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El consum responsable i Opcions són experiments innovadors al nostre país, per
això al CRIC estem en un procés de revisió constant dels continguts i la forma de
presentar-los. Animem tots els lectors a participar en aquest procés; juntament
amb aquest número 8, els subscriptors rebreu una petita enquesta, us agrairem
molt que ens la torneu contestada.
En aquest número 8 d’Opcions hem introduït alguns canvis:
• A la secció central, al final de la part dedicada al producte, hem incorporat l’apartat Resumim:, que sintetitzarà tres coses: algunes idees per reduir el consum del producte en qüestió, els Punts Calents i alguns consells pràctics.
Punts Calents és un concepte que també introduïm en aquest número, i són
els aspectes més importants que podem tenir en compte a l’hora de consumir
el producte des del punt de vista d’un consum responsable. A la part dedicada
als fabricants hi haurà sempre una taula que ens indicarà el posicionament de
cada empresa respecte dels punts calents que haguem identificat.
• A la taula que descriu el perfil de les empreses hem afegit la columna
Contacte, per facilitar que els puguem demanar informació. També hi hem
inclòs la columna Lobbies, tal com s'explica a la pàgina 19.
• Encetem la secció Perquès – del consum responsable. Independentment de què
vulguem comprar (o no comprar), hi ha uns quants principis generals del consum
responsable que podem aplicar sempre: reduir el volum de consum, la generació
de residus, valorar la transparència, etc. Són directrius més o menys conegudes
que de vegades potser apliquem “perquè es diu que està bé”, sense entendre els
motius a fons. La nova secció intentarà explicar-nos aquests motius.
Amb aquesta seran onze les seccions d’Opcions, però no totes apareixeran
a tots els números. En aquest, per exemple, no hi ha Possibilitats, Trampes ni
Lligams.
• Hem canviat algunes cosetes del disseny gràfic, amb l’objectiu de millorar la
llegibilitat de la revista.
Un cop més hem de parlar de la periodicitat d’Opcions. Aquest número correspon a un període de tres mesos (juliol – setembre). Ens agradaria que la revista
sortís cada dos mesos, però amb els recursos que tenim actualment no ho podem
garantir. No volem sacrificar la qualitat per culpa d’haver de complir el calendari, i
per això hem decidit no comprometre’ns a complir una periodicitat bimestral.
Pensem que segurament sortiran cinc números d’Opcions cada any, en lloc de sis.
De totes maneres, les subscripcions continuen sent per sis números.
Agraïm de nou les mostres de suport de tot tipus que ens feu arribar, ens ajuden molt a tirar endavant.

ELS DILEMES
DEL CONSUM
RESPONSABLE

SUMARI

CARTES
DELS LECTORS

Com qualsevol proposta nova, el consum
responsable genera controvèrsies,
escepticismes, dubtes... Algunes de les
preguntes que sorgeixen en debatre
sobre consum responsable són:
• Quin poder té un consumidor davant
de l’omnipotència de les grans empreses, la publicitat, els mitjans de comunicació?
• El consum responsable ha de substituir altres formes de lluita per canviar
estructures injustes o insostenibles?
• Practicar un consum responsable està
a l’abast de tothom?

Espere que aquest projecte es consolide i
cresca, perquè trobe que el consum crític
i responsable pot ser una bona eina per
pressionar les empreses i, de pas, els
governs cap a polítiques i actuacions més
justes i sostenibles. En aquest sentit, i
encara que imagine que la línia de la
revista no és la de promoure boicots o
recomanacions concretes, potser sí que
caldria, de vegades, ser una mica més
directes a l’hora de destacar tant aquelles
empreses especialment nefastes des del
punt de vista social i ambiental, com
aquelles especialment compromeses amb
un gestió positiva en aquests aspectes.
Carles Navarro, València

• Com podem fer un consum responsable
si les empreses no són transparents?
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GUIA D’OPCIONS
Volem obrir una secció de fòrum per
compartir opinions sobre aquestes i
altres qüestions. Us animem a participar-hi.

Cartes a Opcions
Envieu-les a:
Revista OPCIONS
Ausiàs March 16, 3er 2a
08010 Barcelona

A les pàgines centrals d’aquest número hi
trobareu una Guia d’Opcions. L’hem elaborat perquè es conegui qui hi ha al darrera
de la revista, per compartir els nostres
plantejaments per tal d’aprendre i millorar
mútuament, i per facilitar l’ús d’Opcions
com a eina per dur a terme un consum
responsable en la vida quotidiana.
La Guia també us pot servir si voleu
donar a conèixer Opcions a altra gent,
podeu desgrapar-la de la revista i fer-ne
còpies.
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Al número anterior d’Opcions les marques dels diferents productors van quedar fora
de lloc, a la taula de la pàgina 15. L’assignació correcta de marques és aquesta:
Marca

Empresa

Altres marques

Borges

Grupo Borges

Aspil, Ábrego, Pop Cracks, Cortezitas, Apetizers,
Popitas, Nectina, Star, Cesar

Carbonell, Koipe

SOS Cuétara

Sublime, Giralda, Regium, Mezquita, Córdoba, Koipesol,
Bonsol, Titan, Sara, Elosúa, Esvin, Uca, Arlesol, Sotoliva,
Procer, Louit, Sos, Cuétara, Riso Listo, Pictolín, Vanip’s,
Fullmint i altres llaminadures, El Monaguillo, La Castiza

Germanor, Románico Agrolés
Isul

Almazara Ecológica
de la Rioja

Graccurris

L’Estornell

Veá

L’Estornell Bio, Lerida-VEÁ, Les Costes

L’Olivera

Agropecuària L’Olivera Blanc de Serè, Blanc de Roure, Blanc de Marges,
Missenyora

La Española

Aceites del Sur

La Llena

Cooperativa Agrícola
Sant Jaume Apòstol

La Masía, Ybarra

Migasa, Grupo Ybarra

Migasa: Lindoliva, Masiasol, Fenómeno, Vita
Ybarra: La Hacienda de Ybarra

Oleastrum

Olis de Catalunya

Oleastrum Verd, Oleastrum de Casa

Oliflix

Oliflix

Olivalls

Olivalls

Oro de Génave,
Señorío de Segura

Olivar de Segura

Umbría Oretana

La Labranza Toledana

Coosur, Guillén, Hacienda Guzmán, La Andaluza, Al Amir,
Orosol, Andante, Altivoleico

AL PROPER NÚMERO:

La pasta de dents
Olivar de Segura, Verde Segura, Almijara, Mar de Olivos,
Sierra de Génave, Fuentebuena, El Tranco
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Els orígens
de la societat
de consum
Hi ha uns quants principis que
podem aplicar sempre (per
comprar o no qualsevol
producte) si volem practicar un
consum responsable: reduir el
volum de consum, la generació
de residus, valorar la
transparència, etc. Aquesta
nova secció, Perquès – del
consum responsable, té per
objectiu explicar les raons que
justifiquen aquests principis.
Dediquem el primer número a
explicar els orígens de la
societat de consum. En l’espai
disponible només hi caben els
fets i característiques més
bàsics de l’evolució històrica,
però ja són alguns elements
que podem fer servir per
reflexionar sobre les qüestions
que plantegem al final.
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Avui, el consum és omnipresent a les
nostres vides quotidianes, i és una peça
clau dins de la mecànica econòmica
actual: sense consum no funcionaria.
Però aquesta mecànica no ha estat pas
sempre igual.
Fins a principis del segle XX, la majoria de la població satisfeia les necessitats o desitjos amb els mitjans propis, i
compraven només allò necessari que no
podia produir un mateix. No era fàcil
accedir a béns materials, per això els
objectes es feien durar el màxim possible. L’economia funcionava sense consum tal com l’entenem avui.
A principis del s. XX va aparèixer una
novetat en els processos industrials de
manufactura que originaria un canvi
important: la producció en cadena.
Permetia fabricar molt més de pressa que
fins llavors i abaixar el cost de producció
per unitat, de manera que els preus resultants eren prou baixos com perquè els
ciutadans puguessin comprar la producció. Es va començar a potenciar el consum massiu, necessari per donar sortida
a la producció. En el nou model econòmic,
doncs, els beneficis empresarials i els
llocs de treball passaven a ser dependents del consum massiu.
En aquests primers anys de transició
cap a la societat de consum (l’etapa anomenada fordisme) es valorava molt la
funcionalitat, allò ornamental es considerava superflu, es buscava facilitar la
fabricació i la publicitat explicava les
novetats funcionals dels productes. La
producció en cadena es va aplicar sobretot als articles de llarga durada (cotxes i
els primers electrodomèstics), dels quals
es feien sèries llarguíssimes (el cotxe
Ford T és un exemple paradigmàtic: entre
el 1908 i el 1927 se’n van fer 15 milions
d’unitats idèntiques; el 1916 el preu havia
passat de 850 a 360 dòlars i els beneficis de l’empresa s’havien triplicat). Les
relacions laborals eren rígides i les condicions eren dures.
La cultura d’autoconsum tradicional i
la durabilitat dels productes, però, eren
antagònics al nou model productiu: si la
premissa era que els beneficis empresarials i la producció fossin sempre creixents, calia cada vegada més consum,
s’havia d’entrar necessàriament en una
espiral creixent de producció i consum
sense límit. I s’hi va entrar.
Produir havia deixat de ser un problema, ara els esforços s’havien de fer per
vendre. Per potenciar la demanda calia un
canvi “psicològic” o cultural en la societat:
allò “normal” no havia de ser estalviar,
sinó consumir. Amb l’ajut de la publicitat,
la utilitat funcional dels productes va deixar pas a la diversitat de models, l’obsoles-

cència planificada (fer els articles poc
duradors expressament), la successió de
modes estètiques, el valor dels objectes
com a símbols... Aquesta segona etapa,
anomenada fordisme madur, va durar
aproximadament des de la Segona Guerra
Mundial fins als anys 70. Paral·lelament
s’havien desenvolupat els estats del
benestar, resultat de la força dels moviments socials; la població en general tenia
accés a serveis com l’educació o la sanitat,
i hi havia una certa redistribució social
dels guanys econòmics aportats per l’augment de la productivitat.
Cap als anys 70, les expectatives de
generació de beneficis per part de les
empreses van començar a reduir-se. La
tecnologia no era prou adequada per a
la diversificació constant dels productes:
el període per amortitzar les maquinàries era cada vegada més curt, de manera que els costos de producció unitaris
s’apujaven i es perdia l’avantatge essencial del sistema fordista. Calia “exagerar” el sistema: fer la producció encara
més ràpida i barata, i incrementar encara més el consum.
Per la banda de la producció, aquest
nou pas de rosca va ser possible gràcies
principalment als avenços tecnològics
(robotització, digitalització), que van fer
els processos de manufactura més flexibles, i també a la debilitació dels estats
del benestar, que reduïa els costos laborals i fiscals de les empreses, i a la globalització, que permetia moure la manufactura on fos menys costosa. Per la
banda de la demanda va aparèixer una
oferta estratificada de béns dirigits a
diferents sectors socials o mercats (ja no
n’hi havia prou amb el “consumidor
mig”) i es va mercantilitzar tot: avui gairebé res no s’obté fora del mercat, que
pretén satisfer fins i tot les necessitats
immaterials. A nivell psicològic o cultural, l’”exageració” del model va consistir
en introduir la idea que el consum és
una font d’identitat i allò que ens permet
diferenciar-nos dels altres (sóc allò que
consumeixo). La societat d’aquesta tercera etapa (el postfordisme) es caracteritza per la fragmentació (un conjunt
d’unitats deslligades, des dels treballadors de cada fàbrica fins a cada consumidor individual).
Aquest postfordisme actual, arribarà a
un límit? Hi ha lloc per a més passos de
rosca, o caldrà buscar algun altre
model? Resoldre els grans problemes
actuals (injustícia social, degradació
ambiental, insatisfacció), serà un objectiu principal o secundari? Qui ho decidirà? Quina repercussió té l’actitud dels
consumidors en el dibuix del model econòmic actual i futur? n
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Subcontractació
versus
empresa
integrada
En aquest article s’analitzen
les implicacions de dues
formes d’organització
empresarial: l’empresa
integrada i el model de
subcontractació o
externalització. Es conclou que,
avui per avui, l’externalització
permet a l’empresa generar
més guanys que amb el model
integrat, però provoca una
degradació en les condicions
laborals.

