers mesos els 
infants creixen tan ràpid que la roba no dura per 
un tema de mida. Per tant, cal començar per triar 
bé la roba que tenim, ha de ser la justa i necessària 
i de la millor qualitat possible. 

A la primera part del número 39 d'Opcions dedicat 
a roba, es donen alguns consells per saber si una 
peça de roba és de qualitat o no. En el cas de la 
roba infantil, es poden aplicar les mateixes idees: 
que la peça de roba faci bé la seva funció –per 
exemple, una samarreta de tirants amb els tirants 
massa llargs que cauen constantment no fan bé la 
seva funció; o un jersei amb el coll massa estret 
que ens obliga quasi a arrencar el cap cada cop que 
el posem o traiem, etc.) i que sigui duradora –que 
no es desgasti massa de pressa i que superi les pro-
ves de resistència constant a les quals la sotmetran 
els menuts. Hi ha tres elements que hi tenen a veu-
re amb els dos aspectes anteriors: la fi bra –en el cas 
de la roba infantil, aquestes solen ser «naturals», 
sobretot les que estan en contacte amb la delicada 
pell dels més petits–, el teixit i la confecció –cal fer 
certes proves a les peces de roba infantil abans de 
comprar-les per saber si resistiran la gran activitat 
física dels nens i nenes: botons mal cosits, costures 
fl uixes, etc.

Però també és veritat que la roba es fa malbé si es 
renta en excés o amb massa sabó o si s'estén al sol 
massa temps. Com aquests trucs, n'hi ha d'altres 
que es poden consultar en el número 40 d'Opcions 
dedicat a roba. De fet, i com ja hem esmentat en 
la introducció de la Guia pràctica, la fase del cicle 
de vida més impactant d'una peça de roba, des del 
punt de vista energètic, és el seu ús. Aquesta és la 
fase en què més podem incidir els consumidors 
amb els nostres hàbits. A continuació, recuperem 
algunes idees i n'afegim d'altres:

• Abans de rentar la roba fer servir pitets o roba 
vella o a «mig embrutar» en el cas que sabem 
s'acabaran tacant (menjant, jugant amb pintures 
o fang, etc.). I, a vegades, abans de rentar, un bon 
airejat pot estalviar aigua i sabó. 

• En el moment de rentar la roba dels més petits 
de la casa, es repeteixen consells que són vàlids 
per a la roba de tota la família. Tanmateix, sí que 
és veritat que la roba dels primers mesos de vida 
és més delicada, i quan ja comencen a moure's 
més i a menjar sols les taques augmenten. Molt 
més que en la roba d'adult. De totes maneres, no 
va gens malament recordar algunes recomanaci-
ons com:

 · No s'ha de rentar la roba més del necessari, ja 
que cada rentat deteriora les fi bres.

 · Les etiquetes són l'ADN dels teixits i, abans de 
rentar i planxar una peça de roba, cal llegir-les 
i interpretar-les amb deteniment.

 · S'ha de seleccionar la roba segons el tipus de 
tèxtil i els colors.

 · S'han de revisar butxaques i buidar-les. Això 
evitarà possibles taques i problemes en la ren-
tadora tot obstaculitzant el drenatge.

 · En cas de dubte d'alguna peça de roba de 
color, s'ha de fer una prova prèvia. Cal posar-la 
sota l'aixeta d'aigua calenta i pressionar-la 
amb una tovallola. Si la peça deixa anar color a 
la tovallola, caldrà rentar-la per separat. 

 · Les altes temperatures limiten la vida de molts 
teixits. S'ha de rentar amb la temperatura ade-
quada. En rentar amb aigua freda, gastem dues 
vegades menys que a 40º. I a 30º, es consumeix 
tres vegades menys que a 90º.

 · No s'ha de sobrecarregar la rentadora amb 
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massa roba ni tampoc posar-hi poca roba, ja que 
això difi culta la neteja de la roba, d'una banda, i 
consumeix més energia de la necessària, per l'altra. 

 · S'ha de fer servir el detergent que sigui més 
adequat en funció de la roba a rentar i del pro-
grama emprat. I no cal utilitzar gaire detergent, 
ja que més detergent no vol dir roba més neta. Al 
contrari, moltes vegades un excés de detergent pot 
generar taques i males olors. 

 · En cas de comptar amb roba excessivament bruta, 
és millor deixar-la a remull i fregar-la abans d'in-
troduir-la a la rentadora. També és aconsellable 
aplicar detergent o algun producte específi c a la 
zona del coll i els punys. El bicarbonat de sodi amb 
una mica de vinagre pot anar molt bé, així com el 
percarbonat sòdic, que es ven a les drogueries.

• En el moment de planxar, hem de valorar si cal 
(moltes vegades no cal, menys feina i despesa!)   
i com fer-ho:

 · S'ha de practicar la tècnica del premsat. Consisteix 
a treure la roba de la rentadora, encara una mica 
humida, i a estirar-la prou bé abans de plegar-la. 
Llavors, anem col·locant una peça sobre l'altra i 
les deixem dues hores així, de manera que el pes 
fa que les fi bres es mantinguin estirades i s'eviten 
les arrugues i els plecs. Si en el moment d'estendre 
evitem pinces en llocs massa visibles, deformarem 
menys la roba i minimitzarem la necessitat de la 
planxa per treure les marques corresponents.

 · Normalment, la roba dels nens no s'arruga gaire 
i, després del premsat anterior, podem reduir la 
necessitat de planxa, amb l'estalvi de temps i de 
consum d'energia que això implica. Tanmateix, 
si alguna peça de roba queda una mica arrugada 
tampoc no passa res. Siguem pioners i defensem la 
roba arrugada!

 · En el cas que fi nalment necessitem planxar, cal 
utilitzar les temperatures adequades. Si la roba 
està una mica humida, millor, perquè serà més 
fàcil treure-li les arrugues i evitarem fer servir 
vapor de la planxa. 

 · Després de planxar, hem de deixar que la roba 
es refredi i s'acabi d'assecar en cas que estigui 
humida. Mai no s'ha de guardar la roba humida o 
calenta, ja que pot fer-se malbé i deixar mala olor 
a la resta de l'armari o el calaix.

 

REPARAR I ‘TUNNEJAR'   
LA ROBA, JA QUE ENS  
DURARÀ MÉS I SERÀ ÚNICA  
Samarretes reconvertides en pijames, panta-
lons llargs que passen a ser curts, genolleres 
aquí i allà, etc. Abans de fer recircular la roba 
o de donar-la, potser podem aprofi tar per 
reconvertir-la. Cal temps i una mica de traça i 
ganes. Així doncs, quan fem neteja de l'armari 
dels nostres fi lls i fi lles, es pot fer una pila amb 
roba a la qual es pot donar un segon ús a casa. 
I si la traça no és la nostra especialitat, sempre 
es pot demanar ajuda a un amic o amiga que sí 
que en tingui, a un taller que tinguem al barri 
o a iniciatives com Millor que nou, 100% vell (a 
Barcelona).
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Si després d'endreçar l'armari, de cuidar bé la roba, 
de reparar-la i adaptar-la, encara necessitem roba, 
arriba el moment de fer-la recircular entre amics, 
coneguts, familiars i desconeguts (donació a inici-
atives). L'intercanvi és, naturalment, una altra op-
ció, concretament l'intercanvi entre desconeguts. 
Com és el cas de Creciclando i de Grownies, per 
exemple. A Grownies.com és un web que permet 
intercanviar roba infantil (de menors de 8 anys) en 
forma de lots. Li diuen intercanvi intel·ligent. Com 
tot, requereix temps i esforç però pot suposar un 
important estalvi econòmic. 

De moment, però, encara no hem comprat res. 
En el Divan de la pàgina 34, trobem alguns 
suggeriments de lectors i lectores –més lectores 
que lectors, però! Altres opcions més creatives 
que podem practicar, inventar i replicar són 
organitzar una fi ra d'intercanvi a l'escola dels 
nostres fi lls, anar a fi res d'intercanvi ja orga-
nitzades (algunes temàtiques de roba infantil), 
organitzar una Swap Party infantil, és a dir, un 
intercanvi de roba entre infants amb format de 
festa, etc. Les llistes d'intercanvis, els grups de 
consum i els grups de criança també són entorns 
on s'afavoreix signifi cativament l'intercanvi de 
roba o, senzillament, donar roba sense esperar res 
a canvi. Trobar-nos envoltats d'una comunitat on 
la circulació de roba s'afavoreix de manera cons-
tant i natural ens pot ajudar a estrènyer relacions 
personals i a estalviar molts diners i mals de caps, 
tant per la roba «nova» que aconseguirem com 
per poder treure'ns de sobre tota aquella que ja no 
necessiten els nostres fi lls i fi lles i que ens ocupen 
molt d'espai als armaris. 

En el cas de Catalunya, i segons la seva Agència de 
Residus, la generació de residus tèxtils domèstics a 
Catalunya va augmentar unes 141.025 tones l'any 
2013, de les quals només un 7,8% (11.000 tones) es 
van gestionar en les plantes gestores autoritzades. 
D'iniciatives que recullen la roba n'hi ha de diver-
ses; en destaquem les següents:

 · Humana.

 · Intermon Oxfam.

 · Creu Roja.

 · Iniciatives pels refugiats, per exemple. 

 · Càritas.

 · Madre Coraje.

 · I d'altres iniciatives locals com Roba Amiga 
(Catalunya), Koopera (País Basc)o Insertega 
(Galícia).

Segons estimacions de l'OCU, el 60% de la roba 
donada és reutilitzable i la resta es pot reciclar per 
fabricar fi ls, draps i altres materials tèxtils. 

La recirculació i donació de roba al fi nal esdevé un 
important estalvi econòmic i una disminució con-
siderable de l'impacte ambiental associat a tot el 
cicle productiu de la roba infantil. A més, genera 
relacions personals i xarxes socials, tant espontà-
nies com més organitzades, i també promou l'eco-
nomia local sostenible. Amb aquestes estratègies 
fem possible la visibilització d'una nova cultura 
del consum on allò cool no és tenir més roba i més 
nova i anar a la moda, sinó contribuir a una eco-
nomia assenyada i compromesa amb l'economia 
local, la societat i l'entorn.

RECIRCULAR LA ROBA ENS PERMET ESTALVIAR      
I MANTENIR LLIGAMS FAMILIARS I D'AMISTAT 
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ABANS DE COMPRAR 
ROBA, CAL FER-SE UNES 
PREGUNTES DE PARTIDA
Fins aquest moment, la idea número 
6, no hem comprat res encara. Hem 
pensat i refl exionat, hem gestionat bé els 
recursos, hem recirculat la roba i l'hem 
compartit, l'hem intercanviat i hem fet 
donacions. Però, tot i així, encara no 
trobem aquella peça de roba que real-
ment necessitem. Cal que ens organitzem 
abans de comprar, igual que fem amb 
l'alimentació. Si el nostre fi ll o fi lla no fa 
una estirada important, no cal comprar 
roba cada mes, sinó només en els canvis 
de temporada, dos cops l'any. Com que 
ja hem fet la neteja del seu armari i hem 
intercanviat algunes peces de roba, 
sabem què li falta realment. Sempre és 
millor comprar-li una talla més, si no li 
va gaire gran, perquè no se li faci petita 
de cop. Prioritzem sempre la qualitat 
vers la quantitat i juguem amb la roba 
que ja tenim i la que volem comprar, fent 
combinacions de roba per treure-li el 
màxim profi t.

COMPRAR ROBA NOVA SENSE 
NECESSITAT QUE SIGUI NOVA:   
LA SEGONA MÀ, UNA OPCIÓ
Abans, però, de comprar roba de primera mà, podem com-
prar-ne de segona, en mercats i botigues especialitzades en 
roba infantil, i també en línia.

Entre les botigues de roba infantil de segona mà, destaquen 
les botigues de Roba Amiga (Catalunya), de Koopera (País 
Basc), d'Insertega (Galícia), d'Intermon Oxfam (botigues 
«segona oportunitat»), de Soletes i Son cosa de niño (Ma-
drid), de BabyEco (Madrid i Barcelona), de Marmota baby i 
Reciclababy (Barcelona i la seva Àrea Metropolitana), entre 
moltes d'altres que no esmentarem per la difi cultat d'inven-
tariar-les totes. Humana també és un exemple, però l'hem 
deixat per al fi nal ja que darrerament ha estat envoltada 
d'algunes polèmiques, que esperem investigar més enda-
vant. D'altra banda, i via en línia, també es pot intercanviar 
o comprar roba infantil de segona mà en altres canals gene-
ralistes però que compten amb un apartat de roba infantil 
com intercanvis.net, reutil.net, sindinero.org, freecycle.
org, etc. I, fi nalment, pel que fa a les plataformes i botigues 
en línia destaquen quiquilo.es, percentil.com, parabebes.
com, tiruleta.es, vibbo.com, crececrece.es, muchimu.com, 
ropasion.es (fi ns als 13 anys), bababum.es, zacarino.com, 
etc. Pel que fa a aplicacions de mòbil, a Ebay, Vibbo i Walla-
pop es pot trobar també roba infantil de segona mà. I, més 
enllà de les botigues físiques i en línia esmentades, no cal 
deixar de banda els mercats de segona mà que s'organitzen 
per barris així com els grups organitzats per xarxes socials 
o bé en escoles. 

SI HEM ARRIBAT FINS AQUÍ, 
NO PASSA RES SI COMPREM ROBA 
EN BOTIGUES HABITUALS
Ja hem reduït molt la necessitat de roba nova i si la que 
comprem realment la necessitem, ja hem minimitzat molt 
l'impacte ambiental i social associat a una peça de roba. A 
la taula de la pàgina 32 podem recordar, però, quins valors 
tenen i no tenen les grans marques de roba infantil més 
freqüents per fer una tria conscient i informada. La idea 
clau és que ens informem més abans de comprar i siguem 
conscients de les compres que fem, començant per boti-
gues de comerç just, petit i mitjà comerç local, etc., i evitar 
sempre que puguem les cadenes multinacionals i les grans 
superfícies. 
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TAMBÉ HI HA OPCIONS DE ROBA 
MÉS SOCIAL I AMBIENTALMENT 
RESPECTUOSA
Darrere de cada peça de roba, hi ha una llarga 
història que implica afectacions sobre el nostre 
entorn i sobre altres persones. Qüestionar-nos això 
ens porta a buscar marques de roba on se'ns asse-
guri que tots aquests aspectes estan cuidats, més 
enllà de l'origen dels materials emprats, de la seva 
composició, de la seva desitjada no-toxicitat o de la 
seva bona qualitat. 