Al llarg de la història, les maneres d’organitzar la feina a les empreses han estat
molt diverses i canviants. Una d’elles consisteix a subcontractar totes o algunes de
les tasques que conformen l’activitat de
l’empresa. En el cas de subcontractar la
manufactura, per exemple, l’empresa que
ens ofereix el producte no el fabrica (o no
tot sencer) sinó que contracta altres
empreses perquè ho facin. És un sistema
organitzatiu, anomenat també externalització, que s’ha donat des de sempre però
que en els últims anys ha esdevingut l’habitual en molts sectors econòmics — per
exemple en el del calçat esportiu—, de
manera que avui es promou com a model
de gran empresa aquella que no té assalariats propis. La forma d’organització
oposada seria l’anomenada integrada, en
la qual una mateixa empresa duu a terme
totes o la major part de les tasques.
PRODUCTIVITAT. En el model de subcontractació, les empreses s’especialitzen en una o poques activitats. Això pot
fer més fàcil que aprenguin a fons l’ofici
i vagin introduint millores, mentre que si
l’empresa es dedica a moltes activitats li
és més difícil ser experta en totes.
D’altra banda, un departament d’una
empresa integrada té “el client assegurat” (la seva empresa), i això pot fer que
es despreocupi per l’eficiència. En canvi,
els proveïdors externs de serveis competeixen per fer-se amb clients, i la productivitat que ofereixin és un dels paràmetres que més se’ls valorarà.
FLEXIBILITAT. En el món actual, els
canvis se succeeixen a una velocitat vertiginosa. Innumerables empreses de tot
el món competeixen en un mateix mercat global, i una de les fórmules més
usades per destacar-se és oferir innovacions constantment (tal com ho reflecteix el repetidíssim reclam “ens avancem
al mercat llançant aquest producte...”).
Les subcontractacions donen a l’empresa més agilitat per adaptar-se als canvis;
una empresa integrada té unes infrastructures productives que no es poden
transformar d’un dia per l’altre.
També, subcontractar és una manera
còmoda de respondre a pics puntuals de
demanda.
ESTABLIMENT DE L’EMPRESA.
Formar una empresa integrada requereix
més inversió de capital. Per exemple, és
menys costós muntar un sistema de franquícies que obrir botigues pròpies.
GESTIÓ DE L’EMPRESA. Les empreses
integrades, sobretot les més grans,
tenen un aparell burocràtic important

per relacionar els diferents departaments que fa que l’execució de les decisions sigui lenta. En el cas de subcontractar, la dificultat rau a coordinar els
encàrrecs als diferents proveïdors, especificar-los bé la feina que han de fer i
controlar-ne la qualitat, buscar constantment els proveïdors òptims, negociar preus, etc. Hi ha estudis que mostren que passar al model de
subcontractacions no alleugereix la tasca de gestió.
CONDICIONS LABORALS. A les empreses integrades, les diferències salarials
estan limitades per un sistema salarial
comú (negociació col·lectiva sectorial o a
nivell d’empresa); subcontractant es
poden fer tractes diferents amb cada proveïdor d’un mateix servei i entre proveïdors de diferents serveis (per exemple, no
es paga el mateix a qui et cus les sabates
que a qui et fa la informatització de l’empresa). Les empreses petites que s’ofereixen per ser subcontractades van “per lliure”, i per tant tenen poca capacitat de
negociació; el cas extrem seria el dels treballadors autònoms. Com que el factor
principal a l’hora de competir és el preu,
tendiran a oferir els seus serveis el més
barat possible, i això les obliga a minimitzar els salaris, les condicions de seguretat
i higiene, les prestacions socials, maximitzar les jornades laborals, etc. Per exemple, si una empresa integrada es disgrega
en diferents empreses independents i les
subcontracta, el nombre de llocs de treball es poden mantenir constants però les
condicions laborals es degraden.
També, en una empresa petita hi pot
haver més familiaritat, que es pot fer servir d’”excusa” per incomplir normes o per
demanar als treballadors que “col·laborin”
treballant més hores de les estipulades, o
amb pressió per treballar de pressa. El fet
de treballar per a un client extern fa que la
“culpabilitat” de la pressió es traslladi al
client i no a la direcció de l’empresa.
RESPONSABILITAT. Subcontractar la
producció es pot fer servir d'excusa per
desresponsabilitzar-se de les repercussions socials i mediambientals que té.
En resum, podem dir que la conseqüència més rellevant de l’externalització és que fa augmentar el nombre de
competidors, i això, avui per avui, té dos
efectes principals: incrementar la productivitat i la capacitat d’innovació i
degradar les condicions laborals. Totes
dues coses generen més guanys per a
l’empresa que amb el model integrat. La
segona perjudica els treballadors i per
tant el benestar general. n
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Els peus, amb un gran nombre d’ossos, músculs, tendons, lligaments,
vasos sanguinis i nervis, formen el sistema mecànic més complex del
nostre cos. Amb una superfície relativament petita, aguanten tot el
nostre pes i ens permeten moure’ns sobre tota mena de superfícies.
El calçat protegeix el peu i l’ajuda a fer la seva feina. No obstant, els
grecs feien esport descalços, i avui de tant en tant veiem algun atleta
professional que corre sense vambes.

E

l terme vambes —que deriva de la
marca registrada Wamba— inclou el
calçat que usem per practicar esport i el
que usem per vestir informalment, que
també s’anomena “casual” (en anglès
vol dir informal). Com totes les sabates,
una vamba té dues parts:
• La sola serveix per esmorteir i per
controlar la trepitjada. La part que
toca a terra, el patí, és més densa i
resistent a l’abrasió, i l’entresola, la
part de sobre, és més tova.

• La part que cobreix el peu es diu tall, i
ha de subjectar-lo bé pels costats. La
llengüeta i el folre es poden encoixinar per incrementar el confort.
Una bona vamba ha de mantenir les
característiques pròpies del peu –sensibilitat, torsionabilitat, estabilitat, flexibilitat i capacitat de respirar–, l’ha de protegir i l’ha d’ajudar en l’impacte amb el
terra (el pes del peu es multiplica per
set) i en l’impuls per donar un nou pas.

CURIOSITATS
La producció en sèrie de calçat, i
per tant la numeració de les sabates va començar el segle XVIII.
Durant la segona meitat del segle
XIX la numeració es va unificar en
tots els països que van adoptar el
Sistema Mètric Decimal.
El número dóna la longitud del
peu en punts de París, una mesura
equivalent a dos terços de centímetre. Així, calçar un 39 vol dir que el
peu fa 26 centímetres de llarg.

COM ES FAN LES VAMBES

Q

uan mirem una vamba veiem un
objecte amb una imatge moderna,
ben acabat, ens podem imaginar que és
fruit d’una línia de producció automatitzada, sobretot pensant en la gran quantitat que se’n fabriquen. Per elaborar-la,
però, cal molta mà d’obra humana i hi
intervenen moltes indústries auxiliars:
patronistes, formers, encunyadors, fabricants de cordons, ullets, soles...
L’aspecte de la vamba es dissenya
generalment amb l’ajuda d’un ordinador.
El patronista determina les peces de teixit (pell, roba, fibra sintètica o l’anomenat
“cuir sintètic”) que faran falta per obtenir
l’aspecte desitjat, i es tallen aquestes
peces. Es pot fer de dues maneres:
• Amb encunys (“troqueles”): per cada
peça es fa un motlle d’acer (un encuny)
que té la forma del contorn de la peça i
una de les arestes tallant. Es posen
diversos encunys sobre un tros gran de
teixit, es fa baixar un pes que els
empeny i es talla el teixit.
Es poden posar sis o set capes de teixit una sobre l’altra, de manera que d’un
sol cop s’obtenen diversos exemplars de

cada peça. La pell s’ha de tallar capa per
capa, perquè fa nusos, betes, etc. S’ha
d’estudiar cada tros de cuir i posar els
encunys on hi hagi menys irregularitats.
Per això treballar la pell és més car que
treballar els altres materials.
• A màquina: un ordinador memoritza els
patrons, calcula com disposar-los en el
teixit per tal d’aprofitar-lo al màxim, i
genera rajos làser que segueixen la forma dels talls. Un raig pot tallar una vintena de capes alhora. Aquest sistema
només es pot fer servir amb materials
sintètics, i és poc usual.
Després es fa l’enfranquiment: es cusen
les peces que formen el tall, amb màquines de cosir “de tota la vida”. Algunes
peces que tenen la mateixa forma en
totes les vambes, com l’emblema de la
marca que se sol posar als laterals, les
cus automàticament una màquina en la
qual l’agulla segueix un recorregut preprogramat. Una vegada cosit el tall es
repassen les vores amb unes tisores,
amb un pinzell es pinten els vius que
queden a la vista,i si cal s’hi posen els
ullets.

Després es fa el muntatge: el tall s’embolica en una forma (un motlle amb forma
de peu), a la part de sota s’hi posa la palmilla (una sola prima), i el conjunt es posa
en una màquina que tensa el tall sobre la
forma i encola les vores de sota a la palmilla. Una persona ha de posar i treure les
vambes de la màquina una per una.
El tall i la sola —es compra a un fabricant
de soles— s’encolen (en les sabates es

L’elaboració de les vambes
requereix molta mà d’obra
poden cosir, però en vambes no se sol fer).
De nou, una persona ha de posar i treure
una per una les vambes a la màquina que
encola. També es poden ajuntar les dues
parts per injecció directa al tall: el material
de la sola, fos, es posa junt amb el tall en
un motlle amb forma de sola, de manera
que les vores del tall queden incrustades
dintre de la sola. Aquesta tècnica està
més mecanitzada i no es fa servir gaire.
Opcionalment es poden afegir a la
vamba alguns elements, per exemple
tires de goma a la puntera.

8
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LES VAMBES I EL MEDI AMBIENT
Durant tot el cicle de vida de les
vambes hi ha una interacció amb
el medi ambient, tal com passa
amb qualsevol objecte. En el cas
de les vambes no és fàcil trobar
les opcions de menor impacte; la
millor opció sempre serà reduir-ne
el consum i intentar que ens durin.

A LES ETIQUETES
Els materials de què
estàn fetes les vambes
s’indiquen amb
aquests símbols:

Pell

Roba

Fibra sintètica

ELS MATERIALS PER AL TALL
El tall pot ser de cuir, roba, fibra o cuir sintètic o una combinació d’aquests materials. Per al calçat esportiu es fa servir sobretot pell de vaca i també de cangur, sobretot per a botes de futbol. A les vambes més professionals hi apareixen teixits d’alta tecnologia com fibres de carboni.
Avantatges

Inconvenients

Cuir

La pell s’adoba per aturar-ne el procés
natural de biodegradació per tal que
es pugui fer servir indefinidament. Hi
ha dues grans maneres de fer-ho:
• adob vegetal: és la forma usada des
de l’antiguitat, i consisteix en posar
la pell en remull amb trossos d’escorça i altres elements vegetals.
• l’adob al crom es va introduir el
segle XIX. A més del crom fa servir
productes químics i elements com
cadmi, alumini, titani o zirconi.
Amb l’adob al crom el cuir queda
més fi.

És el material més apreciat
per la flexibilitat que té, la
resistència a la fricció, la
durabilitat i perquè permet
una bona transpiració.

• Durant molt temps les adoberies han abocat als rius aigües i residus sòlids amb
crom i altres elements tòxics. Darrerament les legislacions limiten l’abocament de
contaminants i el consum d’aigua, obliguen a reutilitzar els banys de crom i prohibeixen fer servir unes varietats de crom que s’ha demostrat que són cancerígenes;
però l’adob al crom segueix sent una activitat amb un gran impacte ambiental.
• L’adob vegetal és molt menys contaminant que l’adob al crom, però cap fabricant
de vambes el fa servir. Actualment es fa servir per a soles, cinturons, corretges i
sabates ecològiques.
• L’organització Viva! (Vegetarians International Voice for Animals, www. savethekangaroo.com) alerta que l’alt volum d’exportació de pell de cangur des
d’Austràlia pot dur a l’extinció de l’animal i denuncia que, si bé la llei australiana
ha establert mesures per controlar el ritme de caça dels cangurs, és habitual que
es cacin furtivament de nit.

Fibra
o cuir
sintètics

Els materials sintètics més usats són
l’EVA (etilvinilacetat), el poliuretà i el
PVC (policlorur de vinil).

Faciliten la mecanització
en el procés de producció.

•
•
•
•

Deriven del petroli.
Durant la síntesi es generen residus i emissions tòxiques, i no són biodegradables.
No tenen les qualitats del cuir.
El PVC és molt problemàtic des del punt de vista mediambiental (vegeu les pàgines 9 i 10 del número 5 d’Opcions).

ELS MATERIALS PER A LA SOLA
La sola pot ser de goma o de diversos polímers sintètics. La goma es distingeix perquè és més flexible.
Avantatges

Inconvenients

Goma

Per obtenir goma s’ha de vulcanitzar
(portar a temperatures molt altes) el
cautxú, natural o sintètic, amb additius químics que possibiliten la fusió
de tots els elements, donen color,
etc. El cautxú natural prové del làtex
de l’hevea, un arbre tropical.

El cautxú es pot reciclar. Si
és natural es biodegrada.

• El cautxú sintètic s’obté a partir del petroli.
• L’ús d’alguns additius fa que durant la vulcanització es generin compostos volàtils
molt tòxics com les N-nitrosamines. Hi ha substituts per a aquests additius, però
encara no és habitual usar-los.
• En una sola de goma és impossible distingir si conté cautxú natural o sintètic.

Polímers
sintètics

Els més usats són l’EVA i diversos
polímers termoplàstics.

Els materials termoplàstics
es poden reciclar.

• Deriven del petroli.
• Durant la síntesi es generen residus i emissions tòxiques, i no són biodegradables.

EL PROCÉS DE MUNTATGE
L’element més problemàtic des del punt de vista mediambiental és l’ús de coles. Hi ha coses que s’encolen a mà (per exemple algunes peces del tall) i coses
que s’encolen a màquina (el tall amb la palmilla i amb la sola).
Avantatges

8

Coles
termoplàstiques

S’anomenen així perquè es fonen
amb l’escalfor. Són les que s’han d’usar en els encolats a màquina.

Coles amb
dissolvents
orgànics

Es fan servir per als encolats a mà.
Les més usades són de poliuretà i de
policloroprè.

Coles
en base
a l’aigua

Es fan servir per als encolats a mà.

8
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Inconvenients

No comporten cap problema • Poden ser derivades del petroli.
de salut, llevat que continguin determinats additius.
• Deriven del petroli.
• Generen compostos orgànics volàtils perillosos per a la salut dels treballadors, especialment els derivats de l’N-hexà. Al lloc de treball hi ha d’haver una bona ventilació.
No contenen cap derivat
del petroli i són innòcues

en les soles i si és reciclat, prohibeix
unes quantes substàncies químiques i
exigeix un nivell mínim de durabilitat.
Per a l’embalatge només es pot fer servir plàstic reciclat i cartó reciclat en un
80%, i a les capses ha de dir que és
millor reparar la sabata que llençar-la.

A

nivell de la Unió Europea s’ha definit un plec de condicions que ha de
complir el calçat esportiu perquè se li
atorgui el segell ecològic Ecolabel.
Inclou límits més estrictes que els permesos en la legislació per al procés d’adob de les pells, permet el PVC només

No hi ha cap fabricant de calçat
esportiu que tingui l’Ecolabel. És un
segell encara molt desconegut, tant
pels consumidors com pels productors.
Cap de les empreses amb qui hem parlat el coneixia.