Un cop decidim que volem comprar roba d'origen 
local, de producció ecològica i/o de comerç just per 
als nostres menuts, se'ns planteja la pregunta: ens 
la podem permetre? A aquesta pregunta, hi podem 
afegir altres preguntes com ¿podem permetre que 
la gent que fa la nostra roba treballi en condicions 
de treball molt per sota del que marca la legisla-
ció?, ens podem permetre que per fabricar aquesta 
samarreta s'hagi consumit molta aigua i contami-
nat molta més?, ens podem permetre una faldilla 
fabricada a l'altra banda del món que implica la 
destrucció de milers de llocs de treball al nostre 
teixit industrial en les darreres dècades? Tanta di-
ferència de preu hi ha? En algunes peces de roba la 
diferència pot ser de 7-10 ¤. Potser la pregunta que 
ens hem de fer és una altra: quin és el preu que no 
estem pagant quan comprem roba de marques no 
sostenibles molt més assequible? Roba que està 
«tirada de preu» i que ens dura uns mesos i no ens 
permet fer-la recircular ni intercanviar-la? Si fem 
un balanç global de la despesa real de comprar 
roba de mala qualitat i amb pocs criteris ambien-
tals i socials, segurament la resposta no juga massa 
a favor nostre.

Per tant, després de tots els passos anteriors, quan 
arriba el moment de comprar roba nova es pot 
jugar entre comprar aquella de la qual en desco-
neixem l'origen i l'impacte que té o bé comprar 
roba local, artesanal, de comerç just, sostenible, 
etc. que ens garanteixi almenys, segons el cas, que 
alguns aspectes socials i/o ambientals s'han tingut 
en compte.

 

DIGUES COM VESTEIXES ELS TEUS 
FILLS I FILLES I ET DIRÉ QUINS 
VALORS TENS 
Els infants ens observen, i vestir-los esdevé una 
oportunitat per transmetre valors com reduir 
el consum innecessari, fer servir el que tenim, 
cuidar el que ens envolta, compartir amb la resta, 
comprar només quan cal i apostar per marques 
que volen fer les coses de manera més slow. Deu 
n'hi do, els valors que es poden transmetre només 
vestint els més petits de la casa. 

Seguint aquests passos, hem aconseguit un armari 
molt variat entre peces de roba reutilitzades de 
la família, reparades i tunnejades, recirculades i 
intercanviades, de segona mà, de primera mà i de 
marques compromeses. Una mica de tot, però de 
manera justa i necessària. Els primers que valora-
ran aquesta feina seran els nostres fi lls i fi lles, que 
entendran que la roba que tenen és molt variada, 
que cal tractar-la bé per poder passar-la a un ger-
mà, cosina o fi ll d'una amiga de la mare o el pare. 
Entendran que tot té valor i que cal cuidar la roba 
que tenen. Perquè, al fi nal, la manera que tinguem 
de gestionar la roba dels nostres fi lls i fi lles i les 
vegades que els portem a comprar roba no deixen 
de ser moments en què els transmetem uns valors 
molt importants. 

Però, sobretot, no ens hem d'angoixar. Fem el can-
vi pas a pas, introduint aquesta guia de manera 
pausada i amb el temps. Canviar de cop tampoc 
no ens ajudarà –i correm el risc de cremar-nos i 
que la nostra motivació es converteixi en passo-
tisme i fi ns i tot en rebuig. Fer el canvi lentament 
i de manera pausada i sense estrès segur que ens 
ajudarà a assimilar millor cada pas que fem.
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COMPAR ATIVA DE MARQUES DE ROBA INFANTIL SOSTENIBLES
MARQUES

INICI 
D'ACTIVITAT

LLOC DE 
PRODUCCIÓ DESCRIPCIÓ MATERIALS

INTERVAL DE 
PREUS ON COMPRAR WEB

AB-ORÍGENES 2010 Castellterçol 
(Barcelona)

Disseny amb ànima, color, estil propi 
i estampats originals. 

Teixits amb certifi cats GOTS. 13-41 € Botiga en línia pròpia i en algunes 
botigues físiques.

ab-origenes.com

AKUKUNA 2014 Oiartzun 
(Guipúscoa)

Peces de roba multifuncionals, divertides 
i còmodes. 

Teixits amb certifi cats GOTS. 14,50-
31,90 €

Botiga a Facebook i web pròpia. 
Biocultura.

akukuna.com

B BY WHITE 2011 Madrid Roba ecològica de bebè amb disseny 
simple i cuidat. 

Cotó i llana certifi cats amb GOTS. 32-58 € Botiga en línia pròpia. www.bbywhite.com

BABAÀ 2012 Barcelona Punt per a infants i mares. Filats naturals de cotó i llana 
de qualitat, orgànics i amb 
certifi cats GOTS. Producció local.

85-110 € Botiga en línia pròpia. babaa.es

BADABADOC  - Barcelona Dissenys originals fets un a un, 
de producció i estampat artesanal, amb 
estètica que ens transporta a la natura 
i a mons de conte.

Teixit de cotó de qualitat i 
producció local.  

18-22 € Botiga en línia pròpia, fi res 
i algunes botigues físiques a 
Barcelona i província. 

www.monbadabadoc.com

ILIKEMYSOCKS  - Uganda Peces de roba de punt per a bebès 
de 0 a 6 mesos. 

Cotó orgànic i llana merina 
sostenibles amb tints naturals. 

14-55 € Botiga en línia pròpia. www.ilikemysocks.com

JUANA BARRANCO  - Granada Moda ètica infantil d'impecable 
confecció amb teixits certifi cats. 

Teixits de cotó, cànem i bambú 
amb certifi cació GOTS. 

18-29 € Botiga en línia i marketplaces en 
línia, botigues físiques. 

www.juanabarranco.com

KERUBÉ 2012 Barcelona Roba per estimular i divertir els infants. Teixits amb el segell Made 
in Green*. 

10-32 € Plataforma Etsy i botigues 
físiques a Barcelona i Olot.  

kerube.es

KOKORO KOTONE                                                                                                       2016 Sobradiel 
(Saragossa)

Roba de bebé clàssica feta a mà.   Teixits d'alta qualitat amb 
certifi cació GOTS. 

20-78 € Botiga en línia pròpia. www.kokorokotone.com/es

KUTUNO 2014 Egipte Roba orgànica i divertida de comerç just. Cotó egipci certifi cat GOTS i 
Fairtrade.

8-28 € Botiga en línia pròpia, Regne Unit 
i Benelux (Bèlgica, Països Baixos i 
Luxemburg).

www.kutuno.es

LAKAKUS 2013 L'Espluga 
de Francolí 
(Tarragona)

Artesania tèxtil compromesa 
amb el medi ambient. 

Reutilització de teixits naturals 
fets a Catalunya i orgànics 
europeus. 

10-35 € Botiga-taller a L'Espluga 
i markets.

www.facebook.com/LaKaKus

LIMO 2005 Barcelona Crea «bàsics» per a bebès, atemporals, 
còmodes, sense estampats. 

Teixits orgànics controlats per 
Made By**.  

8-33,95 € Botiga en línia i botigues físiques 
Limobebé. 

www.limobasics.com

LITTLE CREATIVE 
FACTORY

2011 Barcelona Disseny slowfashion. Llanes, cotons i llins d'alta 
qualitat.

14-140 € Botiga en línia i punts de venda 
en tot el món.

www.littlecreativefactory.com

MICU MICU 2011 Igualada 
(Barcelona)

Roba i complements amb disseny 
simple i cool. 

Cotó orgànic d'alta qualitat. 8-39,60 € Botiga en línia i punts de venda 
en tot el món.  

www.micumicu.es/es

NADADELAZOS 2010 Madrid Roba amb dissenys molt diferents 
i amb patrons amplis i còmodes que 
faciliten moure's amb total llibertat. 

Cotó orgànic amb certifi cat 
GOTS. 

12,50-
33,50 €

Botigues en línia i físiques 
en tot el món. 

www.nadadelazos.com

NOBALE 2016 Olot (Girona) Disseny d'autora, d'inspiració minima-
lista i colorista, que cuida al màxim el 
detall en totes les fases del procés.

Cotons de qualitat i traçabilitat. 17-58 € Botigues en línia i físiques 
a Catalunya.  

www.nobale.net

ONEMOREINTHE-
FAMILY

2012 Barcelona Disseny per a bebès minimalista, 
còmode i amb estil. 

Teixits naturals i confortables.  - Botigues físiques a Barcelona 
i fora d'Espanya. 

www.onemoreinthefamily.com

OTTOANDTULA 2014 Sevilla Produccions limitades en punt, 
fetes a mà una a una.

 - 29-54 eur Botiga en línia. ottoandtula.com

PERFECT DAYS 2012 Madrid Roba bonica i còmoda per a infants, 
que reinventa l'essència tradicional. 

Teixits naturals i orgànics. 13-35 € Botiga en línia pròpia i 
multimarca; punts de venda físics 
nacionals i internacionals.

www.perfectdays.es

POTXIBB MODA 
INFANTIL

2011 Barcelona Marca de moda infantil de 0 a 8 anys 
amb estampats originals. Dissenys 
còmodes i funcionals.

Criteris justos i sostenibles. Ús de 
tints ecològics. Tot el procés té 
lloc a Barcelona.

15-30 € Botiga en línia pròpia. També 
en botigues a Barcelona, resta 
de Catalunya, València i Balears.

www.potxibb.com

RACATAPLAN 2013 Ourense Roba saludable per a infants que es 
mouen. 

Cotó orgànic amb certifi cat 
GOTS.

12-36 € Botiga en línia i fi res. www.racataplan.com

ROCKY HORROR 
BABY

2009 Espanya Roba original per a bebès amb estil 
rocker. 

Cotó amb certifi cat OEKO-TEX® 
Standard 100.

9,90-19,90 € Botiga en línia i físiques 
a Catalunya. 

www.rockyhorrorbaby.com/es

TIRALAHILACHA 2015 Índia Roba de comerç just amb aire vintage. Cotó orgànic amb certifi cació 
GOTS i de comerç just Fair Trade. 
Tints a l'aigua. 

8,50-27,20 € Botiga en línia i física a Barcelona 
i markets. 

www.tiralahilacha.com

UNADEKAP 2011 Barcelona Roba infantil per jugar i somniar 
en què preval la llibertat de moviment. 

Teixits i materials de proximitat i 
serigrafi a ecològica. 

16-34 € Botiga en línia en la plataforma 
Big Cartel. 

www.unadekapshop.bigcartel.
com/products
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Font: Elaboració pròpia a partir del contacte directe amb les empreses. La recerca ha estat feta per Àngels Biosca de The Slowear Project.

* Made in Green: inclou l'Oeko-Tex Standard 100. Requereix certes mesures ambientals en les plantes de teixit i que en les de confecció s'implementi un codi de conducta sobre condicions laborals. 
** Made By és una organització europea sense ànim de lucre amb la missió de millorar les condicions ambientals i socials en la indústria de la moda.
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F E T  A  M À
ILIKEMYSOCKS, 
RO B A  A RT E SA N A 
A M B  E S P E R I T 
SO L I DA R I

L'Oriol i la Meri són la parella d'arquitectes que hi 
ha darrere d'aquesta marca de roba artesana per 
a nadons. Viatgers per vocació, van adoptar el seu 
fi ll Guillem a l'Àfrica, d'on és l'ONG amb què col-
laboren per la producció de la seva roba. L'esperit 
aventurer els va portar a crear una empresa ètica i 
transparent. 

La voluntat de saber d'on ve tot allò que fan servir, 
les coses fetes a mà, i viatjar i oferir als seus fi lls 
un estil de vida saludable és la seva essència. 
Ilikemysocks va sorgir amb el propòsit d'esdevenir 
una marca basada en un projecte social col-
laborant amb Suubi Centre, una ONG ugandesa 
que treballa per al desenvolupament de la comuni-
tat rural de Lubanda Village.

Es tracta de peces amb un disseny actual i senzi-
lles, però que recullen el moment d'inspiració i 
tendresa que els nadons els donen. Amb el millor 

cotó i llana que han trobat, ben fet i sense cap 
costura. Trobar les fi bres naturals idònies per al 
projecte no els ha resultat fàcil, i treballen bàsica-
ment amb dues fi bres: cotó orgànic i llana merina 
100%. La Meri tricota, i els patrons que en surten 
els porten a Uganda perquè el seu grup de mitja 
d'Uganda els pugui seguir a la perfecció. 

El cotó creix a la Vall del riu Cañete, al sud de 
Lima (Perú), que té el certifi cat GOTS (Global Or-
ganic Textile Standards), una garantia de produc-
ció sostenible. Els conjunts d'hivern són de llana 
100% merina que procedeix d'ovelles criades en 
pastures a l'aire lliure, al nord de Wyoming, als Es-
tats Units. A més, la roba es tenyeix amb Ecotintes, 
una empresa que obté tints naturals directament 
de les plantes, sense recórrer a la síntesi química.

La sostenibilitat de la marca es basa a poder co-
nèixer l'origen de tots els materials, a garantir-ne 
la traçabilitat fi ns a l'origen i a oferir un producte 
fi nal on tots els passos en la fabricació s'han fet 
respectant les persones i el planeta. El repte actual 
d'aquesta marca sostenible i artesanal és donar-se 
a conèixer en aquest oceà d'empreses i productes. 
Segons els creadors de Ilikemysocks resulta extre-
madament difícil que et coneguin si ets tan petit 
com ho són ells.

Darrera de cada peça d'Ilikemysocks pots respi-
rar tranquil ja que no conté fi bres sintètiques ni 
productes nocius, ningú hi ha treballat contra la 
seva voluntat ni insatisfet, ni les ovelles han estat 
maltractades, etc. Així doncs, aquesta marca per-
met vestir els més petits sense generar desigualtats 
ni impactar excessivament l'ambient. Peces de roba 
amb una història que han canviat la vida de moltes 
persones. Potser també la teva?

V I C K Y 
F E R R E R 
Ambientòloga
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J O N  M A R Í N 
Biòleg i 
dissenyador

   Repensar i redissenyar amb seny

R E S S E N Y

CO M E S T I B L E  I N C R E Ï B L E

Segons l'Ernest Callenbach, reputat investigador de 
l'ecologia urbana, les ciutats funcionen com a ecosiste-
mes i tendeixen a l'equilibri, com un bosc. Però moltes 
vegades el creixement ràpid i descontrolat d'aquests 
ecosistemes provoca que algun dels vectors implicats 
surti perdent dins d'aquest equilibri dinàmic. En la 
majoria de casos són la identitat cultural, l'esdevenir 
social i el patrimoni ambiental els grans damnificats 
davant dels beneficis econòmics.

Per això cal repensar i redissenyar amb seny. A Resseny volem explicar com caminar cap a aquest 
equilibri essencial des de la creativitat, amb propostes que tenen en compte l'entorn social, ambi-
ental i cultural, que són inclusives, participatives i que tenen un objectiu de transformació, una 
visió educadora i la missió de millorar els nostres hàbits. I per què des de la creativitat? Perquè 
el pensament creatiu és la capacitat per portar a terme idees innovadores que resolen problemes 
complexos i generen escenaris desitjables de futur. I perquè la creativitat té aquest potencial 
transformador de la societat que tant necessitem.
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Apoderar la ciutadania a través de l'agricultura 
urbana: l'ideal de Todmorden

L'Estelle va a la feina caminant diàriament. En el 
seu trajecte travessa plantacions d'arbres fruiters i 
de patates. Per les parets veu com s'enfilen peso-
leres i com pengen les carbasses. No viu aïllada al 
camp. Viu a la ciutat de Todmorden. Els vegetals 
que l'Estelle veu cada dia són el resultat del seu 
propi esforç i dels seus conciutadans. Els planten, 
els cuiden i, com no, se'ls mengen. Tot va comen-
çar en aquesta ciutat de 15.000 habitants situada 
entre Leeds i Manchester al 2008, quan dues dones 
van decidir sembrar la llavor d'una petita revolució 
que canviaria el paisatge natural, social i econòmic 
de la seva ciutat.

La Pam Warhurst n'és una i explica que van 
començar amb mètodes de jardineria de guerrilla 
ocupant espais públics en desús per plantar vege-
tals. Tot de manera espontània, autogestionada i 
sense permís. Aquestes petites accions van ser molt 
ben rebudes per la comunitat i ràpidament assumi-
des per la resta de ciutadans que, en lloc d'esperar 
que les administracions actuessin en benefici del 
verd urbà, es van calçar els guants i es van posar a 
plantar.

Alimentació com a llenguatge universal

Però per què van començar? I com van captar l'aten-
ció de la gent? Warhurst afirma que «van tractar de 
trobar un llenguatge que transcendís edats, gèneres i 
condicions socials, que ajudés a trobar un nou model 
de vida, a veure els espais circumdants de manera 
diferent i a interactuar entre les persones». I van tro-
bar aquest llenguatge: l'alimentació. Tothom menja. 
Incredible Edible (Comestible Increïble) és el nom 
de la iniciativa. I If you eat, you are in («Si menges, 
estàs dintre») és el seu lema. El menjar ha fet que la 
gent s'uneixi per crear accions positives. Intercanvien 
llavors, planten enciams a les rotondes, dissenyen jar-
dins d'herbes aromàtiques, fan mercats de menjar au-
toproduït. Alguns dissenyen els senyals que identifica 
les plantes comestibles, uns conreen, d'altres cuinen. 
Com diu la Pam Warhurst, «Tots som part del puzle 
alimentari i tots som part de la solució».

El plat educatiu

La iniciativa té un caire lúdic que fa que els pri-
mers que s'hi enganxin siguin els nens i nenes. 
S'han incorporat activitats d'agricultura urbana  

a les escoles de primària i secundària. Les criatures 
–i també els adults– saben, per fi, diferenciar les 
fulles d'una col de les d'una pastanaga! Això fa 
que tota la comunitat sigui més conscient de com 
és la seva alimentació i en tingui més cura. També 
es genera més civisme. Tothom estima més la seva 
ciutat i, per tant, mima i respecta el seu entorn. I, 
per què no, també hi haurà canalla que potser es 
voldrà dedicar professionalment al sector primari. 
De fet, ja s'ha creat una escola de formació en agri-
cultura i jardineria que ofereix, entre altres cursos, 
un d'horticultura comercial.

Money money, monetitzant

Els habitants de Todmorden es vanen d'haver 
fet tot el que han fet sense cap ajut econòmic per 
part de les administracions. Van començar amb 
unes simples llavors i ara comencen a recollir-ne 
uns fruits que reverteixen en tota la comunitat. 
La iniciativa ha atret un munt de turistes que 
cada any s'apropen a Todmorden per veure –i 
aprendre– com ha variat el rumb de la ciutat cap a 
l'autosuficiència. I això genera diners en un sector 
comercial que ha crescut amb els anys. Els matei-
xos ciutadans, com que són més conscients del que 
hi ha darrere de la indústria alimentària, també 
consumeixen més a les botigues de proximitat les 
verdures de temporada, carns, formatges o cervesa. 
Fins al 70 % dels aliments consumits a Todmorden 
són d'origen local. 

I aquí, què?

La comunitat Incredible Edible s'ha expandit com 
llavors de dent de lleó i ja es troben més d'una 
cinquantena d'iniciatives similars arreu del món. 
A Catalunya, a banda dels horts urbans, comunita-
ris, públics o privats que tant de moda s'han posat 
arreu, existeix una rèplica que pretén convertir-se 
en el cas Todmorden català: el col·lectiu Increïble 
Comestible de Cerdanyola del Vallès. 

Pretenen «activar l'espai públic» cultivant a 
zones sense ús, fomentant el civisme i l'educació, 
protegint el patrimoni i involucrant tots els seus 
habitants. Entre moltes activitats organitzen reco-
llides de la fruita dels arbres, fan mercats solidaris 
o menjars populars. Cada cop hi ha més implicats. 
I cada cop els fruits (ambientals, econòmics i soci-
als) d'aquesta iniciativa són més abundants.

           RESSENY /  COMESTIBLE INCREÏBLE  _  47



OPCIONS   Nº  51

Q UA D R I L ÀT E R
PARLEM D'ECONOMIES, 
EN P LU R A L

R U B E N 
S U R I Ñ AC H
Economista

TO N I
LO D E I RO

Divulgador 
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A I XÒ  D E  L'E CO N O M I A . . .   
Q U È  E R A ?
Quan una explosió de dinamita perfora 
una muntanya per poder-hi trobar vetes de 
minerals superconductors. Quan una persona 
fa malabarismes amb el seu temps per arribar 
a l'hora a recollir els nens a l'escola. Quan un 
grup d'amigues es troben un dissabte per fer una 
sessió d'intercanvi de roba. Quan algú escriu 
una ressenya sobre un restaurant en una app 
perquè la resta de gent la tingui en compte. Quan 
l'Estat decideix retallar els incentius a les energies 
renovables. Quan... Si acceptem una definició 
de l'economia que englobi totes les formes 
organitzatives, actuacions i actituds que ens 
permeten com a individus i societats satisfer les 
nostres necessitats (i fer-ho de manera perdurable 
en el temps), llavors totes les «situacions» anteriors 
entren al reialme de l'economia. Algunes són més 
evidents i d'altres ho són menys, però al cap i a 
la fi totes ho són. Trenquem, doncs, amb la idea 
preeminent que d'economia només n'hi ha una i 
passem a parlar d'economies en plural.

Les maneres en què es resolen necessitats són 
tantes i tan diverses que esdevé en un error 
associar el progrés i l'acompliment econòmic 
a indicadors tan reduccionistes com el PIB o la 
creació d'ocupació. D'una banda, hi ha economies 
que no se solen mesurar però que són la base del 
sosteniment de necessitats: són les economies de la 
vida, que engloben les capacitats i els recursos que 
ens proporcionen tant els sistemes naturals com 
l'àmbit domèstic i comunitari. Sense els recursos 
naturals i sense les tasques de cura i suport de 
la família i la comunitat, no podria funcionar 
l'economia pública ni mercantil.

Per una altra banda es troba l'economia 
productiva, entesa com aquell conjunt d'activitats 
organitzades i desplegades sobretot partint de 
la circulació de diners, el treball remunerat i el 
consum dinerari. L'economia productiva es pot 
dividir en tres: l'economia pública, com a conjunt 
d'activitats i iniciatives econòmiques promogudes 
des de l'administració pública; l'economia 
mercantil, corresponent a les experiències 
promogudes des de l'economia de mercat 
tradicional, i les economies socials, que inclouen 
el conjunt d'activitats i iniciatives que situen 
les persones com a eix central, i es diferencien 
clarament del marc dominant d'economia de 
mercat competitiva i amb afany de lucre. 

Les quatre economies esmentades (les economies 
de la vida, la pública, la mercantil i les socials) 
compten amb iniciatives concretes que tenen una 
contribució valuosa per pal·liar o prevenir els 
efectes negatius de l'economia actual. Experiències 
que permeten construir una economia positiva, 
que posa les necessitats de les persones i de la 
naturalesa en el centre, per sobre de l'afany de 
lucre i de l'interès individual. Des d'Opcions volem 
fer visibles les cares ocultes de l'economia en un 
Quadrilàter, una secció que esdevé en un espai 
en el qual les Economies, en plural, es troben, es 
contraposen, es complementen i van agafant forma 
número rere número, temàtica rere temàtica. 
Aquestes economies les explicarem a continuació 
i a partir d'ara les analitzarem amb exemples, 
entrevistes, articles en profunditat i novetats de 
cadascuna d'elles.
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La crisi econòmica que va patir Argentina el 2001 
va suposar la pràctica desaparició de la disposició 
de diner líquid i la paralització, per tant, de l'eco-
nomia productiva. La resposta social per  resoldre 
necessitats va ser recórrer a la infraestructura co-
munitària organitzant xarxes d'intercanvi. Es va 
passar de 400 xarxes l'any 2000, a 5.000 l'any 2002, 
i de 320.000 persones interactuant en aquestes 
xarxes a 2.500.000 en els mateixos anys.1

En el cas de les tasques de cura, l'Enquesta d'Usos 
del Temps realitzada per l'Institut Nacional d'Esta-
dística permet entendre les dades de referència i la 
seva distribució entre la població. Segons l'enques-
ta feta els anys 2009 i 2010, el temps mitjà dedicat 
diàriament al treball de mercat (considerant tota la 
població de més de 10 anys) és de 2 hores i 27 mi-
nuts, i el dedicat al treball domèstic i de cura és de 

2 hores i 44 minuts. Això vol dir que, de mitjana, 
per sostenir les condicions de vida de la societat 
espanyola, feien falta 17 minuts diaris més de 
treball de cures que de treball de mercat. La divisió 
per sexes d'aquesta feina de cures és de 4 hores i 7 
minuts per a les dones i 1 hora i 54 minuts per als 
homes. L'economista Cristina Carrasco fa un bon 
repàs de l'evolució d'aquests debats a l'article «El 
cuidado como eje vertebrador de la nueva econo-
mía».2

Finalment, i pel que fa als valors ecosistèmics i 
econòmics de la natura, resulta un bon exemple el 
del calador de Terranova, que va arribar a ser un 
dels fons de pesca (sobretot de bacallà) més im-
portants del món. Des dels anys cinquanta, va co-
mençar a explotar-se intensivament i, malgrat els 
advertiments –sobretot de pescadors locals–, es va 
continuar amb el seu ús intensiu de manera que a 
la dècada dels noranta ja no hi havia reserves. L'any 
1992, Canadà va haver de tancar el calador de ma-
nera indefinida, amb la qual cosa 40.000 persones 
van perdre la feina i la seva forma de vida,3 ja que 
depenien d'aquest recurs natural sobreexplotat. 

1. OVALLES, E. Argentina es el país del mundo en el cual el fenómeno del trueque tiene mayor dimensión social. Buenos Aires,  
Centro de Estudios Nueva Mayoría, 2002.

2. «El cuidado como eje vertebrador de la nueva economía», a Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 31, núm. 1, pàg. 39-56, 2013. 
3. «Consum conscient de peix» a revista Opcions, núm. 23. Barcelona, tardor de 2007. 

Si anem a comprar ous…
… en les economies de la vida, faré una 
visita a la meva tieta que cria gallines 
o a la meva veïna, que de tant en tant 
em regala ous quan té excedent. 
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De la mà de diferents corrents de pensament crític 
amb el marc dominant, hem vist emergir en els 
últims anys –i amb el 15M com a últim gran punt 
d'inflexió– gran quantitat d'empreses i iniciatives 
pràctiques de resolució de necessitats, creadores 
d'autoocupació, articuladores de mercats socials i 
basades en la cooperació social i l'orientació al bé 
comú com a eixos del seu funcionament. Parlem 
de grups i cooperatives de consum, xarxes de 
producció col·laborativa de béns digitals, grups 
de criança compartida, escoles autogestionades, 
un renovat cooperativisme de treball enfocat a la 
transformació social, plataformes cooperatives de 
provisió d'electricitat verda, nous comuns urbans 
en forma d'horts col·lectius i centres socials, 
projectes d'habitatge compartit basats en criteris 
de bioconstrucció, les finances ètiques, projectes 
agroecològics de producció d'aliments, etc. Aques-
tes iniciatives s'han anat desenvolupant a l'abric de 
diferents ones de mobilització ciutadana i de la mà 
de diferents moviments –el decreixement, l'eco-
nomia social i solidària, l'economia col·laborativa 
procomú, l'agroecologia, etc.– i viuen avui una 
fase d'expansió i consolidació molt important. 

 
 

 
 

 

Des d'Opcions hem insistit darrerament en la 
importància de la intervenció contundent de les 
administracions públiques per assolir canvis de 
gran abast en el consum i els estils de vida de la 
població, més enllà de les minories motivades. 
Aquesta acció ha de consistir en polítiques públi-
ques integrals, un cop demostrada la insuficiència 
de les campanyes informatives i sensibilitzadores 
per assolir i orientar els hàbits de la ciutadania 
cap a pautes d'activitat econòmica i consum més 
saludables i sostenibles. 