EL CICLE DE VIDA DE LES VAMBES
Matèries primeres

Fabricació

Ús i final de vida

Energia
Recuperació
de materials

Tallat
i enfranquiment

Roba

Recollida
selectiva

Tall

Fibres sintètiques
Adob
Pell

Muntatge

Cuir

Embalatge
i distribució

Ús

Residu
Incineració

Cautxú

Vulcanització

Sola

Abocament

Polímers sintètics

Cendres
i fums tòxics

Acumulació
de deixalles

Residus i emissions que arriben a l’aigua, l’aire, el sòl
i els éssers vius. Poden ser contaminants o no

EL CICLO DE VIDA DE LAS ZAPATILLAS
Materias primas

Fabricación

Uso y final de vida

Energía
Recuperación
de materiales

Ropa
Corte
y aparado
Curtición
Piel

Recogida
selectiva

Corte

Fibras sintéticas

Montaje

Cuero

Embalaje
y distribución

Uso

Residuo
Incineración

Caucho

Vulcanización

Suela

Vertido

Polímeros sintéticos

Residuos y emisiones que llegan al agua, al aire, el suelo
y los seres vivos. Pueden ser contaminantes o no

Cenizas
y humos tóxicos

Acumulación
de basura
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LA FABRICACIÓ DE LES VAMBES

É

s sabut que la majoria del calçat
esportiu que hi ha a les nostres botigues, com molts altres articles, està fabricat al Sud-est asiàtic. Com hem vist
abans, fabricar unes vambes requereix
molta intervenció humana. Un operari a
la Xina pot guanyar uns 70 euros mensuals, mentre que el conveni col·lectiu
espanyol de la indústria del calçat estableix un sou de 696’76 euros mensuals
per als treballadors de menys qualificació.
Aquesta diferència fa que surti a compte
subcontractar la manufactura tan lluny,
malgrat que comporti incrementar el
transport. La Xina és un país molt barat i
amb una legislació laboral molt laxa, per
això és el preferit per subcontractar-hi la
producció. De fet, algunes marques tenen
producció en altres països en part perquè
en alguns mercats (com la Unió Europea)
hi ha una quota màxima a les importacions des de la Xina.
Avui, subcontractar la producció ha
esdevingut una norma en el món empresarial. Les grans marques multinacionals
van començar a treballar d’aquesta
manera els anys 80. Això, però, no va
pas fer abaixar el preu de venda al
públic; l’estalvi en mà d’obra es va destinar en part a incrementar els beneficis
de les empreses, i en part a invertir en
publicitat i màrqueting (vegeu l’apartat
Molt més que vambes, a la pàgina 12).
LA PRODUCCIÓ GLOBAL
En molts països de mà d’obra barata, les
fàbriques o tallers (maquiles) són dintre
d’àrees delimitades per murs anomenades Zones Franques o Zones de
Processament per a l’Exportació. Tant
les empreses que s’hi instal·len com les
que les subcontracten han de pagar
pocs impostos per l’ús del sòl i per l’entrada i sortida de mercaderies i capital.
Les vambes les fabriquen nois i noies
que solen venir de zones rurals, en les
quals viure de l’agricultura cada cop és
més difícil (degut en bona part a les polítiques agràries internacionals). La seva
vida està dedicada quasi exclusivament
a treballar; mengen i dormen, sovint
amuntegats, en residències dintre de les
zones franques. Treballen moltes hores i
guanyen diners just per viure. Hi ha
fàbriques o tallers mal equipats pel que
fa a il·luminació, ventilació, sortides d’emergència, assistència mèdica, etc., i els
llocs de treball són inestables perquè els
contractes solen ser informals. Si bé no
tant com fa uns anys, es continuen
donant casos de violència per part de la
direcció de les fàbriques.

10
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En la majoria de països de mà d’obra
barata els sindicats estan permesos oficialment, però a la pràctica només funcionen uns sindicats “d’empresa” que de fet
dificulten la lluita dels treballadors per
una millora de les condicions; és usual
que els treballadors que volen organitzarse pel seu compte siguin acomiadats i en
ocasions agredits. Un dels atractius de la
Xina i el Vietnam és que els sindicats
independents hi estan prohibits.

En la nostra cultura de
la imatge, el preu de venda
de les vambes ha de cobrir
les despeses en màrqueting
Les campanyes de pressió social
En global, però, i molt a poc a poc, aquestes condicions laborals van millorant,
sens dubte gràcies a la feina d’organitzacions socials promouen campanyes de
pressió sobre les empreses i els governs.
A Europa hi ha la Campanya Roba Neta
(www.pangea.org/robaneta, 93 441
5335), i arreu del món hi ha diverses
ongs i sindicats, tant del Nord com dels
mateixos països barats, que treballen
conjuntament. Algunes es dediquen a fer
recerca de camp, d’altres a fer accions al
carrer per donar a conèixer la problemàtica i organitzar enviaments massius de
cartes a les empreses, reclamant-los que
garanteixin que es respectin els drets
humans de les persones que fabriquen
els seus productes. Se centren en les
grans multinacionals entre altres motius,
perquè tenen prou capacitat com per
pagar per unes condicions laborals dignes si volen. De les empreses locals amb
qui hem parlat, cap no coneixia la
Campanya Roba Neta.

TRES GENERACIONS DE PAÏSOS BARATS
Quan els anys 80 es va introduir el model de subcontractació de la manufactura, els països escollits van ser Singapur, Hong Kong, Corea del Sud i Taiwan.
Pocs anys després, les fàbriques d’aquests països van començar a subcontractar feina a altres països amb mà d’obra més barata que la seva:
Indonèsia, Tailàndia, Malàisia, la zona de l’Índia i Amèrica Central; així va néixer la segona generació de països barats. Els de la primera es van convertir
en els famosos “tigres asiàtics”, les fàbriques pràcticament hi van desaparèixer i s’hi van formar, sobretot a Corea del Sud i Taiwan, el que s’ha anomenat
multinacionals manufactureres: empreses sense marca però propietàries de
plantes de producció arreu del món; algunes tenen facturacions superiors a
les de les seves clientes, les multinacionals de marca.
Per arribar a la tercera generació es va trigar més temps, el que va caldre perquè a la segona hi milloressin una mica les condicions laborals. La Xina, el
Vietnam i diversos països africans i del Pacífic formen aquesta tercera generació.

Després d’anys de lluita, aquestes iniciatives han aconseguit millores lentes però
progressives en les condicions laborals, i
que gairebé totes les empreses admetin
que tenen responsabilitat per la manera
com es fabriquen les seves vambes.

quantitats reduïdes de vambes amb el disseny o els logotips que vol el client, i els
clients les poden conèixer personalment.

Les condicions laborals als
països de mà d’obra barata
van millorant a poc a poc
gràcies a campanyes de
pressió social sobre les
empreses com la Campanya
Roba Neta

L’empresa indonèsia Doson va treballar durant onze anys i mig
només per a Nike. El setembre passat Nike va deixar de fer-li comandes, cosa que va dur al tancament
de l’empresa i va deixar sense feina unes 7.000 persones; els treballadors creuen que Nike va prendre
la decisió perquè havien fet una
vaga per demanar millores laborals, i que està traslladant les
comandes cap a països on els sindicats estan més perseguits (la
legislació laboral indonèsia ha
millorat des de la caiguda del dictador Suharto). El propietari de la
fàbrica ha pagat només la meitat
de les indemnitzacions estipulades
per acomiadament; els treballadors l’han demandat judicialment.
Els treballadors reclamen a Nike
que els ajudi a cobrar les indemnitzacions i a pagar el judici. Segons
la Campanya Roba Neta, Nike diu
que no té cap responsabilitat en
l’assumpte perquè Doson és una
empresa independent. Però els treballadors argumenten que Nike
s’ha servit de la seva feina durant
onze anys i mig i que ara té la responsabilitat moral d’ajudar-los, tal
com estaria legalment obligada a
fer-ho si la fàbrica subcontractada
hagués estat seva.

PRODUCCIÓ LOCAL
A Espanya, sobretot al Vinalopó (Alacant),
hi havia hagut força producció de vambes. Però la cultura de la imatge ha penetrat d’una manera tan profunda en la
població, sobretot els més joves –principals consumidors d’articles esportius–,
que si una marca que no fa màrqueting
de la seva “imatge” passa molt desapercebuda en el mercat. Per això moltes
empreses locals han seguit la dinàmica
marcada per les grans, i subcontracten
tota o part de la producció al Sud-est
asiàtic i dediquen molts esforços a dissenyar les webs, els embalatges, les promocions amb regals, etc. Al Vinalopó
actualment hi ha molts tallers i treballadors a domicili que tallen, cusen, etc.,
però treballen sobretot per als fabricants
de sabates, no de vambes.
Les empreses locals que mantenen una
part de la producció aquí tenen alguns
avantatges respecte de les multinacionals.
Poden servir comandes amb rapidesa, fer

DIFERENTS MANERES
D’ENTENDRE LA RESPONSABILITAT
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MOLT MÉS QUE VAMBES

A

vui, en el món de les vambes i la
indumentària esportiva en general
anunciar un producte consisteix en
“crear marca”, que vol dir generar una
sèrie d’extres de caràcter eteri que captem entorn d’un producte i ens influeixen de manera determinant a l’hora
d’escollir-lo. El que crida l’atenció del
consumidor són les formes modernes,
els colors innovadors, els regals que
acompanyen els articles, els logotips de
disseny, els anuncis atrevits, les webs
cridaneres, la indumentària que vesteixen els ídols de l’esport, fins i tot l’aspecte de les capses de sabates.
La influència d’aquest “disseny d’imatge” sobre la població és molt profunda.
Un dels redactors d’Opcions va presenciar
l’escena següent a la sala d’espera de les
visites d’una presó: una mare amb molts
fills i aparentment humil li va demanar a
una altra mare amb un nen que tot just
començava a caminar: On has comprat les
Nike del nen? Resposta: Em va costar molt
trobar-les tan petites, al final les vaig trobar a [tal lloc]; són molt cares però és el
que hi ha. I la primera: Ja, però és que em
fa il·lusió que porti les Nike... L’entrenador
de bàsquet d’un equip infantil al barri
marginal madrileny de Pozo-Entrevías
explica que el pare d’una de les nenes l’animava durant un partit dient: Demostra
que portes les Nike!
Cap a la meitat dels anys 80, les grans
empreses multinacionals van deixar la
fabricació en mans d’empreses subcontractades i van passar a dedicar-se únicament al disseny i la comercialització.
Tenir fàbriques i plantilles de treballadors és costós (maquinària, naus, salaris...) i porta molts maldecaps (vagues,
regulacions mediambientals...). Allò
important és tenir un nom, una “ànima”... una marca. El producte passa a
segon terme. El president de Nike va
declarar: Durant anys vam creure que
érem una empresa productora, i per això
dedicàvem tot el nostre esforç a dissenyar i fabricar els productes. Però ara
hem entès que el més important és
comercialitzar-los. Ara diem que Nike és
una empresa orientada al màrqueting, i
que el producte és el nostre instrument
més poderós de màrqueting.
El sector on l’exacerbació de la imatge de marca ha estat més espectacular
és segurament el de la indumentària
esportiva. Ara no manufactura vambes,
sinó emocions, identitats, estils de
vida. Segons explica Naomi Klein en el
llibre No Logo, entre el 1987 i el 1993
Nike va incrementar la inversió en

12
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publicitat en un 830%. Sembla que
l’estratègia li va funcionar: entre el
1989 i el 1993 els seus beneficis van
créixer un 900%, malgrat que van ser
quatre anys de recessió econòmica.
Actualment, un treballador indonesi
hauria de treballar 139 anys per guanyar el que Nike paga al golfista Tiger
Woods cada dia.
Les marques exploren constantment
“jaciments d’identitat”, símbols amb
els quals els adolescents s’identifiquin
per apropiar-se’ls; tot allò que afecta

emocionalment els consumidors és
susceptible de ser associat a una marca. Per exemple, Nike s’ha adonat que
molts joves blancs i asiàtics troben
atractiu el que porten els joves negres
de barris baixos, i ha inventat el que
anomena Bro’ing (deriva del fet que els
negres se saluden dient Hey, brother).
Consisteix en anar als suburbis negres
perquè els joves provin les seves vambes i així es comencin a “portar”, i de
passada s’inspira en els estils que hi
veu per als seus dissenys.

EL DEBAT TAL COM EL PLANTEJA EL CRIC
SOBRE COMPRAR VAMBES I ALTRES ARTICLES FABRICATS ALS PAÏSOS DE MÀ D’OBRA BARATA
Quan es parla de l’explotació laboral a què estan sotmeses les persones que fabriquen les nostres vambes i altres productes, sovint surt aquest qüestionament: si no comprem aquests productes perquè no volem ser còmplices de l’explotació, llavors aquella gent de què viurà?
Fa vint anys hi havia una producció molt gran de calçat esportiu a Espanya, especialment a la zona d’Alacant, i deu
anys més tard gairebé no en quedava gens. La gent que abans feia vambes aquí, de què viu? Formular aquesta pregunta no és tan habitual, perquè tenim ben present que les circumstàncies econòmiques canvien contínuament i que en
tot moment ens adaptem als canvis com podem. Per què en el cas dels països del Sud sí que ens ho plantegem?
Hi ha qui s’ho planteja perquè té la visió que els països del Sud necessiten que intervinguem en la seva economia per
tal que tinguin un desenvolupament similar al que hem seguit al Nord, ja que ells no ho han fet pel seu compte, si més
no alhora que nosaltres. Aquesta visió entén, esclar, que és bo que els països del Sud segueixin el nostre model de desenvolupament.
El qüestionament també pot sorgir de la constatació que, a dia d’avui, l’economia del Sud és altament dependent de
les inversions estrangeres. Bona part de la població treballa en fabricar productes per a l’exportació, i per tant la situació no és la mateixa que la dels treballadors d’Alacant que feien vambes. Llavors, el debat es trasllada cap a aquesta
dependència.
Si ja ens sembla bé que hi hagi aquesta relació entre inversors del Nord i països del Sud, no tindríem perquè deixar
de comprar aquests productes; si les condicions laborals no ens agraden podem participar en les campanyes socials
que lluiten perquè millorin. Les grans marques (i les altres darrera seu) podrien continuar movent la producció a països
encara no “emancipats” (vegeu el requadre Tres generacions de països barats, a la pàgina 10), si bé després de les
millores que s’han aconseguit fins ara es pot esperar que deixin de maltractar els treballadors abans de completar “la
volta explotadora al món”. També hi ha la possibilitat que els canvis en les circumstàncies econòmiques (costos de vida,
canvis de divises, etc.) facin que ja no surti a compte subcontractar-hi la manufactura; en aquest cas els llocs de treball
es perdrien de totes maneres.
També podem pensar que una dependència tan forta és molt arriscada i pitjor que qualsevol altra consideració, i que
és millor que es trenqui el més aviat possible, malgrat que això comporti un període de canvi traumàtic.
Una altra resposta ens la donen els mateixos treballadors: el requadre Iniciatives diferents de les habituals (p. 17)
explica de què viuen alguns ex-treballadors d’una fàbrica que va tancar.
Al marge de la dependència econòmica, podem considerar l’impacte mediambiental del comerç internacional. Això
ens farà decantar clarament per la producció local: la degradació que causen les infrastructures i la contaminació és
incalculable i innegable.
En el cas de plantejar-nos si comprem o no productes de les grans multinacionals, un factor a tenir en compte és que
aquestes empreses són molt poderoses. Tal com funciona el món avui, intervenen en els governs de tot el planeta per
tal que les polítiques que s’apliquen els siguin favorables, i fan campanyes de rentat d’imatge i de màrqueting per tal
que molts consumidors comprin els seus productes. Si aquesta acumulació de poder no ens sembla correcta tenim
moltes maneres de treballar per canviar-la; sense anar més lluny, les millores que s’estan aconseguint en les condicions
laborals des de la lluita social demostren que el poder dels ciutadans no és gens menyspreable. Ara bé, si participem
en aquesta lluita, té sentit que per un altre afavorim amb les nostres compres aquells que detenten el poder? Perquè,
en definitiva, el que els atorga aquest poder són les nostres compres.
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RESUMIM:
COM REDUIR EL CONSUM DE VAMBES
Un dels principis bàsics del consum responsable és reduir el consum; a la secció Perquès del proper número n’explicarem els motius. En el cas de les vambes, algunes coses que podem fer per reduir el consum són:
• Si no les necessitem específicament per practicar esport, podem buscar alternatives entre el calçat de vestir, on hi
ha producció ecològica i local; algunes vambes són més difícils de reparar que les sabates.
• Intentem no maltractar-les i mantinguem-les en bon estat perquè durin més. Deixem que s’eixuguin bé després de
fer-les servir. Si no deixen transpirar es desaconsella portar-les dos dies seguits.
• Si se’ns descusen o desencolen, portem-les a un sabater que les repari.