D'una banda, hi ha el paper regulador dels poders 
públics amb el qual poden fomentar pràctiques 
i iniciatives positives per al bé comú mitjançant 
diverses eines com és la normativa i fiscalitat, amb 
límits legals més «atrevits» i «premis i càstigs» 
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Si anem a comprar ous…
… en el sector públic, ens trobarem amb 
subvencions per a la producció ecològica 
i altres mesures que asseguren preus 
justos, possibiliten la venda directa, 
o que redueixen l'ús d'envasos. 

Si anem a comprar ous…
… en les economies socials, aquests seran 
d'una cooperativa sense afany de lucre 
de la qual podrem ser socis i participar 
en la presa de decisions. 
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des del punt de vista impositiu; la redistribució 
d'allò recaptat mitjançant l'impuls logístic, tècnic 
i econòmic a les iniciatives privades i comunitàries 
més positives, i l'educació i exemplaritat, regu-
lant currículums oficials acadèmics i impulsant 
campanyes informatives. En aquest darrer cas, el 
paper exemplaritzador de les administracions pot 
resultar molt inspirador, però també molt desmo-
ralitzador quan no hi és. 

Per una altra banda, el sector públic també 
exerceix d'agent econòmic, per això s'incorpora 
en la present secció. La despesa pública suposa a 
Espanya més del 40% del PIB (i la corresponent a 
compra i contractació pública se situa al voltant 
del 18,5% del total). Aquestes dades indiquen la 
incidència que l'Estat en general i la contractació 
pública responsable en particular poden tenir en el 
foment de les millors pràctiques econòmiques.

No es pot deixar de banda el rol públic en la 
producció i prestació de béns i serveis que, tot i 
que s'ha reduït en les darreres dècades, pot tenir 
un paper fonamental en la generació d'alterna-
tives econòmiques i ha de tenir-lo. Un cas seria 
l'operador elèctric que l'Ajuntament de Barcelona 
projecta per a l'any 2018 o la tendència global cap 
a la remunicipalització dels serveis de l'aigua, que 
a Espanya encapçala Valladolid. I, finalment, en 
relació amb la gestió d'empreses i serveis públics, 
també cal posar sobre la taula les experiències de 
gestió ciutadana o mixta mitjançant iniciatives 
comunitàries i/o cooperatives sense ànim de lucre.

 
 
 

 
També a l'economia convencional, aquella regida 
per l'interès individual i un enfocament pròpia-
ment de mercat, trobem exemples interessants, 
apostes virtuoses per fer virar els vaixells en 
direcció a l'abisme cap a horitzons encoratjadors. 
D'alguna manera, volem posar-nos a la pell de 
moltes empreses que estan tan embrancades en 
l'economia de mercat que tenen un marge de 
maniobra relativament petit, i mostrar que també 
des d'aquí es pot apostar per la transició cap a un 
nou model. Exemples com la proposta de l'econo-
mia del bé comú de Cristian Felber, com a corrent 
renovadora de la desgastada Responsabilitat Social 
o la incorporació de les idees de l'economia circu-
lar en el funcionament d'empreses de gran abast, 
poden aportar idees suggeridores per als viratges 
necessaris.

Si anem a comprar ous…
… en l'economia mercantil, que 
incorpora criteris socioambientals, 
intentarem comprar-los en un 
petit comerç i de proximitat que 
certifiqui la qualitat ambiental i 
social dels seus productes. 

52  _  QUADRILÀTER /  PARLEM D 'ECONOMIES,  EN PLURAL



OPCIONS   Nº  51

Fo
to

gr
afi

es
: A

rx
iu

 R
os

a 
Se

ns
at

Família, carrer, mitjans de comunicació, 
activitats de lleure, etc. Hi ha molts espais 
determinants per a la nostra formació: 
grups de criança, espais familiars o «educació 
a casa». També existeixen diverses opcions 
educatives que neixen des d'una mirada 
crítica a la institució escolar. I és que no 
solament educa l'escola, tot i que en la nostra 
societat, quan parlem d'educació, pensem 
normalment en la «formació reglada». Així 
doncs, sovint, termes com educació o dret 
a l'educació es fan servir com a  sinònims 
d'escolarització o de dret a l'escolarització.

A Opcions ens estrenem parlant d'educació 
amb aquesta col·laboració de diferents mem-
bres de l'Associació Rosa Sensat sobre aques-
ta institució clau: l'escola. 

P E R  Q U È  É S  U RG E N T 
U N  C A N V I  P RO F U N D 
E N  L E S  E SCO L E S ?  
FRANCINA MARTÍ, PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ   
DE MESTRES ROSA SENSAT.

«No vull ‘empollar’. El que jo vull és aprendre». 
Això ho deia un noi de tercer d'ESO a principis 
d'aquest curs 2016-2017. «Què savis que són», em 
deia la seva mare. I és que, sense tenir en compte 
les excepcions, que n'hi ha, l'escola d'ara respon 
a uns patrons més tradicionals i desfasats del que 
ens pensem i que cal canviar de manera urgent. 
Arribat el moment, no es tracta només de fer canvis 
puntuals i de maquillatge, sinó que es tracta de fer 
canvis en profunditat i treballar amb l'objectiu que 
totes les escoles públiques del país siguin escoles de 
qualitat que acullin tots els infants i joves i que els 
permetin que aquests trobin allò que necessiten per 
formar-se i créixer com a persones. 

D E  L E S  E SCO L E S 
A L  M O D E L  E DU C AT I U, 

P E R  Q U È  C A L  U N  C A N V I ?

R E P O RTATG E
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Per arribar a aquest objectiu, 
necessitem que tota la societat, 
tant la classe política com tota la 
resta, assumeixi que l'educació 
és un bé comú que cal preservar. 
D'una banda calen tots els recur-
sos necessaris per crear una escola 
que realment esdevingui en un 
lloc privilegiat d'aprenentatge i 
de creixement personal. Per una 
altra banda, també cal plantejar i 
definir per a què eduquem i com 
ha de ser l'escola que respongui a aquest objectiu. I, 
finalment, resulta imprescindible la responsabilitat 
i el compromís dels professionals per fer veritable 
aquest canvi.

L'escola ha de ser un lloc privilegiat d'aprenentatge 
i de creixement personal. Un lloc on aprenguem 
junts, perquè no pot ser d'altra manera, perquè 
sempre aprenem amb la interacció amb els altres. 
I hi aprenguem tots: nens i nenes, joves i mestres, 
perquè els mestres també aprenem ensenyant. Un 
lloc on aprenem a viure amb els altres i on posem 
en joc tots els valors que ens fan viure en comuni-
tat, perquè la funció socialitzadora de l'escola és 
importantíssima. Un lloc on no solament es pre-
pari per a la vida, sinó que sigui la vida mateixa i 
que, per tant, tot el que es faci tingui sentit i interès 
en el present. No eduquem només per al demà, 
perquè el futur ningú sap com serà, i l'objectiu és 
fer persones responsables, amb criteri i satisfetes, 
que sàpiguen viure en comunitat i estiguin compro-
meses amb el món. Un lloc on tots els nens i nenes, 
siguin com siguin i vinguin d'on vinguin, tinguin el 
seu lloc i trobin el seu espai per desenvolupar el seu 
projecte personal. 

En aquest model tradicional, que encara és força 
present al nostre país, tots els nois i noies fan la 
mateixa activitat alhora, i és el professor que exposa 
el tema i el que marca la pauta de l'activitat. La 
disposició del mobiliari també reafirma aquest 
model: unes files de pupitres mirant tots a una 
pissarra i la taula del professor mirant els alumnes. 
Per superar aquest model tradicional en què es 
produeix molt poc aprenentatge, no es poden fer 
només canvis puntuals. No es tracta de posar més 
o menys exàmens o més o menys deures, perquè els 
canvis en profunditat afecten tota l'estructura des 
sistema educatiu. El canvi d'una peça afecta tota la 
resta. Més que canvis, parlem de transformacions 

a molts àmbits que es relacionen. 
La transformació del currículum i 
de l'avaluació (què s'aprèn i com es 
mesura l'aprenentatge); la dels rols 
de l'alumnat i el professorat (què 
s'espera que faci cadascú i què fa en 
cada moment); la de l'organització 
(com són les relacions entre les per-
sones de la comunitat escolar) i la 
de l'arquitectura (com es dissenyen 
els espais en funció de l'activitat 
que es fa). 

Si volem introduir canvis en un centre educatiu per 
transformar-lo, tothom ha de prendre responsabili-
tats, no solament el claustre de mestres, sinó també 
tota la comunitat. El treball ha de ser conjunt: del 
professorat, de l'alumnat, de les famílies, del perso-
nal no docent, dels agents externs... Aquest treball 
conjunt (en equip) ha de fomentar la participació 
de tothom en cadascun dels nivells. Però, a més, 
com que no estem sols, i l'escola no és un sistema 
aïllat enmig del no-res, és imprescindible el treball 
en xarxa amb altres escoles i organitzacions que 
estan properes, en primera instància, i les que no 
estan tan properes, en segona instància. Resulta im-
prescindible obrir-nos al món que tenim al costat i 
al de més lluny.

Fer canvis no és fàcil. Hem de ser conscients que 
correrem riscos, que ens equivocarem, però això 
no pot ser un fre, i que també aprendrem de l'error, 
com sempre s'aprèn, amb una alta dosi de valentia, 
però també de responsabilitat. 

Els canvis no s'han de fer perquè sí, perquè estigui 
de moda o perquè quedi bé. Si ara el que es porta 
és treballar per projectes o fer «ambients», hem de 
saber molt bé què vol dir i per què ho fem. Necessi-
tem d'una banda fonaments teòrics que ens donin 
suport a l'acció, i de l'altra, es tracta d'un procés 
de reflexió conjunta, de debat d'idees, de pensar i 
actuar en profunditat, amb un pla d'acció coherent 
que s'adapti a les nostres necessitats i a les nostres 
possibilitats. No es tracta de copiar el que fa l'escola 
del costat o la de més enllà, sinó de trobar el sistema 
que s'adapti a la manera de ser de cada escola, a la 
dels nens i nenes, amb l'objectiu final que l'escola 
esdevingui aquest lloc privilegiat d'aprenentatge i 
coneixement que tots necessitem urgentment.
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Es tracta de trobar l'equilibri entre 
el respecte per la construcció de 
la pròpia identitat i l'escola com 

a instrument per a la construcció 
d’una societat veritablement 
democràtica, solidària i justa. 

E SCO L A  T R A D I C I O N A L 
V E R S U S  E SCO L A 
A LT E R N AT I VA 
DAVID ALTIMIR, MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I MEMBRE  
DEL CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA INFÀNCIA.

Quins models d’escola tenim? Quantes metodo-
logies hi conviuen? Quines són les metodologies 
alternatives a l’educació 
tradicional? Quines 
diferències hi ha entre 
educació lliure, activa, 
Waldorf, Montessori, etc.? 
En què es diferencien 
entre elles i respecte de 
l’educació tradicional?

La necessitat d’innovar 
i de transformar les 
pràctiques educatives 
tradicionals, excessivament 
ancorades en el passat i que responen a una concep-
ció de la funció educativa amb poca resposta a les 
necessitats d’avui dia, és una exigència molt difosa 
a la majoria de països occidentals que volen res-
pondre als reptes del món que ens toca viure avui.

Si volem fer un exercici de justificació d’aquest fer-
ment creixent que abraça cada vegada més escoles, per 
bé que no podem afirmar que siguin la majoria, se-
gurament el podem relacionar amb l’efecte de la feina 
feta pels diferents moviments de renovació pedagògi-
ca des del final dels anys seixanta fins a dia d’avui.

No és, doncs, casualitat que aquests darrers anys 

hagin aparegut a casa nostra algunes experiències 
d’escoles que estan esdevenint uns referents con-
crets i reconeguts arreu de l’estat com a exemples 
d’innovació. La realitat catalana presenta una 
característica comuna que cada vegada s’està gene-
ralitzant més: el dinamisme com a desig de canvi i 
innovació de les pràctiques educatives. 

També és igualment cert que el que ha pogut portar 
bona part d’aquestes experiències a construir dife-
rents projectes nous  (innovadors o renovadors, qui 
sap!) ha estat el sentiment de fatiga i de desencís 

per fer escola amb una 
base fonamentalment con-
vencional i transmissora, 
on l’infant o jove només és 
(o era) un consumidor dels 
coneixements que l’adult li 
preparava. 

Al costat dels moviments 
de mestres, darrerament 
han anat apareixent una 
sèrie de grups, altres 

xarxes que han treballat per proposar «alternatives 
innovadores» que progressivament s’han anat dife-
renciant entre elles atès que cadascuna ha centrat el 
seu focus en aspectes diferents. En Jaume Carbonell 
ho explica molt bé1 i classifica aquest fenomen 
creixent d’aquesta manera:

- Pedagogies no institucionals.   
Aprendre fora de l’escola

-  Pedagogies crítiques

-  Pedagogies lliures

-  Pedagogies de la inclusió i la cooperació

-  Pedagogia lenta, serena i sostenible
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-  Pedagogia sistèmica

-  Pedagogia del coneixement integrat.   
Els projectes de treball

- Pedagogies de les diferents intel·ligències

Les escoles anomenades lliures beuen 
d’experiències molt vinculades a diferents movi-
ments ciutadans que han volgut trencar amb la ri-
gidesa de l’escola tradicional, que històricament ha 
tingut ben poca consideració per deixar créixer de 
manera lliure, és a dir, sense vincles rígids, la iden-
titat dels diferents infants. Segurament el pedagog 
A. S. Neill es pot considerar el creador de la primera 
escola lliure, Summerhill, fundada cap al principi 
dels anys vint del segle passat, on els infants i joves 
poden decidir de quina manera volen donar forma 
al seu aprenentatge, a partir de currículums radi-
calment subjectius i individuals, conduïts per ells 
mateixos, amb l’acompanyament de l’adult.

Aquestes escoles no s’han de confondre amb les 
escoles actives, que beuen de les arrels de l’Escola 
Nova que durant el segle XIX s’anava insinuant a 
diferents llocs del món, i que al principi del segle 
XX, John Dewey defineix amb més precisió, propo-
sant l’aplicació del mètode científic a l’escola, on els 
infants i joves són el centre de l’activitat, però on el 
compromís social i democràtic són molt més clars 
i evidents.

Des dels moviments de mestres, i des de Rosa 
Sensat sempre hem estat més propers a models 
d’escola on es treballi per aconseguir aquest difícil 
equilibri entre el respecte de la construcció de la 
pròpia identitat, tot respectant les potencialitats i 
interessos de cada individu, i la visió que l’escola 
pot representar un instrument al servei de la cons-
trucció d’una societat veritablement democràtica, 

solidària i justa. Només podem parlar de canvi 
cultural, com diu el nostre amic Gino Ferri «quan 
es prova de construir una escola, o més generalment 
una experiència educativa, coherent i solidària amb 
la identitat de la infància, i quan s’intenta respectar 
els nens i nenes en tot el que són les seves maneres 
d’aprendre, de conèixer i de posar-se en relació al 
món i a la realitat en què viuen».

1. Jaume Carbonell. Pedagogías del siglo XXI . Ed. Octaedro.

L A  L L I B E RTAT 
D 'E L ECC I Ó  D E  C E N T R E
XAVIER BESALÚ, PROFESSOR DE PEDAGOGIA   
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I CAP DE PUBLICACIONS  
DE L'ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT.

Diu la llei vigent: «Les administracions educatives 
regularan l'admissió d'alumnes en centres públics 
i privats concertats de tal forma que es garanteixi 
el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat 
i la llibertat d'elecció de centre pels pares o tutors. 
En tot cas, s'atendrà a una adequada i equilibrada 
distribució entre els centres escolars dels alumnes 
amb necessitat específica de suport educatiu».

El primer aspecte que hem de tenir clar és que, si 
parlem de drets, l'únic dret incontestable és el dret 
a l'educació, que significa que les administracions 
públiques tenen l'obligació de garantir un lloc 
escolar a tots i cadascun dels ciutadans entre els 6 
i els 16 anys, que és el tram que les lleis estableixen 
com a bàsic, obligatori i gratuït (tot i que, a la 
pràctica, a Catalunya aquest tram s'allarga fins als 
3 anys i en altres zones d'Espanya –per exemple, 
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 Els centres escolars 
ni compten amb 

recursos equivalents, 
ni escolaritzen un 

alumnat equivalent, 
i això afavoreix 
les dinàmiques 
mercantilistes. 

al País Basc–, fins als 2). D'aquest dret, doncs, 
se'n segueix una obligació inexcusable per a les 
administracions públiques que, a més, s'ha de 
fer efectiu en el propi municipi de residència de 
l'infant o jove (d'aquí la gratuïtat del transport 
escolar i del dinar, en cas de desplaçament forçat).

Però la legislació vigent diu encara més coses: «El 
sistema educatiu espanyol s'inspira en els principis 
següents: a) La qualitat de l'educació per a tot 
l'alumnat, independentment de les seves condicions 
i circumstàncies. b) L'equitat, que garanteixi la 
igualtat d'oportunitats per al ple desenvolupament 
de la personalitat a través de l'educació, la 
inclusió educativa, la igualtat de 
drets i oportunitats que ajudin a 
superar qualsevol discriminació i 
l'accessibilitat universal a l'educació, 
i que actuï com a element 
compensador de les desigualtats 
personals, culturals, econòmiques 
i socials, amb especial atenció a les 
que es derivin de qualsevol tipus de 
discapacitat».

Com a segon aclariment, cal 
insistir que l'educació de qualitat 
no ha de ser per a una minoria, 
sinó per a tothom. Qualitat significa que les 
condicions en què s'escolaritza la població han de 
ser equivalents, tant pel que fa a les instal·lacions 
(de veritat que els barracons garanteixen aquesta 
qualitat?) com pel que fa als recursos de tota 
mena: començant pels personals (es pot parlar de 
qualitat equivalent quan les substitucions es poden 
demorar fins a una setmana?), seguit pels materials 
(les desigualtats en l'àmbit de la digitalització són 
flagrants a dia d'avui) i les funcionals (les dotacions 
pressupostàries són tan esquifides que fan que la 
majoria de centres públics, a la pràctica, no puguin 
garantir la gratuïtat del servei: material escolar, 
activitats curriculars, sortides, etc.).

Un tercer aclariment és si l'equitat i la inclusió 
són principis del nostre sistema educatiu. Això 
s'hauria de traduir en la no-existència de centres 
estigmatitzats (que ho són fonamentalment pel 
tipus d'alumnat que escolaritzen), ni de centres 
blindats (que ho són perquè se'ls enginyen per no 
escolaritzar població potencialment problemàtica  
–pel barri de residència, per la tipologia 
familiar, per la condició socioeconòmica, pel 
desconeixement de les llengües oficials, per tenir 

alguna discapacitat o dificultat d'aprenentatge, 
etc.–), ni de centres d'educació especial (perquè tots 
els centres haurien de ser inclusius i haurien  
de comptar amb els recursos necessaris per poder-
ho ser efectivament). L'equitat i la inclusió, com 
diu el mateix text de la llei, implica la necessitat 
de compensar, de reduir fins on sigui possible les 
desigualtats de partida de l'alumnat. I això només 
es podrà fer garantint que tothom s'escolaritza en 
centres on l'alumnat sigui un reflex aproximat de la 
població del barri o ciutat, i posant-hi els recursos 
addicionals necessaris (que poden anar des de 
ràtios més reduïdes fins als suports personalitzats 

o a l'extensió del temps educatiu), 
que són justament els que més han 
patit les retallades d'aquests darrers 
anys.

I, finalment, arribem a la llibertat 
d'elecció de centre per part dels 
pares o tutors. Aquest, com ha 
explicat des de fa anys el jurista 
Eliseo Aja, no seria pròpiament un 
dret, sinó un interès legítim, és a 
dir, l'expressió d'una preferència, 
de la qual, però, no en derivaria la 
inexorabilitat de la seva satisfacció 

per part de les administracions públiques. Exemple: 
suposant que un centre determinat tingués una 
demanda que tripliqués la seva oferta, això no 
implicaria que l'administració hagués de dotar 
aquell centre en qüestió amb dues línies més, si 
altres centres finançats amb fons públics del mateix 
barri o municipi disposessin de vacants suficients. 
Aquesta llibertat d'elecció se situaria en el seu punt 
just si observem el que passa en un poble petit on 
només hi ha una escola pública (i ningú no creu 
que s'hagin conculcat els seus drets) o en la hipòtesi 
que tots els centres del barri o municipi tinguessin, 
de fet, una qualitat equivalent (probablement 
llavors el criteri gairebé únic d'elecció seria la 
proximitat).

El problema o la confusió vénen donats per dos 
factors diferents. Un, que els centres escolars ni 
compten amb recursos equivalents, ni escolaritzen 
un alumnat equivalent, i això afavoreix les 
dinàmiques mercantilistes en què els centres 
competeixen entre si per atraure un determinat tipus 
d'alumnat i les famílies també competeixen entre 
elles per ocupar les places considerades millors. Dos, 
que la constitució estableix que els pares tenen dret a 
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 Tot el que nosaltres 
som en l'edat adulta 
té una directa relació 

amb el que hem 
viscut en la nostra 
primera infància.  

escollir la formació religiosa i moral  
que estimin més oportuna per  
als seus fills, i això comporta el 
dret a escollir un centre docent 
«diferent del creat pels poders 
públics». Enlloc, doncs, no es diu 
que els pares o tutors tinguin «dret» 
a escollir un determinat tipus de 
centre entre l'oferta pública (que 
inclouria tant els centres públics 
com els privats concertats, encara que siguin de 
titularitat religiosa). Això en cap cas qüestionaria la 
possibilitat de formular les preferències que fessin al 
cas; només que s'haurien d'avenir amb la planificació 
i la racionalització de les places existents i que no 
haurien de posar en crisi les funcions socials de 
l'educació.

L A  I M P O RTÀ N C I A   
D E L S  M É S  P E T I TS 
ROSA FERRER, MESTRA D'EDUCACIÓ INFANTIL, MEMBRE 
DEL CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA ‘INFÀNCIA' I DE 
L'EXECUTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT.

Les mestres d'educació infantil sempre hem pensat 
que els primers anys de vida són clau en la vida dels 
infants, tant per tot allò que vivim amb els infants 
com per la mateixa  intuïció; aspecte que ara ens 
ve reafirmat per la ciència. Com diu el científic  
David Bueno, «entre els 0 i els 3 anys es fan moltes 
connexions a la part superficial del cervell: això vol 
dir que el cervell incorpora tots els condicionants 
de l'ambient que envolta l'infant. Sense que en sigui 
conscient, perquè a aquesta edat la memòria no 
està desenvolupada, sí que interioritza l'ambient i el 
condiciona fortament».2 

Tot el que nosaltres som en l'edat adulta té una 
directa relació amb el que hem viscut en la nostra 
primera infància: com hem estat tractats, com ens 
han parlat, com ens han mirat. Si hem estat tinguts 
en compte o ens han deixat al marge... La construc-
ció de la personalitat d'un infant és un procés que 
té a veure amb l'entorn en què es desenvolupa. 

El científic D. Bueno també diu: «els 0-3 anys són 
clau, tant si és a l'escola bressol com en família. 
Però també l'etapa de 4 a 7 anys, quan el cervell fa 
connexions entre la part més superficial i la més 
profunda, la de la memòria. És aquí quan és més 

fàcil aprendre els procediments»,2 
i podem dir que abans dels 6 anys 
la part lingüística no està del tot 
madura i no cal que els infants 
aprenguin a llegir i escriure si enca-
ra no tenen interès. 

Els adults, a vegades, ens pensem 
que com més els estimulem, més 
llestos seran els nostres fills i 
filles, però una sobreestimulació 

produeix estrès als infants. Hem de deixar que els in-
fants creixin al seu ritme i no forçar situacions, com 
per exemple posar-los drets, fer-los caminar… Ho 
faran sols quan ells se sentin segurs per fer-ho. Com 
diu Sonia Kliass,3 «cada infant té un ritme propi i el 
marge de diferència entre uns i altres pot arribar a 
ser molt gran. Perquè el procés motriu es faci amb 
qualitat, és important que cada infant pugui seguir 
el seu ritme individual sense que se senti pressionat 
des de fora. Tots els infants, si tenen salut, recorren 
aquest camí perquè tots porten a dins les ganes de 
créixer i desenvolupar-se. Però no tots ho fan de la 
mateixa manera ni en el mateix ritme».

Els infants més petits tenen unes necessitats deter-
minades i els adults hem de vetllar pel seu benestar 
i perquè tinguin les necessitats bàsiques cobertes, 
un tracte de qualitat i sensibilitat. Moure's en 
llibertat i autonomia també és una necessitat que 
tenen  els infants, i els adults els hem d'acompanyar 
en l'adquisició progressiva de la seva autonomia 
a partir del coneixement de cada infant, organit-
zant els espais segurs i rics d'elements seleccionats 
segons els interessos dels infants per facilitar les 
seves etapes de maduració perquè puguin fer les 
coses ells mateixos. La qualitat de la cura quotidia-
na, la llibertat de moviment, les relacions afectives, 
tenir uns adults al costat que l'escoltin, el mirin, li 
somriguin, l'atenguin quan ho necessita i respecti 
i valori les seves conquestes. Aquests són elements 
clau perquè els nens i nenes creixin feliços.

Des que neixen, els infants inicien la seva 
socialització amb la família, a l'escola bressol 
amb els seus iguals i, a poc a poc, van ampliant el 
seu camp de socialització. Per les raons que hem 
explicat abans, cal que les vivències de socialització 
de les primeres edats siguin positives i viscudes dins 
d'un ambient de calma i de respecte per l'infant 
i el seu entorn. Estan descobrint el món i ho fan 
al seu ritme amb el seus propis tempos. Quan es 
respecten els seus propis temps i es valoren les 
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seves iniciatives, creixen segurs 
i amb autoestima, factors que 
influeixen directament en les 
seves conquestes.

Calen inversions públiques de 
suport a les famílies per a la cura 
dels fills i filles. Escoles bressol, 
serveis per compartir infants i 
família o altres serveis de suport en funció de les 
necessitats dels infants i de les famílies. Sigui quin 
sigui el servei que s'ofereixi o s'utilitzi, han de ser 
serveis de qualitat amb professionals adequats. Hem 
vist la importància que té l'educació dels infants i la 
repercussió que pot tenir en la seva vida. 

La petita infància té unes necessitats determinades 
però és evident que els infants estan aprenent des 
que neixen i totes les hores del dia. La utilització de 
serveis per a la primera infància són voluntaris. Són 
serveis educatius tant si es vol com si no, perquè els 
infants aprenen, perquè els infants s'eduquen sem-
pre! Per això, és de vital importància que siguin de la 
màxima qualitat i amb professionals especialitzats. 

2. Diari de l'educació 26/8/2016. David Bueno

3. Institut Loczy. Sonia Kliass  

L E S  FA M Í L I E S  H A N  D E 
P O D E R  PA RT I C I PA R  E N 
E L  D E S E N VO LU PA M E N T 
D E L S  P ROJ EC T E S 
E DU C AT I U S  D E  L E S 
E SCO L E S
MARIA VINUESA, MESTRA D'EDUCACIÓ INFANTIL I MEMBRE  
DE L'EXECUTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT.

Ja fa molt temps que ningú no dubta sobre que 
el rol de les  famílies dins l'escola és fonamental. 
Afortunadament, ja ha quedat superada aquella 
etapa amb escoles tancades en les quals les famílies 
no passaven de la porta, unes escoles on les famílies 
gairebé no hi tenien cabuda i el nivell de participa-
ció era quasi inexistent. 