14

PUNTS CALENTS

IDEES PRÀCTIQUES

• Les fibres sintètiques deriven del petroli. La més problemàtica des del punt de vista mediambiental és el
PVC.
• Les coles amb dissolvents sintètics contenen compostos orgànics volàtils, perjudicials per a la salut; a les
vambes n’hi poden quedar residus. Les coles en base a
l’aigua són innòcues.
• S’ha denunciat que fer servir pell de cangur pot causar-ne l’extinció.

• A la taula de Punts Calents (p. 20) s’indiquen les
coles i els materials que fan servir les diferents marques.
• Totes les sabates han de dur una etiqueta indicant
els materials de què estan fetes les diferents parts.
El cuir es pot distingir perquè té una olor característica, i quan el doblem fa unes arrugues com les de la
nostra pell. El PVC no es pot distingir de la resta de
fibres sintètiques.
• Per obtenir la informació que no podem trobar a les
etiquetes ni a Opcions, demanem-la al fabricant (a la
taula de la pàgina 19 hi ha els contactes); potser no
ens la podrà donar, però sabrà que la volem.

• Les empreses solen subcontractar tota o part de la
producció al Sud-est asiàtic, especialment a la Xina.
A Espanya en els darrers deu anys ha desaparegut
pràcticament tota la indústria, que havia estat força
important.
• Això té com a conseqüència un increment en els
requeriments de transport (i per tant més infrastructures i augment de la contaminació).
• Les condicions laborals als països de mà d’obra barata
són dolentes, sobretot a la Xina i altres països de tercera
generació (vegeu el requadre Tres generacions de països
barats, a la p. 10).

• La secció Arguments d’aquest número d’Opcions ofereix elements per ajudar-nos a valorar el model
empresarial de subcontractació.
• A la taula de Punts Calents (p. 20) s’indica on fan la
manufactura les diferents marques.
• A l’etiqueta de la vamba hi trobarem el “Made in”. En
ocasions s’han fabricat a mitges entre diversos països;
la legislació estableix que el país que ha de constar a
l’etiqueta és aquell on s’hagi produït l’última transformació o elaboració substancial.
• Podem participar en iniciatives com la Campanya
Roba Neta que lluiten per millorar les condicions laborals en països de mà d’obra barata.

• Les grans empreses multinacionals han destinat l’estalvi en mà d’obra a beneficis i a invertir en publicitat i
màrqueting. Avui la imatge de les marques és el factor
més determinant entre la majoria de consumidors a
l’hora de comprar. Moltes empreses locals han seguit la
mateixa dinàmica per tal de continuar “existint” al
mercat.

• En escollir unes vambes no ens deixem portar pel
màrqueting. Tinguem en compte allò realment
important: el calçat ha de ser còmode. Ha de subjectar bé el peu pels costats, sense apretar ni fregar. És
important que deixi transpirar per evitar problemes
de fongs i pudor, per això es desaconsellen les fibres
sintètiques, especialment a les parts interiors.
Examinem les juntures, sobretot si són encolats, per
mirar que siguin duradores.
• Si triem marques desconegudes no alimentem l’espiral
d’imatge i supermarques.

• Llençar les vambes a les escombraries és desaprofitar
materials utilitzables.
• Si acaben en un abocador acumularan deixalles en
un espai natural. Les parts sintètiques no es biodegradaran.
• Si s’incineren generaran fums i cendres tòxiques.

• Quan ja no es puguin fer servir més, portem-les a un
contenidor de recollida de roba i calçat usat perquè es
pugui intentar recuperar-ne els materials.
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Amb aquesta Guia presentem el CRIC (Centre de Recerca i
Informació en Consum), expliquem què és per nosaltres el consum responsable, i descrivim la revista Opcions. Els objectius de
la Guia és que es conegui qui hi ha al darrera d’Opcions, compartir els nostres plantejaments per tal d’aprendre i millorar
mútuament, i facilitar l’ús d’Opcions com a eina per dur a terme
un consum responsable en la vida quotidiana.

EL CONSUM RESPONSABLE
LA VISIÓ DEL CRIC

Guia d’

El terme consum responsable es va sentint cada vegada més en diferents
àmbits, i per cadascú pot tenir significats diversos. Pel CRIC vol dir tot això:
• ÈTICA TAMBÉ EN EL CONSUM. En les
nostres activitats quotidianes actuem
d’acord amb la nostra ètica: valorem
allò que ens sembla bé o malament
abans de prendre decisions. En canvi,
quan consumim és habitual prendre
les opcions que se’ns presenten com a
més “fàcils”: barates, accessibles, de
moda... El consum responsable (CR)
intenta desfer aquest “divorci” entre
el comportament com a ciutadans i
com a consumidors: valorem què ens
sembla bé també a l’hora de consumir.
• PRENDRE LES REGNES DE LES DECISIONS PRÒPIES. El CR trasllada la presa de decisions des de la publicitat, el
mimetisme social o alguns interessos
particulars cap al criteri de cadascú.
• ACCIÓ PER AL CANVI SOCIAL. Hi ha
moltes coses al món que no ens agraden: injustícies, degradació del medi...
El nostre consum hi té a veure, perquè
amb cada acte de consum influïm sobre
l’evolució de la societat. El CR intenta
que allò que potenciem amb el nostre
consum no sigui contradictori amb el
que volem potenciar a nivell social.
• CANVIAR L’ACTITUD DAVANT DEL
CONSUM. Fer un CR no es tracta simplement d’una elecció entre marques
ni només de consumir “verd”, sinó
d’un replantejament de tota la manera
de consumir. Preguntem-nos primer si
realment tenim necessitat o desig d’allò que anem a consumir, després de
quantes maneres es pot satisfer
aquesta necessitat o desig, i finalment, en cas de fer-ho a través del
mercat, quina de les opcions que ens
ofereix ens sembla més encertada.
• PROCÉS D’EXPERIMENTACIÓ. El CR
no dóna respostes categòriques ni
solucions definitives. Planteja dubtes,
admet la multiplicitat de respostes,

busca possibilitats vàlides dintre de
les limitacions. Els coneixements, les
circumstàncies estan en evolució contínua i per tant, tal com passa en tots
els àmbits de la vida, les decisions que
prenguem avui no tenen perquè coincidir amb les que prendrem demà.
• ALLIBERAMENT, NO OBLIGACIÓ. No
es tracta de “complir amb l’obligació”
de seguir unes normes que se’ns dicten; això ens fa sentir culpables i buscar excuses quan no podem fer-ho. Al
contrari, es tracta de sentir l’alliberament de fer allò que des de dintre
sentim que és millor i ens fa estar més
satisfets, de no estar lligats a necessitats falses, a modes o hàbits que no
sabem ben bé perquè seguim, d’entendre millor com funciona el món en
què vivim, de no participar en dinàmiques que no ens semblen correctes.
PRACTICAR EL CONSUM
RESPONSABLE
• Fer un consum responsable comença
per una cosa tan senzilla com observar el nostre consum de cada dia.
Moltes vegades el mateix sentit comú
ens suggerirà canvis positius. No hem
de tenir por o vergonya de prendre
hàbits “estranys” en la nostra societat, com anar a comprar amb el cabàs;
el que hauria de ser estrany és que no
siguin “normals”.
• Dedicar temps a buscar informació,
identificar les opcions més vàlides en
cada moment, etc. és una bona inversió: el més segur és que practicar un
consum responsable ens dugui, a fi de
comptes, a disposar de més temps per
a nosaltres.
• De vegades el CR ens durà a escollir opcions que no són les més
accessibles al mercat o que no són
les més barates, però també arribarem a la conclusió que de fet
deixar de comprar moltes coses
ens aporta molts avantatges; a la
llarga gastarem menys diners.

LA REVISTA OPCIONS
L’objectiu principal d’Opcions és oferir una eina útil
per a la pràctica del consum responsable.

LA NOSTRA MANERA DE SER
• Som una associació independent. Els
continguts de la revista són fruit de la
nostra feina de recerca sincera, no
estan sotmesos a la influència deliberada de ningú.
• Explorem en un terreny semidesconegut a casa nostra. Per això tenim una
postura molt dinàmica, estem en procés constant de redefinició de la metodologia, de la manera de presentar els
continguts...
• Opcions no vol ser altaveu de cap postura o ideologia. Intentem no defensar
opinions predeterminades, sinó descriure, exposar, parlar serenament
sobre la nostra societat, sense voler
obviar la gran complexitat que té.
• Perseguir aquesta objectivitat no vol
dir que siguem neutrals. La nostra
intenció és promoure un canvi cap a
maneres de fer més respectuoses amb
les persones i el medi, i volem que la
revista transmeti inequívocament
aquesta intenció.

• Som conscients que la informació
completa no existeix – ni per a nosaltres ni per a l’agència d’informació
més professional del món. Sabem que
transmetem els coneixements que
hem pogut aconseguir en cada
moment, percebuts a través de la nostra mirada i exposats amb les limitacions de temps i espai que tenim.
CARACTERÍSTIQUES DE LA REVISTA
• Ens adrecem a tothom. No hem planificat a quin sector social volem arribar
ni hem estudiat quin és el nostre lector tipus. Intentem fer servir un llenguatge planer, més proper al parlat
que a formes “acadèmiques”, i que es
pugui entendre sense necessitat de
coneixements previs. Donem més
importància a la llegibilitat que a la
correcció estricta, per això ens saltem
algunes normes d’estil.
• No volem que Opcions sigui una revista d’actualitat, sinó aportar continguts
que es puguin usar i reestudiar en
qualsevol moment. Preferim tractar
els temes d’actualitat quan ja han deixat de ser-ho, per poder reflexionar-hi
més serenament.

• La periodicitat és irregular. Intentem
que la revista surti cada dos mesos,
però no volem sacrificar la qualitat
per sotmetre’ns al calendari. La feina
a fer és molta i els nostres recursos
limitats.
• Opcions s’edita a Catalunya i es distribueix a tot Espanya. Algunes de les
informacions que hi trobem són locals
(per exemple algunes marques de productes) perquè no tenim capacitat per
investigar realitats més llunyanes. Ens
agradaria que en cada àmbit sorgissin
iniciatives locals per facilitar el consum responsable.

PARTICIPACIÓ DELS LECTORS
El consum responsable és una novetat per a tots i Opcions és un experiment en procés de formació, transformació, maduració. Ens agradaria
fer aquest procés juntament amb els
lectors, saber si Opcions us resulta
útil, compartir els canvis en les formes de consum que pugueu introduir... Us animem a participar activament en Opcions.

ELS CONTINGUTS D’OPCIONS
Actualment la revista té onze seccions (no totes apareixen a
tots els números), pensades per oferir tres tipus d’articles:

• Pràctics (Opcions, Idees, Eines):
informacions que es poden fer servir en el consum quotidià.

• Formatius (Perquès, Arguments,
Opcions, Trampes, Lligams): per entendre més bé com funciona el món en
què vivim i la raó de ser del consum
responsable.

OPCIONS
A LA BOTIGA,
QUÈ VOTEM?

EL PRODUCTE
Per cada producte volem transmetre
tres idees bàsiques:
• EL PRODUCTE ÉS FRUIT D’UN
PROCÉS. Els béns de consum no apareixen “màgicament” als prestages de
les botigues. Abans que hi arribin
tenen lloc moltes activitats que involucren una gran quantitat de materials,
tècniques, coneixements, infrastructures, persones, hores de dedicació...
Conèixer tot aquest procés ens posa
en contacte amb com funciona el món,
ens fa tenir present que disposar dels
béns no és gratuït sinó que té moltes
implicacions, i ens fa apreciar el valor
real dels objectes.
• IMPACTES SOCIAL I MEDIAMBIENTAL.
Els Punts Calents resumeixen allò que
és més important de tenir en compte
en consumir el producte des del punt
de vista del consum responsable.
• COM CONSUMIR-LO. Diferents maneres d’obtenir-lo i consells pràctics per
a l’ús i la manera de desfer-nos-en
quan deixa de ser-nos útil.

• De reflexió, debat i entreteniment
(Possibilitats, Entreteniments, Mirades,
Viatges): opinions, realitats poc conegudes que ens ajuden a enriquir la
reflexió sobre el nostre aquí i ara.

La secció central de la revista es dedica en cada número a
un bé de consum, que s’escull d’entre els articles de més
necessitat i intentant tocar sectors diversos. S’estructura en
dos capítols: El producte, i Els fabricants del producte.