Evidentment, les coses han canviat i han canviat a 
millor. En aquests moments, les Associacions de 

Famílies d'Alumnes (AFA) tenen 
un paper molt més actiu dins de 
l'àmbit de l'escola. La majoria 
organitzen el menjador escolar 
i les activitats de lleure quan els 
infants acaben l'horari d'escola. 
Fer aquesta gestió obliga les AFA 
a estar en contacte directe amb 

l'equip de mestres, sobretot amb l'equip directiu de 
les escoles, per tal que el que gestionen tingui co-
herència amb el projecte d'escola. A més d'aquesta 
gestió, també donen suport a activitats organitzades 
per l'equip de mestres, com ara sortides i altres 
activitats realitzades al llarg de l'horari escolar.

En una primera lectura, podríem pensar que la par-
ticipació de les famílies a les escoles és òptima, però 
si aprofundim una mica veurem que s'està lluny 
d'una participació efectiva que més aviat és una 
participació «epidèrmica», una participació més 
aparent que real, sobretot si pensem que participar 
és incidir per tal de tenir possibilitat de decidir en 
allò que es participa. Dit d'una altra manera, les fa-
mílies participen des de la implicació, però no des 
de la decisió, i aquest és un aspecte polèmic però 
que en algun moment s'haurà d'afrontar.

Si ens creiem que l'acció educativa a les escoles no 
es pot portar a terme sense les famílies, hem de 
començar a pensar quines estratègies participatives 
s'han de dissenyar. Estem en moments de canvi de 
paradigma educatiu, s'ha d'anar més enllà, s'ha de 
començar a pensar com les famílies participen en el 
desenvolupament i posterior revisió dels projectes 
educatius, com les famílies participen en la planifi-
cació de l'acció educativa.

No és un tema senzill, ja que la cultura participativa 
a les escoles té pocs anys de vida i encara hi ha cer-
tes reticències. És qüestió d'anar-hi pensant i d'anar 
treballant en aquesta direcció. Segur que els infants 
ho agrairan.

 Les famílies 
participen des de 

la implicació, 
però no des de 

la decisió.  
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En Peter acaba de recollir la comanda de fruites i verdures 
ecològiques del local de la cooperativa de consum del seu 

barri. Li agrada saber d'on ve allò que menja. Una alimen-
tació sana i sostenible és una de les seves prioritats, però 
en té moltes d'altres. És lector i subscriptor d'Opcions, es 

considera un consumidor crític que es qüestiona allò que 
l'envolta i es pregunta si podria ser diferent. Viu amb 

amics i el seu peix Gluten. Però no sempre ho té clar o 
no sempre té ganes de ser «conscient i transformador» 

(quina mandra!). A vegades es deixa emportar 
per la comoditat o pel pur plaer de gaudir 

d'un model de consum menys refl exiu i 
més còmode. Es mou en bicicleta sempre 
que pot o bé en transport públic. Se sent 

envoltat d'una comunitat que practica un 
consum similar, però també li agrada tenir 

amics i amigues menys activistes que moltes 
vegades li qüestionen el seu model i li fan 
pensar si és el més adient. Qüestionar-se, 

informar-se, canviar i transformar. En Peter 
s'ho creu, ell és un consumidor exemplar! Però 

quan no ho és se sent malament. I és aquí on 
l'hem d'ajudar. Les actituds perfeccionistes ens poden 
portar al sentiment de culpabilitat. Les contradiccions 

formen part de l'espècie humana, cal acceptar-les, prac-
ticar-les, aprendre'n i gaudir de cadascuna. Salvem en 

Peter de ser un consumidor excessivament coherent que 
se sent malament quan no ho és. Com? Compartint les 

nostres pròpies experiències amb fotos i anècdotes amb 
l'etiqueta #opcionesycontradicciones a les xarxes socials 

(via twitter: @opcions) o bé a través del correu electrònic 
(redaccio@opcions.org). Entre tots podem guionitzar les 
següents aventures d'en Peter! Perquè, qui no s'ha sentit 

així? O bé perquè el seu model de consum el 
fa sentir fora de lloc moltes vegades o bé 

perquè no practica el tipus de consum 
que creu hauria de practicar en certes 

ocasions on les presses, la comoditat o 
fi ns i tot la vergonya hi són presents? 

En Peter no vol ser un pesat, però creu en 
un canvi de model. Ajudem-lo! Perquè tots 

som en Peter!

SA LVA R  E N  P E T E R
# o p c i o n e s y c o n t ra d i c c i o n e s

I L · LU S T R AT  P E R  X AV I E R  S E P U LV E DA
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 I ara on les poso!I ara on les poso?
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Aquesta noia ja fa una 
estona que em mira. Crec que 

és la meva oportunitat.
Tu recicles o 
treballes?

Potser no hauria 
passat res si hagués 
acceptat la bossa de 

plàstic.

Que bé, tres 
samarretes 

noves!
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Qui és en Curro Claret? El disseny segons Curro Claret

Entens el disseny com una eina de canvi?
Només pot ser això. El disseny ha de generar algun tipus de canvi, 

millorar la situació inicial. Ja sigui en el procés de producció, en l'ús del producte 
o en la vida posterior a aquest ús. Si no, és només maquillatge.

CO N V E R SA  A M B 
C U R RO  C L A R E T 

P E R  A N A  V I L L AG O R D O

Sóc en Curro Claret, dissenyador 
industrial. Des de 1998 treballo 
com a dissenyador freelance per a 
empreses, galeries, exposicions 
i per a algunes organitzacions com 
Arrels Fundació. També sóc, de 
tant en tant, professor i tallerista 
de disseny industrial, principal-
ment a l'escola IED de Barcelona. 
Actualment formo part de la Junta 
Directiva del FAD (Foment de les 
Arts i el Disseny). 

Els dissenys d'en Curro Claret, siguin objectes o siguin 
projectes, sorgeixen de la refl exió constant sobre el 
paper del dissenyador en la societat i la incorporació 
del consumidor fi nal en els processos de creació. Confi a 
en el canvi que suposa passar de tractar el consumidor 
únicament com algú que consumeix un producte a ser 
algú que participa de la seva creació, el fa seu, l'adapta 
i el millora. Als treballs d'en Curro també cal sumar la 
vessant social, ja que sovint els sistemes que dissenya són 
una eina per generar processos d'inclusió, col·laboració 
i codisseny amb col·lectius de persones en situació de 
fragilitat. 
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1. 

4. 

7. 

10. 

2. 

5. 

8. 

11. 

3. 

6. 

9. 

12. 

ALGUNS DELS SEUS  
TREBALLS,  ORDENATS 
CRONOLÒGICAMENT:

1.  Sabater, 1997. Galeria Opos, Milà.
2. Postal digital, 1998. Postal 

confeccionada amb paper sensible 
que recull les petjades de tots els qui 
la toquen (funcionaris de correus, 
la cartera, la portera, el remitent, 
el destinatari...) al llarg del seu 
recorregut.

3.  Boli paper, 1998.
4.  Fruiter malla, 1999. Galeria h2o  

i en venda.
5.  Paperina per a castanyes, 2001 

(foto: Eduard Puertas). Amb doble 
recipient, un per a les castanyes   
i l'altre per a les closques.

6.  Làmpada barret, 2002 Cha Chá.

7.  Separador de bosses per a la brossa, 
2002 (foto: Eduard Puertas). Guia 
mòbil per subjectar diferents bosses 
per reciclar papers, plàstic o vidre.

8. Taula molles, 2003. En tallar el pa les 
molles cauen en un embut i després 
a una mànega que les condueix a un 
recipient a l'exterior de la casa per als 
ocells lliures.

9. Carret iaies, 2005. Kit per afegir al 
bastó dels avis i àvies que permet 
acoblar-se al carret de la compra per 
poder portar-lo entre dos.

10. Gerros de chapapote, 2006. Realitzat 
amb restes de petroli recollides a les 
costes de Galícia després de l'accident 
del petrolier Prestige. 

11. Banc d'esglèsia «Por el amor de 
Dios», 2010 Barcelona.

12. ‘La peça' T-300 i mobiliari (2010) 

(foto: Juan Lemus). La peça està 
confeccionada amb una màquina de 
tall làser, una tecnologia accessible 
i econòmica per a petites sèries. 
L'organització que vulgui i ho sol·liciti 
pot accedir gratuïtament als plànols 
per produir-la sempre que els mobles 
estiguin elaborats per col·lectius en 
risc d'exclusió social, en més o menys 
grau, als quals la proposta suposi una 
via per ajudar en la seva situació. La 
peça permet unir diversos elements 
en desús i crear mobles únics amb els 
quals s'han dissenyat dues botigues 
de Camper de Barcelona i Madrid. Al 
vídeo Camper Together Curro Claret 
& Arrels Fundació, de Raúl Cuevas, 
explica en detall el projecte.

F O T O S :  X AV I E R  PA D R Ó S
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AV  Què és per a tu el disseny? Quan parles del 
paper social del disseny, a què et refereixes? A 
incorporar els consumidors en la seva creació? 
A donar suport a persones en risc d'exclusió 
social? 

CC  El disseny ha de ser una oportunitat per incidir 
en la vida de les persones i especialment en aque-
lles que es troben en una situació més vulnera-
ble. Crec que des del disseny es poden incorporar 
elements o aspectes perquè aquelles persones que 
estiguin implicades, tant en la fabricació com en 
el consum final, rebin algun tipus de retorn que 
els ajudi a fer un pas en positiu a les seves vides. 

AV  Però, tot el disseny pot situar les persones en el 
centre i no el benefici econòmic? És assumible?

CC  Em sembla factible i possible que així sigui. Tot 
objecte o procés dissenyat hauria de poder con-
siderar com un element més la incidència que 
té allò que es dissenya i com es dissenya en les 
persones, ja sigui les que estan involucrades en 
el procés de disseny o bé en els possibles usuaris 
o col·lectius que indirectament hi podrien tenir 
algun tipus de relació.

AV  Sona molt bé, però potser costa d'entendre. 
Potser explicant el treball que fas amb Arrels 
Fundació s'entendria més. 

CC  En el cas de la feina que faig amb Arrels Fun-
dació intentem que les persones implicades, 
que han viscut al carrer i que es troben en un 
moment de gran vulnerabilitat, puguin trobar en 
el disseny una oportunitat per posar en pràctica 
habilitats personals, capacitats, responsabilitats. 
L'any 2010 vam començar un projecte a partir 
d'una peça metàl·lica, un nus metàl·lic, que ens 
ha permès inicialment fer tamborets i altres 
peces de mobiliari i que també ens ha possibilitat 
que les persones que hi han treballat tinguin un 
espai individual de decisió. I que a l'hora de fer 
una peça amb una funció molt concreta cadas-
cun d'ells també pugui afegir altres elements de 
reflexió, de pràctica i de creativitat com a perso-
nes, individus o futurs professionals. Tanmateix, 
resulta molt difícil mesurar quina incidència 
poden tenir aquests tamborets a les seves vides. 

AV  Amb quins tipus de materials treballeu 
  a la Fundació?
CC  Tota aquesta feina la fem utilitzant materials de 

segon ús que han estat rebutjats, dels quals algú 
s'ha desprès. Aquesta és la base del projecte: 
donar una segona vida a aquests materials. 
Demostrar que poden tenir un paper, un valor 
(que tenen), unes qualitats de funció, estèti-
ques… I aquesta segona oportunitat ens fa 
pensar en el paral·lelisme amb les persones que, 
exercint com a dissenyadors i fent servir les 
seves habilitats, també poden trobar una segona 
oportunitat per tornar a sentir-se útils. Es tracta 
de recuperar rutines i estones per relacionar-se 
amb altres persones que es troben en una situa-
ció similar a la seva.

El disseny ha de ser una oportunitat 
per incidir en la vida de les persones 
i especialment en aquelles que es troben 
en una situació més vulnerable.  
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AV  L'objecte és l'objectiu?
CC  L'objecte final és important però no és el més 

rellevant. Tot el procés que implica un projec-
te inclou repensar-lo, practicar-lo de manera 
respectuosa, ètica, beneficiosa per a la gent… Tot 
això és el que li dóna valor. L'objecte final ha de 
recollir una part d'això i ho ha de comunicar; 
n'és el resultat més palpable. En els moments ac-
tuals en els quals l'estètica, la força que té la imat-
ge final del producte, el glamour i l'esplendor ens 
ceguen i prenen una importància excessiva, ens 
oblidem que l'objecte ha de ser la conseqüència i 
el recorregut d'alguna cosa més transcendent que 
ha implicat persones i processos més o menys 
industrials. La possibilitat com a dissenyadors de 
repensar tot això i d'entendre-ho com un tot és 
una tasca que té molt de sentit i que esdevé una 
oportunitat com a professionals. Però l'objecte 
no deixa de ser la part visible que ens permet 
mostrar en part aquest recorregut, fer-nos re-
cordar què passa amb tot aquest procés, llançar-
nos preguntes sobre què hi ha darrere d'aquell 
objecte. Un objecte pot passar a ser un element 
de reflexió.

AV  Dius que si l'objecte no millora la vida dels que 
el fem servir o produïm, senzillament no mereix 
ser creat. Però llavors, hauríem de començar a 
fer moltes moratòries a productes ja creats?  
En quedarien pocs al marge. I llavors, què fem, 
vivim sense objectes? 

CC  Qualsevol cosa que fem té un impacte i té un ús 
de recursos naturals, no sempre assumible. Cada 
cop som més conscients que hem de fer les coses 
d'una altra manera i això exigeix repensar les re-
gles del joc. Ni els dissenyadors ni els empresaris 
sabem ni tenim les solucions. Moltes vegades es 
fan tests, proves, experiments, per intentar fer-ho 
millor, però a vegades la solució final resulta més 
impactant que l'original. Això exigeix un procés 
molt més llarg del que ens pensàvem. Es tracta 

de deixar de fer més del mateix en aquesta espiral 
de falsa novetat i de seducció constant, darrere 
de la qual no hi ha un altre rerefons que vendre 
més, i passar a assumir els reptes existents i cer-
car solucions que els resolguin amb arguments 
molt més sòlids que els que el mateix mercat ens 
planteja. 

AV  Pel que fa a convertir el consumidor en usuari, 
creus que estem preparats com a societat per 
assumir aquest rol? Amb les presses diàries que 
ens autoinfligim i l'autoexigència en tot allò 
que fem i volem fer, afegir haver de autoproduir 
allò que consumim sembla inassumible. Tot 
i que la producció distribuïda solucionaria 
part dels reptes ambientals i socials actuals. 
Però, els usuaris estem preparats per cocrear i 
codissenyar?

CC  Ens trobem en uns moments en els quals, com 
a ciutadans, sembla que hem d'assumir més 
responsabilitats de les que assumíem fins ara. En 
la política, en el sistema d'organització dels barris 
i en l'ús dels recursos emprats en els productes 
de consum. Fins ara, qui té diners pot adquirir 
objectes que li donen un servei. Potser ara no 
és tan lineal i simple, i hem d'assumir un paper 
que abans no admetíem o simplement no crèiem 
necessari. El nostre paper com a consumidors 
també ha de canviar. A vegades ens trobem 
en aquesta voràgine de consum materialista i 
el que cal són nous plantejaments per defugir 
l'«utilitzar i llençar». El consumidor ha de ser 
capaç de relacionar-se amb els objectes que 

Qualsevol cosa que fem té un impacte 
i té un ús de recursos naturals, no sempre 
assumible. Cada cop som més conscients 
que hem de fer les coses d'una altra 
manera i això exigeix repensar les regles 
del joc. 
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l'envolten i que ha adquirit amb un paper més 
proactiu, actuant-hi a sobre, amb més capa-
citat per transformar-los, per adaptar-los, per 
repensar-los, per allargar-ne la vida útil. Al final, 
tot esdevé en una oportunitat per repensar com 
han de ser aquests objectes i com ha de ser la 
nostra relació amb ells. 

AV  Creus que actuar en dimensions petites, com 
en les que treballes tu, té un impacte ambiental 
i social suficientment positiu? No es tracta de 
quantitat, sinó de qualitat? 

CC  És clar que quan treballes en escales més grans 
els resultats poden ser més impactants també des 
del punt de vista positiu. Però quin és l'impacte 
de les coses? Ajudar la veïna a pujar la compra, és 
important? És impactant? Hi ha moltes coses que 
tenen molt de sentit en escales petites i l'escala no 
sempre és el més important. No m'obsessionen 
els números, el que vull és provocar canvis, per 
petits que aquests siguin.

AV  Quan creixem, ens pervertim? Els grans sempre 
ho fan malament? I els petits controlen millor 
els processos i llavors ho fan millor? Trenquem 
mites.  

CC  Tenim aquesta herència de l'economia del 
creixement i sembla que créixer és natural. I ara 
precisament es parla del decreixement. On ens ha 
portat aquesta manera de créixer? Un model en 
una escala molt petita a vegades pot ser la decisió 
més eficient, desitjable i humana. Sembla que hi 
ha una relació molt directa entre allò humà i la 
mida de l'actuació. 

AV  El dissenyador és algú que resol problemes, però 
en molts casos no és així, no? Tenir més cadires 

al món no és un dels reptes socials que tenim. 
Un cop hem resolt com seure, no caldria pensar 
com resoldre la fam al món, les desigualtats 
socials, l'impacte ambiental?

CC  No sé com, però crec que hem de ser molt més 
exigents amb el que tenim. Potser per a una 
persona una bicicleta és un instrument d'un va-
lor enorme, la cuida, la valora. Mentre que per 
a una altra persona, que en pot tenir més d'una, 
no té cap valor. No es tracta tant de l'objecte en 
si, sinó de l'ús i valor que nosaltres li donem. 
No consisteix a acumular coses sense sentit; 
sinó a assegurar-nos que allò que tenim té un 
paper important i rellevant a les nostres vides. 
Molts dels productes que comprem passen per 
les nostres vides sense deixar cap petjada, els 
ignorem, no ens aporten res. Però, si cada un de 
nosaltres li dóna sentit a allò que té, ho cuida i 
ho posa en valor constantment, el seu impacte 
final serà molt més positiu i és clar que el nostre 
consum disminuirà: només comprarem allò 
que realment ens aporta valor. I això, és clar,  
tindrà implicacions ambientals i socials clares. 

 
AV  Com conviu un dissenyador conscient com tu 

amb la responsabilitat social corporativa? 
CC  Hi ha una certa sospita amb la gran corporació 

i jo crec que està bé, que se l'ha de vigilar, se l'ha 
de qüestionar, perquè té més capacitat de fer 
certes coses. A més, com a organització, a partir 
de cert volum és difícil creure que ho podran 
controlar tot i que no se'ls escaparan coses. Però 
també és veritat que quan certes corporacions 
volen canviar coses en positiu ja existeix una 
desconfiança de base. Moltes vegades no se li 
dóna possibilitat que es pugui transformar. Ho 
fa per convicció o perquè toca? És delicat posar 
certes etiquetes abans de donar l'oportunitat. La 
intencionalitat d'una acció és part de la condició 
humana, no ens escapem: si algú em convida a 
un cafè ho fa perquè vol saber com estic o perquè 
té una intenció darrere? No és tan senzill.

Un model en una escala molt petita a 
vegades pot ser la decisió més eficient, 
desitjable i humana. 
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AV  Quan dius que el disseny no és només dissenyar 
objectes, sinó també processos, sistemes, què 
vols dir? Un tamboret no deixa de ser un 
tamboret, no?

CC  El fet que un projecte es reflecteixi finalment en un 
objecte en concret no treu l'existència del procés, 
de l'estratègia, sinó que també permet visualitzar-
la. Dóna a conèixer una activitat amb un grup 
de persones que acaba amb una peça triangular 
que ens permet fer mobles que o bé es venen o es 
lloguen o que acaben exposats. Sí, finalment és 
un tamboret però no es tracta d'una cadena de 
producció on hi ha gent acoblant i ja està. Hi ha 
una altra història, un procés, una conseqüència 
clara per a la gent implicada. Això és un sistema i 
la manera de visualitzar-lo és un tamboret.

AV  Moltes de les teves obres es troben a mig camí 
entre obra artística i objecte domèstic. És 
intencionat? Comentes que ètica i estètica no 
són termes oposats, sinó complementaris.

CC  M'agrada molt l'ambigüitat entre art i disseny. 
Un objecte dissenyat pot acabar en una galeria, es 
pot comercialitzar en un espai comercial normal, 
pot quedar en mans del consumidor que l'ha de 
construir amb unes instruccions, pot quedar en 
només deu unitats o bé pot agafar moltes derives 
sent exactament el mateix. No dependrà només 
de mi què passarà amb aquells objectes. El que 
es ven o no es ven no és l'únic paràmetre per 
valorar un dissenyador. Ja m'agrada l'ambigüitat 
i tot i que en certs moments les etiquetes ajuden, 
en altres casos esdevenen un pas enrere. Això és 
disseny o és art? Que li diguin com vulguin.

AV  El disseny és una disciplina que només apliquen 
els dissenyadors o tots som dissenyadors en 
potència?

CC  A Itàlia design vol dir dibuixar, projectar, fins i tot 
la simple acció humana amb una intencionalitat. 
En el cas dels anglesos tenen el play per aplicar-lo 
al teatre, a un grup de música, a l'acció, etc. El 
disseny forma part de l'essència de viure. D'una 
manera o d'altra, tothom la pot practicar. No 
només el «bricolero» sinó aquell que es pregunta 
què faig per dinar i què queda a la nevera per fer-
lo. Això també és dissenyar. Ser creatiu i trobar 
respostes constantment.

AV  I tu, com practiques el consum conscient? 
CC  Jo sóc molt de reutilitzar. Segurament em ve de 

família, de la meva mare. A casa no es llençava 
res. Les coses es reutilitzaven constantment. 
Com a consumidor sóc un mal exemple: consu-
meixo molt poc. El meu consum es concentra en 
l'alimentació. En la resta de béns reacciono quan 
ja no poden durar més, com en el cas de la roba. 
En el cas de l'alimentació estic molt pendent de 
la traçabilitat, d'on vénen les coses, qui les ha fet, 
què els ha passat, qui s'està beneficiant de la com-
pra que jo estic fent. Quin és el valor d'allò? Quin 
és el valor real, nutricional, d'aquell menjar que 
m'estic comprant? I en aquest sentit sí que crec 
que hi ha una diferència entre una poma cuidada 
de manera més sostenible, sense químics i més a 
prop, que una de tractada de manera industrial. 
Hi ha una diferència clara de valor i això implica 
que el cost econòmic és diferent. Hem d'assumir 
que hi ha certes coses que tenen un altre cost pels 
processos implicats i que si les volem consumir, 
hem d'assumir aquests costos.

AV  Sí, normalment «més ecològic» implica «més 
car». Però resulta que la majoria de productes 
que consumim no internalitzen costos. No és 
que siguin més cars, és que la resta són massa 
barats.

CC  Unamuno deia que «només els necis confonen 
preu i valor». El que paguem per les coses no 
correspon al seu valor real. Hi ha molts costos 

No es tracta tant de l'objecte en si, sinó
 de l'ús i valor que nosaltres li donem. 
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M'atreu molt la no dependència material, 
tenir poc, necessitar poques coses i poder 
portar tot allò que necessites a sobre. 

que no s'estan assumint i hi ha una gran confu-
sió entre la població per saber per què les coses 
costen el que costen. Això ens exigeix com a 
consumidors ser més exigents, més curiosos.

AV  Tens ànima de homeless?
CC  Cert tipus de disseny sempre s'ha classificat de 

certa manera i el fet que no estiguis en aquell 
context fa que no responguis a aquells patrons 
i llavors et quedes fora. En aquest sentit, sí que 
em sento una mica així. D'altra banda, fa temps 
que m'he implicat en accions amb persones que 
han viscut al carrer i això també m'ha fet partícip 
d'aquesta manera de viure. I també m'atreu molt 
la no dependència material, tenir poc, necessitar 
poques coses i poder portar tot allò que neces-
sites a sobre: ser més lliure. Naturalment, quan 
tenim poques coses perquè no podem tenir-ne 
més és diferent a no tenir-ne per no voler tenir-
ne. Però no deixa de ser una opció de consum 
que m'atreu i em fa sentir millor.

AV  Creus que estem preparats com a societat  
per passar a l'acció? 

CC  Moltes vegades cal que ens convertim en activis-
tes, que passem a l'acció, per cercar allò que el 
sistema no fa perquè no funciona com ho ha de 
fer. I això no ho fan només els «antisistema», tot 
i que així ens ho facin creure. El nostre sistema 
actual no té capacitat per autoqüestionar-se ni 
per permetre's propostes alternatives. Per tant, 
tenir esperit crític, però «amb cert rigor», em 
sembla un aspecte prou important. Tothom ens 
atrevim a opinar sobre qualsevol tema –típica 
conversa de bar– tot i no saber-ne prou –jo ma-
teix en aquesta entrevista. Crec que tots hauríem 

agraït i agrairíem que a les escoles ens ajudessin  
a desenvolupar un major grau de capacitat crítica 
i a reconèixer que, en alguns casos, seria millor 
quedar-nos callats

AV  Llavors, ser activista seria quasi un valor a 
adquirir des de ben petits, perquè un canvi social 
resulta molt potent. Fins i tot, en alguns casos, 
has comentat que pot ser molt més potent que 
un canvi tecnològic.

CC  De fet, el que resultaria ideal serien canvis 
socials acompanyats d'avenços tecnològics que 
els donessin suport, però no sol passar. Existeix 
una confiança quasi cega que situa la tecnologia 
com la gran solució a tots els reptes existents, 
tant des del punt de vista ambiental com social i 
econòmic. Però no sempre és així. Ara mateix, i 
comptant amb tots els grans invents dels últims 
100 anys, resulta que hi ha més injustícies i des-
equilibris que mai, i la sensació és que només uns 
quants es beneficien dels possibles avenços. Que 
això no sigui així depèn sobretot de la voluntat i 
els valors de les persones. I del coratge per portar-
los a terme.

Molts dels productes que comprem passen 
per les nostres vides sense deixar cap 
petjada, els ignorem, no ens aporten res. 
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 Q Ü E S T I O N E M  P RO U S T 

A DA  PA R E L L A DA

Principal tret del teu caràc-
ter? La ingenuïtat. 

Què esperes dels amics? 
Lleialtat.

Què t'agradaria ser? Aquell 
que gaudeix de la panorà-
mica d'un paisatge. Qualse-
vol persona orgullosa de la 
seva feina.

Autors favorits en prosa? 
Josep Pla.

El teu pintor favorit? 
Picasso. 

Quin do de la naturalesa 
desitjaries posseir? Nedar 
com els peixos, sense sentir 
fred i sense necessitar 
oxigen. 

Què és el que més detestes? 
La supèrbia.

Com t'agradaria morir? 
Dormint, com tothom. 

Dubto que algú desitgi mo-
rir esclafat per un vehicle o 
d'altres situacions gore.

Tens un lema? La vida no et 
pregunta si vols ser fort, la 
vida t'obliga a ser-ho.

Supermercat o botiga de 
barri? Botiga de barri tot 
i que moltes, moltíssimes 
vegades, faig servir el su-
permercat.

Compres ecològic o de 
proximitat? Taxativament, 
proximitat.

Llet de vaca o llet vegetal? 
De vaca.

Aigua de l'aixeta o 
d'ampolla? Filtrada, de 
l'aixeta.

Tu recicles? Sí, però sé 
que a vegades no ho faig 
tan bé com m'agradaria. 

Però quan veig que hi ha 
persones que llencen les 
piles a l'orgànic se'm remou 
l'estómac

Transport públic, bicicleta 
o cotxe? A peu és el que 
m'agrada. Però acabo anant 
amb moto... perquè m'hi he 
acostumat.

Quants avions agafes cada 
any? Poquets, poquets.

Quin és l'últim hàbit de 
consum que has canviat? 
Fer servir l'ascensor. Em 
sembla que tenir unes 
cames és un luxe i les faig 
servir tant com la lògica ho 
permet.

Dutxa o bany? Dutxa sem-
pre! Confesso que m'agrada 
molt banyar-me... però 
sempre al mar!