ELS FABRICANTS DEL PRODUCTE
L’objectiu d’aquest capítol és conèixer
les empreses propietàries d’unes quantes marques que podem trobar al mercat, perquè puguem escollir a quines
volem i a quines no volem donar els nostres diners. Volem mostrar que entre les
empreses hi ha formes diferents d’actuar, i que per tant té sentit preguntarnos com és cadascuna. Algunes característiques són:
• Descrivim les empreses pel que fa a
tipus, propietat, activitats i envergadura, i el posicionament de cadascuna
respecte als Punts Calents que hem
identificat per a cada producte.
• No donem informació relativa al preu
o la qualitat de cada marca. Hi ha
altres publicacions que toquen
aquests aspectes.
• No donem la nostra valoració pel que
fa a quines opcions són millors o pitjors. Intentem exposar amb claredat
elements que el lector pugui valorar
segons el seu criteri.
METODOLOGIA
• Seleccionem les marques amb més
presència al mercat i marques que ens
semblen significatives des del punt de
vista del consum responsable.
• Intentem que apareguin tipus diferents d’empreses: multinacionals,
locals, cooperatives, artesanes, de
producció ecològica...

• Ens posem en contacte amb totes les
empreses que apareixen (i els enviem
la revista un cop publicada). Per obtenir informació sobre multinacionals
presents arreu del món consultem
organitzacions estrangeres amb un
bagatge de recerca important (The
Ethical Consumer Research
Association, Corporate Watch,
Corporate Europe Observatory, etc.).
• Consultem tècnics del món industrial i
acadèmic, gremis sectorials, anuaris
empresarials, pàgines web de les
empreses, publicacions especialitzades, premsa, legislacions, organitzacions mediambientals, de drets
humans i sindicals.
LIMITACIONS
El fet que el consum responsable sigui
una novetat al nostre país fa que no
sigui fàcil elaborar tota aquesta informació. Algunes de les limitacions que trobem són:
• Quan preguntem a les empreses per la
política mediambiental o la responsabilitat social, moltes vegades no saben
de què parlem.
• Dintre del món industrial hi ha un gran
desconeixement dels materials que es
fan servir, més encara del seu impacte
ambiental.
• La globalització dificulta seguir la pista de la fabricació dels productes.
• No hi ha una legislació que obligui les
empreses a la transparència ni que
faci respectar el dret d’accés a la
informació per part dels ciutadans.

PERQUÈS
DEL CONSUM RESPOSABLE

TRAMPES
ALLÒ QUE NO ES VEU

Aquesta secció vol ajudar a
evitar que consumir de
manera responsable no sigui
seguir unes directrius o
receptes a cegues; pretén que
puguem entendre amb profunditat el
perquè dels principis bàsics del consum
responsable.

La nostra manera de consumir està dirigida per mecanismes de l’existència dels
quals en general no som
conscients. La secció Trampes
intenta treure’ls a la llum per facilitar
que puguem “escapar-nos” d’aquests
“dirigents desconeguts” i ser més amos
de les nostres decisions.

ARGUMENTS
ELEMENTS PER CONSTRUIR
CRITERIS
A la secció Opcions donem
unes quantes característiques de les empreses.
L’objectius d’Arguments és
oferir elements per ajudar-nos
a valorar si aquestes característiques
ens semblen positives o negatives.

IDEES
PER CONSUMIR
D’UNA ALTRA MANERA
Avui estem acostumats a
satisfer les nostres necessitats i desitjos a través del
mercat, és a dir, comprant
productes i serveis. Però hi ha
altres maneres de fer-ho que poden ser
més sostenibles i gratificants. Aquesta
secció ofereix suggeriments en aquest
sentit.

EINES
PER ANAR A COMPRAR
Informació pràctica per identificar opcions de compra respectuoses amb el medi i les
persones i per trobar-les al
mercat.

POSSIBILITATS
BONES IDEES QUE ES DUEN
A LA PRÀCTICA
Aquesta secció vol donar a
conèixer innovacions en productes, formes de consum i
de producció, legislacions,
etc. que aporten una millora
social o mediambiental, que de vegades
es veuen com utopies però que estan
funcionant amb èxit en algun lloc.

LLIGAMS
DE LA BOTIGA AL PARLAMENT
La secció Lligams vol donar a
conèixer els diferents mecanismes que donen al poder
econòmic un accés privilegiat
al poder polític —accés privilegiat que posa en qüestió el funcionament democràtic—, i la relació que ens
lliga als consumidors amb aquest poder
econòmic.

ENTRETENIMENTS
JOCS, HUMOR, PENSAMENTS
Una component essencial de
les persones és la imaginació, que es pot expressar
amb fantasia, humor, jocs,
“filosofades”... Volem que
Opcions també tingui aquesta component, per això hi hem inclòs una secció
d’entreteniments.

MIRADES
DE GENT SOBRE COSES
Aquesta secció dóna veu a
persones que ens expliquen
la seva visió particular sobre
temes relacionats d’una o
altra manera amb el sistema
econòmic, polític i social en què vivim.

EL CRIC
El Centre de Recerca i
Informació en Consum
(CRIC) és una associació
ciutadana sense ànim de
lucre. Va néixer, el 1996,
d’unes quantes persones
que ens preguntàvem si
les repercussions del nostre consum podien ser
contradictòries amb les
nostres idees. Hem publicat quatre llibres i hem fet
nombroses xerrades sobre
consum responsable.
Actualment la nostra activitat se centra en l’edició
de la revista Opcions i en
fer xerrades i cursos.
El principi bàsic sobre el
que intentem fonamentar
els nostres actes és el respecte per les persones i
pel medi. Creiem que
aquest respecte és l’element clau per caminar cap
a la justícia social i la sostenibilitat del planeta.

VIATGES
PER OBRIR LA PERSPECTIVA
La intenció de Viatges és
donar-nos a conèixer realitats diferents del nostre
“aquí i ara”, per ajudar-nos a
analitzar-lo des d’una perspectiva més rica.

CRIC
Ausiàs March 16, 3r 2a
08010 Barcelona
93 412 75 94
cric@pangea.org
http://cric.pangea.org
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Els fabricants de vambes
T

emps enrera, els principals fabricants de vambes eren a Europa i la
producció a Espanya havia estat significativa. Especialment la de la comarca
del Baix Vinalopó, a Alacant, que a
principis de segle ja destacava per la
fabricació d’espardenyes. La producció
industrial de sabates va començar els
anys 50, i es va mantenir un nivell de
producció important, tant de sabates
com de calçat esportiu, fins a finals
dels 70.
Des que les grans marques van decidir
subcontractar tota la producció a països
de mà d’obra barata el panorama ha
canviat radicalment, i avui la Xina és el
país on es fabriquen més vambes del
món. Avui a Espanya queda molt poqueta fabricació de vambes.

Adidas
L’empresa Adidas es va fundar a
Alemanya el 1949. Els anys 90 va deixar
de fabricar per convertir-se en una
empresa de màrqueting. El 1997 va comprar l’empresa francesa Salomon.
Actualment té 114 filials i al voltant del
15% de la quota de mercat a tot el món.
El 2002 tenia 9 plantes pròpies i 819
proveïdors directes, un 35% menys que
el 2000 (té la política de reduir-ne el
nombre per poder controlar-los millor).
El proveïdor principal fa un 14% de la
producció d’Adidas. Els proveïdors directes poden subcontractar altres empreses pel seu compte.
Un dels objectius d’Adidas és reduir el
temps de producció de les vambes, tant
en la fase de disseny (dura un any) com
en la de fabricació, que ara dura dos
mesos (per al 80% de les vambes) i el
2000 en durava quatre. Això pot implicar posar més pressió sobre els treballadors que fan les vambes.
MEDI AMBIENT
• Aquest juny l’organització Viva! ha
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presentat un pleit a Adidas per vendre
botes de futbol de pell de cangur a
Califòrnia; el Codi Penal d’aquest estat
prohibeix introduir-hi productes derivats del cangur.
ASPECTES SOCIALS
• Adidas creu que és responsable de la
manera com es fabriquen les seves
vambes. Té un equip de formació per a
subcontractats que durant el 2002 va
fer 255 classes per explicar-los com
millorar les condicions laborals; l’empresa explica que el mateix any va rescindir els contractes amb 14 fàbriques
perquè les condicions no eren prou
satisfactòries.
• La Campanya Roba Neta ha observat
millores però considera que encara
queda molt camí per endavant.
Juntament amb l’ong local Urban
Community Mission va publicar un
informe a principis del 2000 que
denunciava vuit violacions de la legislació laboral indonèsia en una fàbrica
que fa roba per a Adidas. Dos mesos
després Adidas va manifestar que
corroborava les denúncies i que prendria mesures per corregir-ho. El
novembre del 2000 el Parlament
Europeu va convocar una reunió per
tractar el cas, però Adidas no hi va
comparèixer.
Les dues ongs van fer un seguiment de la situació a la fàbrica i van
veure que les condicions milloraven
progressivament. Segons l’últim
informe, del febrer del 2002, encara
s’incomplien dues normatives (s’excedia el màxim d’hores laborals setmanals permeses i es pagava menys de
l’estipulat per la llei). La fàbrica és
propietat de Tuntex, una multinacional manufacturera taiwanesa que
també té fàbriques a Swazilàndia, en
les quals les condicions laborals són
força més precàries.

J’Hayber
J’Hayber es va fundar el 1973 a Elx. És
un grup format per quatre empreses que
es dediquen a fer calçat esportiu, de
vestir i de seguretat, i roba i complements d’esport. Manté un 25% de la
fabricació de vambes a Elx, per motius
sentimentals.

Joma
L’empresa Joma Sport es va fundar el
1965 a Toledo. És líder a Espanya en
botes de futbol. Té fàbrica pròpia a
Portillo de Toledo i filials comercials a
Alemanya, Itàlia, Estats Units, Mèxic,
Panamà i Hong Kong.
Joma no ha contestat el qüestionari
que li hem enviat.

Kelme
La producció de la marca Kelme pertany a Incadesa, un petit grup empresarial de capital espanyol fundat el 1977
que es dedica a fer calçat, roba i complements esportius. Té plantes de producció a Bielorússia i Bashkortostan, de
propietat compartida amb el govern
d’aquests països, i filials comercials a
quatre països. Des del 1991 subcontracta part de la manufactura al Sud-est
asiàtic (actualment s’hi fa la meitat de
la producció).

Mates
L’empresa Mates és un petit taller artesanal fundat pel pare de l’actual propietària (l’única mestra sabatera dona que
hi ha a Catalunya). De molt jove volia fer
atletisme però no tenia calçat; va decidir
fer-se ell mateix les vambes (en sabia
perquè treballava en una fàbrica de
sabates) i així va néixer l’empresa.
Per fer les vambes es fan servir les
mateixes formes i patrons que el fundador va dissenyar fa 40 anys. Malgrat
això, alguns atletes professionals prefereixen aquest calçat al d’altres marques.

INICIATIVES DIFERENTS DE LES HABITUALS
Durant l’estudi per fer aquest número d’Opcions hem parlat amb diverses
empreses locals sobre la possibilitat de fer la manufactura aquí amb bones
condicions laborals, ja sigui a nivell individual o tot el sector conjuntament, i
publicitar això com a element amb un valor social afegit que podria fer
decantar els consumidors per les seves marques. La majoria han dit que
seria “molt bonic” però que és utòpic, perquè el consumidor el primer (o
únic) que mira és el preu. Alguns han comparat la idea amb la producció d’aliments ecològics, que té un valor mediambiental afegit però no arriba ni a
l’1% del mercat. Ara bé, l’agricultura ecològica es va incrementar en un 25%
l’any passat, i els subscriptors d’Opcions cada vegada som més.
A Tailàndia, un grup de treballadors ha emprès una iniciativa atrevida.
L’octubre passat, els treballadors de la fàbrica Bed & Bath van trobar un matí
les portes de la fàbrica tancades, sense previ avís. No han tornat a veure el
propietari. Després de mesos de lluita, i amb el suport de la Thai Labor
Campaign i organitzacions de tot el món, van aconseguir que se’ls pagués
una bona part de la indemnització per acomiadament.
Amb aquesta indemnització i una subvenció del Ministeri de Treball, una
cinquantena dels treballadors acomiadats han posat en marxa una cooperativa. Hem decidit muntar una cooperativa perquè no volem tornar a treballar
en una fàbrica; tornaríem a ser explotats, és sempre la mateixa història,
diuen. De moment subcontracten part de la producció per no perdre comandes, però esperen fabricar només ells i fer roba amb la seva marca, Made in
Unity. Hi ha més informació a www.thailabour.org.

Munich
La família Berneda va fundar una fàbrica de sabates el 1939 a Sant Boi de
Llobregat. Més endavant es va especialitzar en calçat esportiu, i avui fa botes
de futbol i per a altres esports, pilotes
de futbol i complements esportius.
Manté un 35% de la producció a la
planta pròpia, que es va traslladar a
Vilanova d’Espoia, perquè valora l’empresa familiar.

Nike
Nike va ser una de les multinacionals
pioneres en introduir el model d’empresa de màrqueting. Entre 1987 i 1993 va
incrementar en un 830% la inversió en
publicitat, cosa que la va dur al lideratge
mundial que avui comparteix amb
Adidas. Té uns 22.000 treballadors, però
al món hi ha prop d’un milió de persones
que treballen per a Nike, en més de 700
fàbriques subcontractades en una cinquantena de països.
La van fundar el 1962 dos socis, un
dels quals és l’actual president; uns
quants anys més tard li van posar el

nom de Niké, la deessa grega de la victòria. Té 15 centres comercials, unes 70
botigues Nike i dues botigues Goddess
(“deessa”), que venen només articles
per a dona. Actualment està negociant
la compra de la marca Converse. El seu
principal client és la cadena de botigues
d’esport Foot Locker.
Nike no ha contestat les preguntes
que li hem fet.
MEDI AMBIENT
• A les càmeres d’aire que hi ha en algunes vambes Nike s’hi posa hexafluorur
de sofre, un gas que contribueix a l’efecte hivernacle. Nike té previst deixar
d’usar-lo la tardor del 2003.
• Recicla més de la meitat del cautxú
residual de les fàbriques.
• El 1993 va encetar un programa de
recuperació de materials. Cada any
recull uns dos milions de parells de
vambes usades (de qualsevol marca) i
n’extreu materials per construir pistes
d’atletisme, camps de futbol i bàsquet, etc.
ASPECTES SOCIALS

• La multinacional manufacturera sudcoreana Mex Mode té una fàbrica
tèxtil a l’estat mexicà de Puebla. Des
que es va crear a finals del 1999 la
majoria de la seva producció ha
estat per a Nike (també treballa per
a Naf Naf i Pierre Cardin, entre
altres). Inicialment hi havia un “sindicat d’empresa” que defensava més la
direcció de la fàbrica que els treballadors; el conveni que va signar en
lloc d’estipular una taula de salaris
deia que pagaria el mínim permès a
l’estat de Puebla. De resultes d’alguns acomiadaments improcedents,
el gener del 2001 van començar
mobilitzacions dels treballadors que
van durar nou mesos, durant els
quals diverses ongs de tot el món
(Workers Support Center, United
Students Against Sweatshops,
Campaign for Labor Rights i Maquila
Solidarity Network entre altres) van
promoure campanyes d’enviar cartes
a Nike i a la fàbrica. Com a resultat
de la pressió, Nike va escriure una
carta a la direcció de la fàbrica
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demanant-li que resolgués el conflicte, però l’empresa s’hi va resistir uns
quants mesos. El març els treballadors van muntar un sindicat,
Sitemex, que no va ser legalitzat fins
al setembre (Nike havia demanat a
l’estat de Puebla que no demorés la
legalització); va ser el primer sindicat independent a les maquiles
mexicanes. El 88% dels treballadors
s’hi van afiliar. L’abril del 2002
Sitemex i la fàbrica van signar un
nou conveni que estableix millores
substancials. El mateix dia Nike va
fer una comanda a la fàbrica.
• Vegeu el requadre Diferents maneres
d’entendre la responsabilitat, a la
pàgina 11.
• Nike afirma que de tots els treballadors propis que té a tot el món
només estan sindicats uns 300 treballadors d’una filial nord-americana
i uns 150 en una filial italiana. La
majoria de les seves vambes es fan a
la Xina, on els sindicats independents estan prohibits. Segons l’ong
nord-americana Global Exchange,
subcontractades de Nike en diversos

països han prohibit sindicats independents sense que Nike hagi fet res
per evitar-ho.
• Nike ha estat demandada a Califòrnia
per fer un anunci en el qual afirma
que les condicions laborals en les
fàbriques que treballen per a ella són
bones i que l’empresa és un model de
responsabilitat empresarial. La primera decisió judicial va donar la raó al
demandant, i Nike va apel·lar reclamant el dret constitucional a la llibertat d’expressió. El cas encara no està
tancat.
LOBBIES
• A la Unió Europea hi ha quota màxima a les importacions de vambes des
de la Xina. Hi ha una sèrie de condicions per les quals alguns productes
estan exclosos de la quota, i fins avui
tot el calçat de Nike ho està (en
general els que estan sotmesos a
quota són els més barats).
Actualment la UE està revisant les
definicions tècniques d’alguns productes que deixarien d’estar exclosos; Nike diu que no tem que els seus

productes s’hagin de cenyir a quotes
en el futur perquè participa activament en les discussions per revisar
els criteris tècnics de definició dels
productes.
• Nike és una de les grans empreses que
participa al Fòrum Econòmic Mundial
(FEM) que es reuneix cada any a Davos.
Diverses organitzacions socials han
creat la iniciativa Public Eye on Davos,
una reunió paral·lela al FEM, i aquest
any van convidar els presidents de Nike
i BP a reunir-se amb ells per compartir
els punts de vista de la societat civil.
Cap dels dos no hi va assistir.

Paredes
Paredes és una empresa espanyola que
es va fundar el 1954; formalment és un
petit grup de dues empreses. Fa calçat
esportiu, de muntanya, de caça i de
seguretat. Segons diversos articles
publicats a la premsa econòmica, actualment exporta a cinc països europeus i
està en fase d’ampliar les exportacions.
Paredes no ha contestat el qüestionari
que li hem enviat.

Reebok

PERFIL DELS FABRICANTS DE VAMBES
Facturació 2002
Marca

Empresa

Tipus

D’on és

Activitats

Propietat

adidas – Salomon

Multinacional

Alemanya

Dissenya i ven calçat, roba i
accessoris esportius

95.000 accionistes

Grupo J’Hayber

Mitjana

Elx (Alacant)

Dissenya i fabrica vambes i
calçat de vestir i de seguretat
i roba d’esport

Joma Sport

Mitjana

Portillo de Toledo
(Toledo)

Industrias del
Calzado y Prendas
Deportivas

Mitjana

Mates

Treballadors

(milers d’euros)

14.700

6.523.000

Majoria família
Bernabeu

100

24.000

Dissenya, fabrica i ven calçat,
roba i accessoris esportius.
Construeix edificis i equipaments urbans i industrials

Família López*

150*

25.200*

Elx (Alacant)

Dissenya, fabrica i ven calçat,
roba i complements esportius

Família Quiles

150

50.000

Empresa
unipersonal

Barcelona

Dissenya, fabrica i ven vambes, calçat de vestir i sabates
a mida

Família Mates

2

No ho revela

Berneda

Petita

Vilanova d’Espoia –
La Torre de
Claramunt
(l’Anoia)

Dissenya i fabrica botes de
futbol, vambes, pilotes de futbol i complements esportius

Família Berneda

55

6.000

Nike

Multinacional

Estats Units

Dissenya i ven vambes, roba i
accessoris esportius, calçat
de vestir i roba jove

Philip Knight (el president) majoria, resta
19.200 accionistes

22.700

8.838.000

Deportivos P.U.
Especiales i Bruli

Petita

Elx (Alacant)

Calçat esportiu, de muntanya,
de caça i de seguretat

Família Paredes
Coves*

22*

5.085*

Reebok

Multinacional

Estats Units

Dissenya i ven calçat, roba i
accessoris esportius i moda
jove

Paul Fireman (el president) 13’5%, Phyllis
Fireman 10’7%, resta
6.100 accionistes

7.400

2.792.000

Font de les dades: les mateixes empreses. No contesta indica que l’empresa no dialoga amb nosaltres. No ho revela vol dir que prefereix que no es publiqui la dada.
* Les dades indicades amb un asterisc estan tretes del Registre Mercantil i corresponen a l’any 2001.
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NOVA COLUMNA: LOBBIES
En aquest número incorporem aquesta columna, per donar una visió ràpida
de la intervenció de les empreses en
les institucions que governen el món.
• Per informació sobre el WBCSD
(World Business Council on
Sustaninable Develoment) vegeu
Opcions n. 2 p. 20.
• El Business for Social
Responsibility és una agrupació
empresarial que, segons declara,
ajuda les empreses a millorar la
seva responsabilitat social. Entre
els seus membres, però, hi ha
empreses que fins ara han estat
poc responsables, com les principals petroleres i grans multinacionals com Ford, General Motors,
Nestlé o Procter&Gamble.
• Per informació sobre el Global
Compact, vegeu Opcions n. 4 p. 20.
• El Fòrum Econòmic Mundial és una
reunió anual a Davos (Suïssa) en la
qual polítics i empresaris de pes
conversen sobre el govern del món.

Beneficis 2002
(milers d’euros)

229.000

No ho han
calculat

662*

800

No ho revela

600

592.126

34*

112.926

Plantes de
producció

Volum de producció
(parells anuals)

Mercat

9 (5 a Europa, 2 a
Àsia i 2 a Amèrica)

100.000.000

2 a Elx

Punts
de venda

Altres marques

Tot el món
(49% Europa)

Grans superfícies
i cadenes d’articles esportius

Salomon, Mavic, Bonfire, WBCSD, Business
Arc’Teryx, Cliché,
for Social
TaylorMade, Maxfli
Responsibility

corporate.press
@adidas.de

No ho revela

80% Espanya,
20% exportació,
sobretot a Europa

Grans superfícies,
botigues d’esport
i sabateries

Berjhay, J’ber,
Sporting, Makber,
Traxway, Subway

96 545 79 12

1

No contesta

No contesta

No contesta

925 776 006

1 a Elx, 1 a
Bielorússia i 1 a
Bashkortostan

No ho revela

5% País Valencià,
50% Espanya,
45% uns 30 països

Botigues d’esport
i sabateries

96 665 79 00

1 taller a Barcelona

No ho revela

Espanya

Botigues
d’esport

93 421 89 20

1 a Vilanova
d’Espoia

350.000

16% Catalunya,
60% Espanya,
24% exportació
(sobretot a Europa)

Botigues
d’esport

93 801 11 54

Cap

No contesta

Tot el món (53%
Estats Units)

Grans superfícies
i cadenes d’articles esportius

No contesta

No contesta

No contesta

No contesta

Cap

No contesta

Tot el món (58%
Estats Units)

Grans superfícies
i cadenes d’articles esportius

Bauer, ColeHaan,
Hurley

Lobbies

Contacte

Fòrum Econòmic
corp.comm@
Mundial, Global
nike.com
Compact, WBCSD,
Business for Social
Responsibility
96 663 00 52

Rockport, Weebok,
Greg Norman, Ralph
Lauren Footwear, Rbk,
Logo

WBCSD, Business
for Social
Responsibility

8
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Els orígens d’aquesta marca estan en una
empresa fundada el 1895 al Regne Unit.
El 1958 va adoptar el nom de Reebok, una
gasela africana. El 1979 es va convertir en
una empresa nord-americana i va començar l’expansió internacional. Ocupa el tercer lloc en el rànquing mundial del sector
d’indumentària esportiva.
Reebok no ha contestat les preguntes
que li hem fet.
MEDI AMBIENT
• Diu que la política que té per decidir
quins materials i substàncies fer servir en les vambes és estar al cas de
les reivindicacions d’organitzacions
ecologistes europees. Afirma que les
seves vambes compleixen els requeriments de l’Ecolabel, però no té el
segell. Diu que redueix l’ús de substàncies nocives, però no té un informe mediambiental que expliqui els
detalls.
ASPECTES SOCIALS
• Reebok explica que dels 7.400 treba-

lladors que té a tot el món només pertanyen a un sindicat uns 200 a
França.
• A diferència de les seves principals
competidores Adidas i Nike, Reebok
no té un informe sobre les condicions
laborals a les empreses que fabriquen
els seus productes.
• El 1996 va decidir concentrar tota la
fabricació de pilotes de futbol en una
sola fàbrica al Pakistan, per tal de
controlar el procés de producció.
Reebok assegura que no hi treballen
menors d’edat.
• Dita Sari és una treballadora de la
fàbrica indonèsia Indoshoes, que
treballa per a Reebok. El 1995 va
ser arrestada i torturada per la policia per liderar una vaga de 5.000
treballadors. El 2001 Reebok va proposar-li que acceptés el Premi
Reebok als Drets Humans, i ella va
refusar. Aquests van ser els seus
motius: Som molt conscients de la

condició de les persones que treballen per a Reebok [..] Els sindicats
fem una lluita molt forta per aconseguir allò a què totes aquestes persones tenen dret [..] Les treballadores [de les cinc fàbriques indonèsies
que treballen per a Reebok] guanyen [1’3 euros] per dia, i per això
han de viure en tuguris, rodejades
de condicions pobres i insalubres,
especialment per als seus fills.
Mentrestant, Reebok fa milions de
dòlars de beneficis cada any, aconseguits directament gràcies a
aquestes treballadores.
LOBBIES
• Reebok pressiona la Unió Europea
perquè no restringeixi els productes que estan exempts de la quota
màxima d’importació des de la
Xina. n

ELS FABRICANTS I ELS PUNTS CALENTS
Marca

On es fa la producció

Materials que fa servir per al tall

Tipus de cola en els encolats a mà

Transparència

53% a la Xina
22% a Indonèsia
20% al Vietnam
4% a Europa
1% a Amèrica

Pell de vacum i cangur, roba, sintètics (1% PVC)

Coles en base a l’aigua per a les botes de
futbol amb sola de cautxú i per a les vambes de roba. Des de fa tres anys ha reduït
en un 75% els dissolvents orgànics que es
fan servir a les fàbriques de l’Àsia

Correcta

75%-80% a la Xina, Vietnam i Corea del Sud
20%-25% a la planta pròpia
Durant pics de producció se subcontracten
tallers de la zona

50% pell de vacum
50% sintètics (incloent PVC)

A la planta pròpia no fa servir cola perquè
munta les vambes per injecció directa al
tall

Correcta

Té fàbrica pròpia, però no ens ha dit quin percentatge de la producció s’hi fa

Pell de vacum i cangur, roba, sintètics

No contesta

Deficient

50% a Taiwan, la Xina i el Vietnam
30% en plantes pròpies a l’estranger
20% a la planta pròpia

50% pell de vacum
10% PVC
40% altres sintètics, roba

Amb dissolvents orgànics i en base a l’aigua

Correcta

Taller propi a Barcelona. Ocasionalment encarrega enfranquiment a treballadors domèstics

100% pell de vacum

En base a l’aigua

Correcta

60% a la Xina
35% a la planta pròpia
5% subcontractat a Espanya

50% PVC
30% pell de vacum, porcí i cangur
20% altres sintètics

Amb dissolvents orgànics

Correcta

38% a la Xina
30% a Indonèsia
15% al Vietnam
14% a Tailàndia
Resta 25 altres països (incloent Estats Units)

Pell de cangur i d’altres animals,
roba,
sintètics. No fa servir PVC

Des del 1995 ha reduït en un 88% l’ús de
coles amb dissolvents orgànics.

Deficient

No contesta

No contesta

No contesta

Deficient

53% a la Xina
27% a Indonèsia
13% al Vietnam
Resta diversos països
(incloent Estats Units)

Pell de cangur i altres animals,
roba, sintètics, 4% PVC (preveu
eliminar-lo el 2003)

No contesta

Deficient

Font de les dades: les mateixes empreses. No contesta indica que l’empresa no dialoga amb nosaltres. No ho revela vol dir que prefereix que no es publiqui la dada.
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Refrescos
casolans
Fàcils de fer,
refrescants i barats
Per alleugerir la calor i la set
pròpies de l’estiu no cal
comprar ampolles de plàstic ni
llaunes de refrescos
comercials. A casa podem
preparar molt fàcilment
refrescos deliciosos, nutritius i
sense edulcorants,
conservants, estabilitzants,
emulsionants, potenciadors del
gust ni colorants artificials.