Et consideres una consu-
midora conscient? Sí, em 
considero una consumidora 
conscient que intenta con-
sumir poc. Però la percepció 
que tenim de nosaltres 
mateixos ens fa ser molt 
benèvols. Avui, malgrat la 
meva autopercebuda auste-
ritat, he comptat que a l'hora 
de la dutxa he fet servir 10 
cosmètics diferents: pasta de 
dents, sabó del cos, sabó dels 
cabells, suavitzant, crema 
de cos, sabó de cara, sèrum, 
hidratant d'ulls, hidratant de 
cara i el que ara no recordo o 
no hi he prestat atenció.  Feu 
aquest recompte qualsevol 
dia de la setmana i us farà 
feredat descobrir quants pro-
ductes emprem diàriament.

«Crec que no sabria viure en una illa deserta»

Cuinera catalana. Al seu restaurant barceloní Semproniana també 
s'organitzen tallers i activitats. Activa als mitjans de comunicació en la difusió 
de bons hàbits alimentaris, ha publicat llibres de receptes i és autora, entre 
d'altres, de la novel·la Sal de vainilla (2012).  

«Sóc d'aquell tipus de persones a qui els agrada tenir els peus 
en moviment i a les mans: una cassola, un tomàquet o una 
perdiu. Sempre treballant i sempre somniant.»

Sense la força, l'actitud i la perseve-
rança dels consumidors, certs can-
vis no serien possibles. Em preocu-
pa, i hi estic treballant activament, 
el malbaratament alimentari. Llen-
cem quantitats ingents d'aliments. 
Som tots víctimes i culpables. La 
distribució culpa el consumidor, el 
consumidor a la distribució, la res-
tauració a la competència i tothom 

es treu el mort de sobre. En aquest 
context, els consumidors hem de 
començar a penalitzar aquells 
comerços que estan extremada-
ment avituallats a darrera hora de 
la tarda, sobretot quan es tracta de 
productes de curta caducitat (pa, 
peix, fruita). Hem d'evitar que ens 
sedueixin les ofertes aparentment 
avantatjoses del 3x1 i, si ho fem, 

hem de conservar els aliments (al 
congelador, per exemple) per evitar 
llençar menjar. I també hem de ser 
conscients que amb una acció tan 
innocent com agafar el iogurt del 
darrere de la nevera, promocionem 
el malbaratament. Comprar a preus 
justos als productors locals fa viable 
l'itinerari agrícola i condueix vers la 
sobirania alimentària.

Com a consumidora, creus que pots transformar la societat?
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J U L I A  F U R I Ó
Dissenyadora

 

Llars verdes: 
assolir un ambient saludable a 

casa sense l'ús de químics i amb 
ingredients biodegradables. 

 

Escombraries zero: 
reduir el consum de materials i 

generar menys residus.

Alimentació saludable: 
cuinar és un plaer, però encara ho 
pot ser més si el resultat són plats 

saludables i ecològics.

 

Cura personal: 
aprendre a elaborar productes 

propis amb ingredients naturals 
sense generar residus.

Hort urbà:
mantenir un petit hort a la llar pot 
ser fàcil, només calen alguns trucs 

i moltes ganes.
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EL RE CEPTARI

LLARS VERDES

M U LT I U SOS  D E  C Í T R I C S

- 1 llimona
- 1 pomelo
- 1 taronja
- 1 llima
- vinagre (la quantitat depèn de 

l'envàs que es faci servir)

Aprofi ta un pot de vidre que 
tinguis per casa. Pela totes 

les fruites i col·loca les pells a 
l'interior del pot. Omple'l amb 
vinagre i deixa-ho macerar tot 
durant dues setmanes en un 
lloc sense llum. Passat aquest 
període retira les pells i col·loca 
el líquid en un envàs amb 
polvoritzador. I ja el pots fer 
servir!

Consumir menys no implica perdre qualitat de vida, sinó que pot su-
posar tot el contrari. Consisteix a reduir l'ús d'envasos, aprofi tar tot 
allò que ens envolta, refl exionar sobre què ens ofereix la natura, baixar 
el ritme i aprendre a «fabricar» els nostres propis productes. En defi ni-
tiva, esdevenir consumidors proactius, observadors i creatius. Opcions 
comparteix en aquesta secció un receptari amb propostes senzilles, 
econòmiques i amb ingredients propers i saludables.

ESCOMBRARIES ZERO

A P E R I T I U  P O RTÀT I L
A continuació, una proposta 
per portar el teu dinar sense 
necessitat d'utilitzar envasos 
plàstics.
Només et caldrà reutilitzar un 
vell pot de vidre amb la seva 
tapa. Renta'l bé i posa la salsa 
a la part inferior (per exemple, 
un hummus casolà); després, 

pela i talla verdura o fruita en 
forma de bastonets, afegeix-los 
a la part superior i tanca el pot. 
L'avantatge és que el fl ascó es 
tanca hermèticament, la qual 
cosa evita que vessi el contin-
gut i pugui tacar la teva bossa.
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HORT URBÀ

A S S EC AT  D 'H E R B E S  A RO M ÀT I Q U E S

CURA PERSONAL

C R E M A  H I D R ATA N T  P E R
A  D E S P R É S  D E L  SO L

- 4 clares d'ou
- 115 g de farina integral
- 16 g de llevat
- una mica de sal
- 50 g d'oli de gira-sol
- 75 g de suc de taronja
- 90 g de panela
- la ratlladura d'una taronja

1. Batre l'oli amb la panela i la 
ratlladura de taronja.

2. Incorporar el suc, la farina i 
el llevat.

3. Batre les clares a punt de 
neu i barrejar amb la resta 
de la preparació.

4. Enfornar 20 minuts a 160º.

ALIMENTACIÓ SALUDABLE

M AG DA L E N E S  D E  TA RO N JA
C u i n a  d ' a p ro f i t a m e n t   

Hi ha dues maneres per dur a 
terme aquest procediment. En 
l'assecat a l'aire, es lliguen les 
plantes i es pengen en ramells 
cap per avall o bé estenent-
les sobre un paper en un 
prestatge. Tant si es tracta de 
fulles com de fl ors o de pètals, 
el lloc ha de ser ventilat i càlid 
(temperatura ideal d'entre 21 

i 27ºC). Amb aquest mètode, 
triga de 2 a 8 dies a assecar-se. 
Si tens més pressa, el forn és 
una opció, però requereix 
l'ús d'alumini i cal deixar la 
porta oberta perquè funcioni: 
perdre energia, usar materials 
contaminants i generar residus. 
Segur que tens tanta pressa?

- Mitja fulla d'àloe vera
- Mitja llimona
- Oli essencial d'ametlles

Pelar l'àloe vera i triturar la 
polpa -juntament amb la 
mitja llimona espremuda. 
Afegir 10 gotes d'oli essencial 
d'ametlles. Posar la barreja 
en un pot de vidre i guardar 
a la nevera. És recomenable 
fer-lo servir abans de 7 dies, 
aproximadament.
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A RÇ 
Assegurances ètiques

C A L  VA L L S 
Aliments ecològics i naturals
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B A N C  D E  R EC U R SOS
Aquesta és una secció que d’alguna manera ja existia prèviament en els altres números, 
però que en aquest nou disseny de revista aglutina tot el que es consideren «anuncis» en 
un únic espai. Preferim no anomenar publicitat allò que per a nosaltres és una eina pràc-
tica més que ens permet donar a conèixer empreses que ofereixen productes i serveis 
amb criteris socioambientals que contribueixen a un consum conscient i transforma-
dor. A partir d’ara, trobareu aquestes empreses i allò que ofereixen en aquesta secció de 
manera atractiva i endreçada.

Per acceptar un possible anunciant, considerem certs criteris, entre els quals destaca 
que la seva principal activitat siguin productes o serveis amb un valor ecosocial afegit. 
Així doncs, estrenem aquesta secció de Banc de recursos com un espai en el qual volem 
donar a conèixer iniciatives empresarials, amb diversos formats i propostes, que puguin 
esdevenir opcions per a les persones en el seu consum diari. 

Us animem a participar en aquest Banc de recursos tant per donar a conèixer les vostres 
iniciatives com aquelles que considereu que poden ser d’interès per a la resta de la comu-
nitat Opcions. En aquest cas, ens podeu contactar a: publicitat@opcions.org. 

www.arccoop.coop 

Les assegurances 
també poden ser 
ètiques

Valors i preus 
cooperatius
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C E LO B E RT  CO O P E R AT I VA
Arquitectura, enginyeria i urbanisme amb ecoresponsabilitat

G R A M AG R A F 
Cooperativa d'arts gràfi ques

B I O B U U 
Moda infantil

D E SC A N S  N AT U R A L 
Matalassos de llana
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ARQUITECTURA
ENGINYERIA
URBANISME

Descans Natural Matalassos de Llana

Un confort sa, ecològic, artesà i de qualitat.
www.descansnatural.com

AMB  RESPONSABILITAT
ECOSOCIAL  
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Menys,
és més
també en qüestió de residus,

El 2015, l’àrea metropolitana 
de Barcelona va generar 

1,39 milions  
de tones de residus.

Un 16,08 % 
menys que el 2007.

Però un 1,49% 
més que el 2013.

Cada habitant de l’àrea 
metropolitana va generar

1,19 kg de residus 
domèstics al dia.

Per al tractament i el 
reciclatge d’aquests 

residus, l’AMB gestiona
80 instal·lacions i 

equipaments.

L’AMB, una institució 
de referència en la 
gestió de residus

www.amb.cat/residus 

Els 3,2 milions d’habitants de l’àrea 
metropolitana de Barcelona generen 
un gran volum de residus. Una 
quantitat que l’any passat, a causa de 
l’augment del consum, va créixer per 
primera vegada des del 2007. L’AMB 
és responsable del seu aprofitament, i 
també de promoure’n la reducció.
Aquestes competències fan que l’AMB 
sigui especialista en la definició de 
models de gestió i responsable de 
grans infraestructures. L’objectiu és, 
sobretot, continuar reduint els residus 
i aconseguir un entorn més sostenible. 
Perquè menys residus és més respecte 
pel medi ambient.
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Menys,
és més
també en qüestió de residus,

El 2015, l’àrea metropolitana 
de Barcelona va generar 

1,39 milions  
de tones de residus.

Un 16,08 % 
menys que el 2007.

Però un 1,49% 
més que el 2013.

Cada habitant de l’àrea 
metropolitana va generar

1,19 kg de residus 
domèstics al dia.

Per al tractament i el 
reciclatge d’aquests 

residus, l’AMB gestiona
80 instal·lacions i 

equipaments.

L’AMB, una institució 
de referència en la 
gestió de residus

www.amb.cat/residus 

Els 3,2 milions d’habitants de l’àrea 
metropolitana de Barcelona generen 
un gran volum de residus. Una 
quantitat que l’any passat, a causa de 
l’augment del consum, va créixer per 
primera vegada des del 2007. L’AMB 
és responsable del seu aprofitament, i 
també de promoure’n la reducció.
Aquestes competències fan que l’AMB 
sigui especialista en la definició de 
models de gestió i responsable de 
grans infraestructures. L’objectiu és, 
sobretot, continuar reduint els residus 
i aconseguir un entorn més sostenible. 
Perquè menys residus és més respecte 
pel medi ambient.

  À R E A  M E T RO P O L I TA N A  D E  B A RC E LO N A  Gestió de residus



OPCIONS   Nº  51

Menys,
és més
també en qüestió de residus,

El 2015, l’àrea metropolitana 
de Barcelona va generar 

1,39 milions  
de tones de residus.

Un 16,08 % 
menys que el 2007.

Però un 1,49% 
més que el 2013.

Cada habitant de l’àrea 
metropolitana va generar

1,19 kg de residus 
domèstics al dia.

Per al tractament i el 
reciclatge d’aquests 

residus, l’AMB gestiona
80 instal·lacions i 

equipaments.

L’AMB, una institució 
de referència en la 
gestió de residus

www.amb.cat/residus 

Els 3,2 milions d’habitants de l’àrea 
metropolitana de Barcelona generen 
un gran volum de residus. Una 
quantitat que l’any passat, a causa de 
l’augment del consum, va créixer per 
primera vegada des del 2007. L’AMB 
és responsable del seu aprofitament, i 
també de promoure’n la reducció.
Aquestes competències fan que l’AMB 
sigui especialista en la definició de 
models de gestió i responsable de 
grans infraestructures. L’objectiu és, 
sobretot, continuar reduint els residus 
i aconseguir un entorn més sostenible. 
Perquè menys residus és més respecte 
pel medi ambient.

BANC DE RECURSOS  _  75

Menys,
és més
també en qüestió de residus,

El 2015, l’àrea metropolitana 
de Barcelona va generar 

1,39 milions  
de tones de residus.

Un 16,08 % 
menys que el 2007.

Però un 1,49% 
més que el 2013.

Cada habitant de l’àrea 
metropolitana va generar

1,19 kg de residus 
domèstics al dia.

Per al tractament i el 
reciclatge d’aquests 

residus, l’AMB gestiona
80 instal·lacions i 

equipaments.

L’AMB, una institució 
de referència en la 
gestió de residus

www.amb.cat/residus 

Els 3,2 milions d’habitants de l’àrea 
metropolitana de Barcelona generen 
un gran volum de residus. Una 
quantitat que l’any passat, a causa de 
l’augment del consum, va créixer per 
primera vegada des del 2007. L’AMB 
és responsable del seu aprofitament, i 
també de promoure’n la reducció.
Aquestes competències fan que l’AMB 
sigui especialista en la definició de 
models de gestió i responsable de 
grans infraestructures. L’objectiu és, 
sobretot, continuar reduint els residus 
i aconseguir un entorn més sostenible. 
Perquè menys residus és més respecte 
pel medi ambient.

  À R E A  M E T RO P O L I TA N A  D E  B A RC E LO N A  Gestió de residus



D E S I G N I S 
Mobiliari ecològic

O I KO C R E D I T 
Finances ètiques per al desenvolupament sostenible

I A I OS
Llana regenerada

CO M PA N Y I A  C E RV E S E R A  D E L  M O N TS E N Y 
Cervesa artesana

ORIGINAL DRACS C/STA ESPERANÇA, 7 GRANOLLERS

W W W . I A I O S . O R G
[COMPRA ONLINE]

@WeAreIAIOS

PROXIMITAT - FET A IGUALADA
SOSTENIBLE - LLANA REGENERADA

DISSENY - ÚNIC I AUTÈNTIC

TREU EL IAIOS 
QUE PORTES DINS