AL GUST DE CADASCÚ
En qualsevol refresc que preparem podem
escollir segons el nostre gust:
• si hi posem sucre, i quant
• fer-lo amb aigua o amb aigua amb gas
• posar-hi o no glaçons o gel picat
• la proporció entre els ingredients
• fer-ne per prendre’l a l’acte o guardar-ne
una quantitat gran a la nevera, en una
gerra tancada perquè no agafi altres
gustos.

LLIMONADES
• Una gerra d’aigua a la nevera amb trossos de llimona i sucre al gust. Molt
refrescant i el més senzill del món.
• En lloc de trossos de llimona hi podem
posar suc de llimona espremuda.
• També podem pelar una mica una llimona, trossejar-la i posar-la a la batedora
amb un got d’aigua durant cinc segons
(més estona farà el refresc més amarg).
Després ho colem. Si guardem les peles
de la llimona les podrem fer servir per
preparar algunes postres com ara crema, flam o alguns pastissos.
• Una variant excel·lent: afegir glaçons i
un grapat de menta fresca a la batedora.
AIGUA DE SÍNDRIA
• Fem daus de síndria, que omplin aproximadament un got i mig, i els batem
amb dos gots d’aigua fins que les llavors es trenquin. Després esperem que
les llavors es dipositin al fons, aboquem el suc en una gerra i hi afegim
tres gots més d’aigua.
INFUSIONS FREDES
• El te fred és molt refrescant. Hi podem
afegir menta fresca o llimona, a la
gerra o en el moment de prendre’l.
• L’aigua de Jamaica és una infusió de la
flor seca de l’hibisc, una planta pròpia
de climes tropicals que a Europa es
coneix com a carcadé. Avui podem trobar carcadé en botigues de comerç just
i d’aliments del món.
La infusió es pot fer de la manera
habitual (tirar les flors en aigua a punt
d’arrencar a bullir i deixar-ho reposar
cinc minuts), o bé bullint les flors a foc
lent amb sucre durant 15 minuts; d’aquesta manera queda més amarg. Una
altra alternativa és senzillament deixar
les flors en remull tota una nit, així aconseguirem un gust més suau. El refresc és
d’un bonic color granat, àcid, ric en vitamines i minerals i excel·lent per fer passar la set i per abaixar la tensió.
BEGUDES AMB MÉS NUTRIENTS
Amb fruita seca, cereals i altres aliments
obtindrem begudes més riques en
nutrients que podem prendre com a
refresc o formant part dels àpats.
• L’ayran és una beguda típica de
Turquia, on la prenen tant a l’estiu com
a l’hivern. Consisteix a barrejar aigua i
iogurt a parts iguals, remenar i afegirhi sal. Queda una beguda cremosa i
blanca. També s’hi pot afegir menta
fresca trossejada.
• Triturem 200 grams de llavors de
sèsam i les posem amb un litre d’aigua
a la nevera. Al cap d’un parell d’hores
ho colem i hi afegim mel al gust.

• Barregem uns 100 grams d’ametlles
pelades i picades ben fines amb quatre
cullerades d’aigua freda. Ho batem
mentre anem afegint mig litre d’aigua
fresca. Ho deixem un parell d’hores a la
nevera i ho colem fent-ho passar per
un drap fi.
• Bullim 50 grams d’ordi en gra en un
litre d’aigua durant mitja hora, ho
colem i ho deixem refredar. S’hi pot
afegir suc de llimona i mel.
• Bullim 50 grams de civada integral en
un litre d’aigua durant mitja hora. Ho
colem guardant l’aigua, triturem la
civada i la tornem a posar a l’aigua. Hi
afegim aigua fins arribar a un litre, ho
deixem bullir dos minuts més, ho deixem refredar i ho colem.
• Aigua d’arròs: es bullen dues cullerades d’arròs en un litre d’aigua fins que
els grans es comencin a desfer. Es deixa refredar i es cola. És recomanable
en cas de diarrea.
• Orxata: es posa mig quilo de xufles en
remull durant unes set hores. Es renten, es trituren, s’hi afegeixen dos litres
d’aigua i es deixa reposar unes quantes
hores. Després es cola amb un drap fi i
s’hi afegeix sucre. També s’hi pot posar
una branqueta de canyella i pela de llimona.
• El gaspatxo: tomàquet madur, pebrot
verd, cogombre, ceba, pa sec, all, oli,
sal, vinagre... Cadascú escull quins
ingredients hi posa i en quina quantitat. Es bat tot junt, amb més o menys
aigua en funció de quant espès es
vulgui. n
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Millorem
la manera
de comprar
Aprenguem
a canviar els hàbits
de cada dia
Hi ha molts petits canvis que podem
incorporar a la manera de comprar per
fer-la més respectuosa amb el medi.
Podem pensar que els petits gestos
aportaran poca millora global, però, justament perquè són petits gestos, els fem
molt sovint i som molta gent que els
fem. Tenen més conseqüències del que
ens pot semblar, i a més ens permeten
estar satisfets amb els nostres actes.
Una pràctica que podem aplicar en
qualsevol cas és fer saber als botiguers
que volem comprar articles de baix
impacte ambiental, demanar-los de què
estan fets els articles i quina qualitat
tenen. Moltes vegades no ens oferiran
opcions o respostes plausibles: expliquem-los que no estem satisfets i perquè. Tenim el dret de comprar sense
espatllar el nostre entorn, per aconseguir que el puguem exercir l’hem de
reclamar.
De vegades, quan tenim pressa o mandra diem que “un dia és un dia”; intentem reduir el nombre de vegades que
això passa.

• Faig servir productes d’usar i
llençar, com piles no recarregables, càmeres de fotos o barbacoes d’alumini o tovallons i tovalles d’un sol ús, articles sense
recanvi, guants de làtex, bosses
per fer glaçons, tovalloletes per
netejar (mobles, microones, cuir,
vidre, cul de nens, etc.).
• Compro productes que no es
podran reparar o no hi hauran
peces de recanvi.
• Llenço un objecte sense intentar
arreglar-lo.
• Escullo productes de poca qualitat que tenen una vida curta,
com generalment els adquirits
en botigues no professionals i en

...PASSA QUE...

•

•

•

•

“tot a 100”: eines, estris de cuina
i jardineria, ganiveteria, mobles,
lots, joguines, pilotes de plàstic...
Compro coses que puc fer jo
mateix: molts jocs de taula (vaixells, paraules que comencen per
una inicial, tres en ratlla, etc.),
menjar preparat, refrescos...
Compro sense saber exactament
per a què vull el que estic comprant.
Menjo en establiments de menjar
ràpid, on el servsei sol ser d’usar i
llençar.
Accepto catàlegs, propaganda,
papers que no necessito, “objectes-regal” com pins, punts de llibre...

Consumeixo més
del necessari per
satisfer les mateixes necessitats o
desitjos.

• M’enduc el que he comprat en
les bosses que em donen a la
botiga.
• Poso la fruita i verdura cada una
en una bossa diferent.
• Compro articles posats en envoltoris individualment: entrepans,

molts productes alimentaris, articles de papereria i ferreteria amb
blisters (envoltoris de plàstic i
cartolina): llapissos, cintes adhesives, cargols, etc.
• M’enduc el menjar per emportar
en el contenidor que em donen.

Incremento innecessàriament la
quantitat d’envasos
i embalatges que
faig servir.

• Compro productes que vénen de
lluny.

• Faig servir el cotxe per anar a
comprar.

Incremento innecessàriament la
demanda de transport.

lats, xocolates i bombons, cara• Compro objectes fets de difemels).
rents tipus de plàstics o dife• Compro productes de plàstic en
rents materials: raspalls de
general, especialment els de
dents amb tira antilliscant al
PVC (joguines, cables elèctrics,
mànec, tetrabric, cartró plasticanonades, finestres i portes) o
ficat (papereria, vaixelles d’uporexpan (safates per aliments,
sar i llençar), bosses de plàstic i
material per embalar).
alumini (patates rosses, conge-

• Escullo aliments amb envàs
d’alumini (llaunes de begudes,
bosses d’aperitius...)

• Faig servir paper o cartró
verge.

Contribueixo a l’ús
de materials poc
reciclables.

Consumeixo productes de materials
verges quan al mercat n’hi ha de reciclats.

* En l’espai disponible en aquesta columna no es pot explicar completament el perquè d’aquestes problemàtiques. En a
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AIXÒ ÉS PROBLEMÀTIC PERQUÈ... *

COM PUC REDUIR LA MEVA CONTRIBUCIÓ EN AQUESTA PROBLEMÀTICA:

• Puc estar afavorint que els recursos naturals s’explotin a un ritme més gran que el de regeneració.
• Contribueixo a generar residus evitables.
• Participo en un model econòmic fonamentat en una espiral
creixent de producció i consum. Aquest model és insostenible
ecològicament i ens fa viure cada vegada més estressats.
• A la curta o a la llarga la despesa econòmica és més gran, per
tant necessito més ingressos i per tant disposo de menys
temps per a mi.

• Triar materials durables i valents en lloc
de fràgils en els objectes i tots els seus
components: coberts de cuina de boix,
bombetes de baix consum... Examinar les
juntes i els acabats.
• Preguntar-nos si hi ha recanvis i per
quant temps, i si el període de garantia és
raonable.
• Escollir productes amb recanvis: agendes,
bolígrafs, raspalls de dents amb capçal
substituïble, maquinetes d’afaitar...
• Prioritzar la compra a professionals, que
generalment ofereixen millor qualitat,
donen servei post-venda, ens poden aconsellar quina és la millor opció per a les
nostres necessitats i com podem allargar
la vida del producte.
• Fer servir el got propi en màquines de
cafè i fonts d’aigua.

• Contribueixo a generar residus evitables. La gestió dels residus
és complexa i cara. Actualment se’n recuperen molts menys
dels que es podrien recuperar. L’abocament i la incineració són
perjudicials per al medi i per a la nostra salut.
• Si els envasos són d’algun plàstic, participo en la dependència
del petroli i faig servir un material no biodegradable i en molts
casos no reciclable. Si són d’alumini verge (tot el destinat a alimentació ho és), faig servir un material amb un cost d’extracció, social i mediambiental, molt elevat.

• Anar a comprar amb carretó, cabàs... Per
• Comprar a granel: fruita, verdura, embocostum, portar a la bossa de mà una o més
tits, olives, llegums cuits i crus, fruita
bosses plegades per a la compra, preferiseca, galetes, brioixeria, vi, bombons i dolblement de roba o material compostable
ços, cereals, material de papereria i ferre(com el Mater-Bi).
teria.
• En un autoservei de verdura i fruita
• Emportar-me recipients de casa en anar a
podem enganxar totes les etiquetes de
comprar a granel o a buscar menjar per
preus en una sola bossa i posar-hi tots els
emportar: carmanyoles, oueres, ampolles
productes.
per al vi.
• Si compro un article petit el puc posar
• El fet que en un envàs s’indiqui que és
directament a la bossa de mà o portar-lo
reciclable o biodegradable no vol dir que
a les mans, sense bossa de plàstic ni
s’acabi reciclant o que es biodegradi en un
paper d’embolicar.
temps raonablement curt. No per veure la
• Triar productes en envasos retornables,
inscripció hauríem de deixar d’estudiar si
com algunes cerveses, cava, aigua mineral
hi ha alternatives millors; la millor de
en garrafa de vidre o aigua amb gas.
totes és prescindir de l’envàs sempre que
• Escollir envasos el més grans possible:
puguem.
iogurt, begudes...

• Afavoreixo la construcció de més infraestructures: carreteres,
rotondes, bucles, ponts, ports, aeroports... que fan malbé el
paisatge i ens prenen espai natural.
• Els vehicles fan soroll, contaminen i augmenten l’agressivitat.
• No em desfaig de la dependència del petroli.

• Demanar al botiguer per la procedència
dels productes i escollir els que vinguin
de més a la vora.

• Si compro a la vora de casa o de la feina
segurament podré anar-hi a peu.
• Si m’he de desplaçar ho puc fer en transport públic o en bici.

• Aquests productes s’hauran de portar a un abocador o una
incineradora, i per tant afavoreixo que sobrevisquin aquest
tipus d’instal·lacions. Allà, els objectes deixen de ser recursos
materials que es poden fer servir i es converteixen en gasos,
líquids i sòlids que contaminen l’aire, el sòl i les aigües subterrànies i ens causen problemes de salut.
• Contribueixo a l’acumulació de residus per a les properes
generacions.
• El tetrabric porta alumini, plàstic i cartó. Separar els tres components és molt difícil, per això gairebé no es recicla. El porexpan és un dels materials més problemàtics en esdevenir residu.
• Els plàstics es reciclen poc a casa nostra. Els productes de
plàstic reciclat de qualitat han de ser d’un sol tipus de plàstic i
no es pot reciclar gaires vegades. Amb barreges de plàstics es
poden fer molt pocs objectes i de qualitat molt baixa.

• En els envasos descartar el tetrabric, el
porexpan i el plàstic i buscar el vidre i el
paper, que es reciclen fàcilment: CDs verges en sobres de paper en lloc de caixes
de plàstic, begudes...
• Demanar que em posin el que compro a
granel en paperines de paper.
• Comprar objectes d’un sol material, o que

les parts de diferents materials es puguin
separar fàcilment.
• Materials fàcilment reciclables: paper,
vidre, cel·lofana, matèria orgànica, cotó...
El plàstic més reciclable és el PET.
• Fer servir bosses d’escombraries de
material compostable, especialment per
als residus orgànics.

• Contribueixo a la sobreexplotació de recursos naturals, i això
té un cost ambiental i social.
• No afavoreixo que els productes reciclats tinguin sortida, amb
la qual cosa desmotivo les empreses recicladores i desaprofito
la seva feina.

• Consumir reciclat: material de papereria,
fets a partir d’objectes de plàstic en desús.
Algunes avarques tenen les soles de pneutòners, cartutxos de tinta per a impressores i faxos, vidre, fusta reciclada (conglomemàtics reciclats. Hi ha moda i art fet amb
objectes reciclats.
rat), biodièsel per al cotxe...
• Adobar les plantes amb compost.
• Separar la brossa perquè els diferents
materials es puguin reciclar.
• Algunes botigues venen estris per a la casa

• Tenir cura dels objectes perquè no es
facin malbé en poc temps: impedir que es
rovellin, que els toqui molt el sol, no rascar massa amb els fregalls. Els estris per
pintar i les pintures es poden reutilitzar si
es mantenen correctament.
• Podem arreglar molts objectes nosaltres
mateixos o portar-los a professionals que
es dediquen a reparar coses: ganivets,
cremalleres, sabates, telèfons, rellotges,
joguines, roba, mitjons...
• Llogar o demanar prestats els objectes
que faré servir poques vegades o durant
un temps curt: la vaixella per a una festa,
un vestit de mudar, un cotxe, eines que uso
ocasionalment, llibres, guies turístiques,
sacs de dormir i tendes...
• Buscar el producte en canals de segona
mà o d’intercanvi.

aquest número d’Opcions estrenem la secció Perquès, on anirem donant aquestes explicacions més a fons.
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àlbum
El mot llatí album vol dir color blanc,
cosa blanca. Un àlbum és un llibre en
blanc que usem per col·leccionar fotografies, dibuixos, signatures, etc.

Jo

cs,
humor, pensa

Etimologia
Del grec etymos, veritable,
i logos, mot: el sentit veritable
d’un mot

considerar
El prefix con- ve del llatí cum, que significa juntament amb o en comú. En llatí,
sidus és astre, constel·lació (d’aquí sideral). Els antics àugurs i mariners examinaven, consultaven els astres per
extreure’n informació.
delirar
Delirare era un verb originari del llenguatge camperol. Lira designava el llom
de terra entre dos solcs, de manera que
delirare volia dir desviar-se del solc.
discernir
En llatí, cernere era passar pel sedàs, i
discernere es podria definir com triar
fent passar pel sedàs de la raó.
fax
En llatí, fac simile significa fes-me’n un
semblant o fes-ho d’una manera semblant. Avui un facsímil és una reproducció d’un escrit o d’un dibuix. De facsímil
n’hem derivat fax.
lavabo
Lauabo és una forma del futur del verb
llatí lauare, i vol dir em rentaré. També és
la primera paraula d’un salm amb què el
sacerdot inicia l’acte de rentar-se les
mans a la missa. D’aquí va passar a designar aquesta part de la missa, i posteriorment el lloc on hom es renta les mans.
perfecte
Del verb llatí facere (fer) deriva perficere, que vol dir fer del tot, acomplir. Per
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tant el significat literal de perfecte seria
completament acabat.
recordar
En llatí, cor es deia cor, cordis.
Recordari volia dir tornar al cor, en el
sentit de cor com a seu de l’ànima.
sicari
En llatí, una sica és una daga o punyal.
Sicarius va significar primer armat amb
una sica i després assassí. Avui, un sicari
és un assassí a sou.
superàvit
Tercera persona singular del pretèrit
perfet d’indicatiu de superare.
Literalment vol dir ha sobrat.
tros de quòniam
Quoniam és una conjunció del llatí que
vol dir perquè, puix que. Segons Joan
Coromines la conjunció s’hauria emprat
abusivament; així s’hauria dit d’algú que,
en haver d’argumentar alguna cosa,
d’entrada usava el quoniam i després es
quedava sense saber què afegir.

SAVIESES

ents
m
i
n

Val més encendre una espelma que maleir la foscor.
Confuci
El teu cotxe és japonès, el teu
menjar és italià, el teu cafè és
brasiler, la teva democràcia és
grega, el teu crist és jueu, els
teus números són àrabs, la
teva escriptura és llatina. Pots
acusar el teu veí de ser un
estranger?
Anònim del s. XX

Mi

r
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Val més savis
que experts
LA

MIRADA DE

Miquel Coll
d’Alemany

El model de creixement
de la societat occidental és
insostenible en molts aspectes.
L’autor ens fa observar que
els avenços que anem
introduint són proposats
per experts en àrees
de coneixement particulars,
i que potser seria convenient
incorporar en la presa de
decisions savis amb una visió
general sobre la complexitat
del món.

MIQUEL COLLL
és enginyer industrial i ha estat molts
anys funcionari de l’administració pública. El 1976 va publicar un dels primers
treballs dins de l’ecologisme català, l’article-manifest Clam per una Catalunya
solidària (a la revista Qüestions de Vida
Cristiana n. 83).

El nostre món occidental, la nostra
amb tot. Dit de forma més acadèmica,
societat opulenta, no és en absolut sosles realitats complexes com les nostres
tenible. Caldrà anar-la reformant profunsocietats humanes tenen una estructudament, sense gaire demora si no volem
ra sistèmica. D’ací ve que en ecologia
exposar-nos a grans col·lapses molt
es parli d’ecosistemes.
dolorosos, a degradacions del nostre
Introduir un canvi significatiu en un
patrimoni més valuós de manera pràctisistema pot provocar que es capgiri tot.
cament irreversible.
Per això preocupa tant la introducció,
És oportú preguntar-se com
La realitat és molt complexa, i un dels trets
hem arribat a una
essencials d’aquesta complexitat és que
situació tan preocupant. No hem
tot està lligat o connectat amb tot
evolucionat d’acord amb les innovacions tecnològivolguda o accidental, d’espècies exòtiques dissenyades per experts enginques en un ecosistema. Les innovacions
yers? Les nostres administracions
tecnològiques han demostrat això
públiques, no han orientat l’esforç
mateix al llarg de la història. L’aparició
inversor d’acord amb les regles estade la impremta va donar pas a un món
blertes per experts economistes?
nou, i el mateix es podria dir del tren i
L’auscultació de la realitat social i ecol’automòbil, el telègraf i el telèfon, el
nòmica, no s’ha fet seguint les recocinema i més encara la televisió, o avui
manacions elaborades per experts
internet i els mòbils. Només els savis
sociòlegs?
comprenen això d’una manera profunCertament, hem arribat a l’atzucac
da i actuen en conseqüència. n
on som de la mà de tota mena d’experts, experts que pel que es veu no
eren prou savis. Ho sabien quasi tot de
quasi bé res (la seva parcel·la professional), mentre que ignoraven la resta
quasi del tot. Els fallava la visió de conjunt, l’equilibri assenyat. No tots els
mals s’han d’atribuir a la lògica capitalista i a la seva obsessió pels guanys
màxims de l’inversor privat.
Eren experts i no savis els que van
construir la presa d’Assuan al Nil.
Experts en preses i en energia hidroelèctrica i en regadius agrícoles i en
finançament de tot plegat, i per això la
presa aguanta ferma i produeix molts
gigavats-hora cada any i fa possible
una producció agrícola molt més gran.
Però no eren prou savis per preveure
l’impacte negatiu brutal que una tal
inversió tindria en tota la vall del Nil,
impacte capaç de destarotar tot Egipte,
un país afaiçonat al voltant d’aquest
mític riu, el seu delta i la zona costanera d’influència (vegeu els detalls concrets en el magnífic manualet de
J. Terrades Ecologia d’avui, Ed. Teide
1971, p. 70-72).
Fou un equip d’experts fiscals el que
va concebre la taxa turística de les
Balears, un petit pedaç —millor això que
res— en un sistema fiscal que és tot ell
obsolet i que està clamant perquè un
equip de savis el renovi de dalt a baix i
així pugui empènyer eficaçment el nostre món cap a la sostenibilitat i la
reducció de l’atur.
La realitat és molt complexa, i un
dels trets essencials d’aquesta complexitat és que tot està lligat o connectat
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L O U R D E S Á LVA R E Z

Curitiba
Prioritzar
la sostenibilitat en la
gestió d’una ciutat

Curitiba és una ciutat brasilera
que ha crescut molt
ràpidament. A l’hora de
plantejar la gestió d’aquest
creixement, l’ajuntament
ha donat molta importància
als factors mediambientals
i socials i ha pres un conjunt
de mesures que han fet
de la ciutat un model
de sostenibilitat.

A l’estat de Paranà, al Brasil, ens trobem amb una ciutat escenari contemporani de necessitats i deures respectuosos amb l’entorn: Curitiba, la capital
de l’estat.
La població de Curitiba s’ha multiplicat per tres els últims 25 anys i per més
de 10 des de 1950; el 2002 tenia 1’6
milions d’habitants. L’any 1971, Jaime
Lerner, alcalde de la ciutat, va reunir un
equip multidisciplinari d’arquitectes,
urbanistes, enginyers, economistes,
advocats, sociòlegs... per desenvolupar
un pla urbà integral que controlés el procés de creixement de la ciutat per tal
que es dugués a terme d’una manera
sostenible.
La planificació de Curitiba es basa en
la construcció racional de centres
urbans al llarg d’eixos units per grans
avingudes pensades per facilitar el
transport públic. Amb una inversió 100
vegades inferior a la necessària per
construir una xarxa de metro o tren,
s’ha aconseguit dotar la ciutat d’un servei de transport eficient i respectuós
amb el medi.
Consisteix en cinc eixos de trànsit
amb tres carrils paral·lels, el central d’ús
Martinique
(Fr)
exclusiu per als autobusos
i els dos lateNederland
rals, un en cada
sentit, per a bicicletes i
se
Antillen
cotxes privats.
En total hi ha 72 quilòmetres de vies d’ús exclusiu per als
autobusos.

Veneçuela

Els autobusos són articulats i tenen
capacitat per fins a 300 passatgers (a
Barcelona, una ciutat amb el mateix
nombre d’habitants, als busos senzills hi
caben un centenar de persones i als
articulats 160). En hores punta passen
cada 30 segons (la freqüència més alta
a Barcelona és d’entre cinc i set minuts).
Per tal que l’accés al bus sigui més ràpid
s’han construït unes estructures tancades tubulars, de vidre i acer, que fan la
funció de parada. Els passatgers paguen
la tarifa quan entren a la parada, i així
quan arriba el bus no es produeixen
cues ni retards. Els semàfors estan sincronitzats i hi ha una xarxa ràpida d’autobusos per unir la perifèria amb el centre, amb 20 estacions de
transbordament. Així s’aconsegueix que
no existeixin grans vies de comunicació
amb sobrecàrrega d’automòbils al centre urbà. Actualment, més del 70% de la
població utilitza la xarxa de transport
públic, cosa que evidencia l’alta eficiència de la planificació urbanística (el
2000 a Barcelona feia servir habitualment el transport públic un 40% de la
població, segons l’Autoritat del
Transport Metropolità).
L’explotació del sistema de transport
està en mans de deu empreses privades.
Els ingressos els recapta l’administració
municipal, que paga les empreses per
quilòmetre recorregut i no per número
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Uruguai

de passatgers; això incentiva a cobrir
més territori –actualment, uns 500 quilòmetres dins la ciutat i rodalies. Una
vegada amortitzats, els autobusos són
utilitzats per la comunitat com a vehicles sanitaris auxiliars o es reciclen en
locals d’ús social.
Però Curitiba no només ens sorprèn
amb el seu sistema de transport
públic. Altres elements que fonamenten la planificació de la ciutat són els
parcs, que fan la funció orgànica de
drenatge a tot el territori. El 1970 a
cada habitant li corresponia mig metre
quadrat de superfície verda; el 2002,
l’àrea havia augmentat fins a 56
metres quadrats per habitant (a
Barcelona actualment és de 6’7,
segons l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins; puja fins a 10’8 m2/habitant si
comptem la part barcelonina de la
serra de Collserola).
Més dades estadístiques reflecteixen
la gestió del govern de Curitiba cap al
desenvolupament social de la ciutat: la

Les parades del bus a Curitiba estan dissenyades per evitar cues i retards quan arriba l’autobús.

(més endavant es va independitzar de
l’ajuntament), que imparteix cursos per
divulgar coneixements i experiències
relacionades amb qüestions mediambientals i urbanes.
Pel que fa a gestió
de
residus, el 1989 es
A Curitiba, amb 1’6 milions d’habitants,
va llençar el programa
més del 70% de la població utilitza
Escombraries que no
la xarxa de transport públic habitualment, ho són pel qual se
separen als domicilis
i hi ha 56 m2 de superfície verda
la brossa orgànica i la
per habitant
inorgànica. El 1991 es
va dur a terme una
taxa de mortalitat infantil és un terç
iniciativa original. A l’àrea metropolitana
respecte a la mitjana nacional; el 1996,
de Curitiba hi va haver una sobreproducel 96% de la població estava alfabetitció hortofrutícola. L’ajuntament va comzada, i el 83% d’habitants té títol d’esprar l’excedent als pagesos i va organitzar
tudis superiors. La mitjana de vida és
un programa d’intercanvis: es donava
d’uns 72 anys, la mateixa que als Estats
menjar a famílies de rendes baixes a canvi
Units però amb una renda per càpita
de materials reciclables com paper, vidre o
del 27% respecte al país nord-americà.
metalls; cinc quilos de materials es canviaEn el camp formatiu, a les escoles s’imven per menjar per valor d’uns 0’13 euros.
parteix un Programa d’Alfabetització
Entre els punts d’intercanvi hi havia escoEcològica i fa 12 anys es va crear la
les, per tal d’educar els petits sobre la gesUniversitat Lliure de Medi Ambient
tió de residus.

Com qualsevol model, el de Curitiba ha
rebut crítiques, sobretot respecte de la
imatge publicitària que ha volgut vendre
més enllà de les fronteres brasileres. Així,
s’ha criticat que les operacions urbanístiques tenen una finalitat econòmica i no
de desenvolupament sostenible; existeixen molts parcs i poc habitatge social, i
s’han “expulsat” els problemes de misèria
fora de la ciutat. Segons l’oposició a
aquest model de ciutat, l’ecologisme que
es promou des de l’administració està
basat en lleis, decrets i campanyes publicitàries, i deixa de banda la participació
directa ciutadana.
A Europa, algunes ciutats com Zuric,
Bolonya o Londres han donat prioritat al
transport públic dificultant l’accés del
cotxe al centre de la ciutat. Malgrat
aquest intent, no trobem cap referència
clara de planificació urbana que arrisqui
per un model de gestió com el de
Curitiba. A Barcelona, les polítiques de
transport públic no han estat acompanyades de polítiques de disminució de l’ús
del transport privat. n
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