PER A UN CONSUM CONSCIENT

quadern

53

1 0 € _ TA R D O R / H I V E R N D E 2 0 1 7

Guia pràctica
Les claus
per consumir
menys i millor
Panorama
El salt endavant
del consum conscient
Reportatge
L’alegria del canvi
Entrevista amb Yayo Herrero
“El model en què vivim
ha declarat la guerra a la vida”

COM
CONSUMIM
Especial 15 anys
d’Opcions

ED I TO R I A L

CONSUM CONSCIENT:
OPORTUNITAT PERSONAL , REPTE COL·LECTIU
Des de l’inici, ara fa quinze anys, l’objectiu d’Opcions ha estat difondre idees per consumir
menys, maneres de consumir sense comprar i propostes per comprar amb criteri. Aquestes tres
accions són les claus del consum conscient que, com les tres erres de l’ecologisme, segueixen un
ordre jeràrquic. A la “Guia pràctica” oferim recursos per incorporar-les al dia a dia; hem triat
els que ens semblen més efectius o més fàcils. No és un recull exhaustiu perquè és impossible:
la primera gran descoberta d’Opcions potser va ser, precisament, que de formes de consumir
amb consciència n’hi ha moltes. I en aquest temps s’han multiplicat. El problema és que
sovint queden sepultades per la muntanya d’estímuls al consum que rebem; a vegades són
incompatibles amb un estil de vida amb el qual sembla difícil trencar.
Un altre gran aprenentatge d’Opcions és que el consum conscient és una font d’alegria. Potser
hi arribem moguts per la preocupació o la indignació, però, sempre, el que hi trobem és l’alegria
d’alliberar-nos d’inèrcies i esclavituds dictades per patrons culturals i econòmics que no
ens aporten benestar real. Potser, algun dia, el consum conscient ens dona un maldecap, ens
exigeix un canvi d’hàbits o ens demana un sobreesforç, però sempre ens compensa pel fet que
aconseguim viure una mica més d’acord amb els nostres valors. Això és el que ens expliquen
els testimonis que recollim al reportatge. Però, si alguna pràctica de consum conscient ens porta
més problemes que satisfaccions, més val deixar-la estar. Tampoc no cal que ens posem a les
espatlles el pes de la coherència absoluta, perquè pot ser frustrant i immobilitzador.
Una altra gran conclusió d’aquests quinze anys de reflexió sobre el consum conscient és que
cal incidir en les estructures. Sense canvis estructurals, el consum conscient és tan sols una
oportunitat personal per viure amb menys contradiccions, que ja és molt, però no aconsegueix
invertir les dinàmiques que destrossen l’entorn natural i causen injustícies globals. Si volem
canviar les estructures, ens cal l’acció col·lectiva. I l’acció col·lectiva no sorgeix de forma
espontània, necessita que hi hagi llaços comunitaris forts. Per això, ens semblen tan interessants
les pràctiques de consum conscient que impliquen que ens coneguem entre nosaltres, que enfortim
relacions. I per això, a Opcions, volem continuar contribuint a articular una comunitat de persones
que veiem en el consum conscient una eina de transformació social. Comptem amb vosaltres!
L A I A T R E S S E R R A , directora d’Opcions
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E N T R E V I S TA A

YAYO HERRERO
P E R M A RTA M O L I N A

F OTO G R A F I A : DA N I CO D I N A

“Les mesures de canvi cap al consum conscient
han de ser col·lectives i universalitzables”

YAYO HERRERO (Madrid, 1965) és la més

gran de cinc germans i té una filla de 23 anys.
Creu que el seu procés de maternitat l’ha fet
millor persona i li ha mostrat les seves pròpies
contradiccions, ja que l’ha obligat a repensar-se
molt.
És antropòloga, educadora social, enginyera
agrícola, professora i activista ecofeminista. Es
defineix com una persona vulnerable, que viu
en un planeta finit i que prova de construir
col·lectivament la vida per fer que aquest planeta
duri i que les persones amb qui comparteix
l’existència tinguin vides “que valguin la pena
viure”.
Es defineix com una aprenenta eterna, lluitadora
i conscient d’haver perdut batalles malgrat
haver-hi invertit molt de temps. Reivindica
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l’alegria, però no com un estat de felicitat
permanent, sinó amb moments de conflictes
i tensions que la fan créixer. Es considera
afortunada de tenir un marc de relacions que
la sosté i que ella també vol ajudar a sostenir.
Als catorze anys es va començar a vincular
amb moviments socials. Es va indignar amb
l’apartheid sud-africà i, arran de la conversa
amb un capellà que havia viscut als cinturons
de misèria de Buenos Aires, va començar a
connectar amb els moviments de solidaritat
amb els països que aleshores s’anomenaven
“de la perifèria o del Tercer Món”. A poc a poc,
va anar entrant en altres moviments de tarannà
emancipatori, va participar en el moviment
sindical i va treballar en multinacionals en
les quals va formar part del comitè d’empresa.
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Mai no havia tingut preocupació ecologista
fins que va visitar una granja industrial d’aus,
quan estudiava enginyeria tècnica. Aleshores
es va començar a preguntar si realment calia
que existissin aquesta mena de granges per
poder menjar. La seva mirada, marcadament
anticapitalista, es va mesclar llavors amb
l’ecologisme, que li va proporcionar la millor
manera de mostrar la inviabilitat física
d’aquest model, per la manera com s’oposa
a la continuïtat de la vida.
De jove ja tenia sensibilitat feminista. Coneixia
un feminisme centrat en la lluita per la igualtat
entre dones i homes, en la reivindicació de
l’autonomia sobre el propi cos i sobre els
drets reproductius. Però un dia va llegir un
article titulat “Verde que te quiero violeta”, i
va descobrir la mirada feminista directament

MM
YH

Som conscients de la necessitat de canviar
hàbits de consum?
Cada vegada conec més persones conscients de
la profundíssima crisi ecològica que travessem
i de les immenses desigualtats que ha generat el
model de consum actual. Els nivells de pressió
material sobre els recursos de la naturalesa són
enormement desiguals i estan molt polaritzats.
Molta gent, quan en pren consciència, aposta,
en ocasions de forma cooperativa i col·lectiva,
per formes de consum amb menys impacte
sobre la naturalesa. Però també hi ha persones
que canvien les seves formes de consum per
pura precarietat, és a dir, perquè els models
injustos en els quals estem vivint les obliguen
a prescindir de certs consums.

MM Què
YH

podem fer perquè el nostre dia a dia sigui
menys insostenible?
Per començar, caminar tant com puguem o anar
amb bici. Optar per maneres de desplaçament
que vagin amb càrrec als nostres músculs, en
lloc del transport motoritzat, amb càrrec a les
energies fòssils. I quan això no sigui possible,
utilitzar el transport públic i col·lectiu i deixar
les opcions motoritzades, individuals i privades,
en el darrer lloc.
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relacionada amb qüestions que estava treballant
dins del moviment ecologista. Ara ja no pot
veure el món sense vincular el feminisme
i l’ecologisme.
És directora de FUHEM, una fundació
independent que promou la justícia social,
l’aprofundiment de la democràcia i la
sostenibilitat ambiental a través de l’activitat
educativa i del treball en temes ecosocials.
Durant nou anys va ser coordinadora
d’Ecologistas en Acción, organització a la qual
continua vinculada com a activista.
Parlem amb ella de la necessitat de canviar
els hàbits de consum en un planeta amb
recursos finits, de com tenir cura de les
relacions entre les persones que l’habiten i de
les conseqüències que té per a la vida l’actual
model econòmic.

MM I
YH

en l’àmbit de l’alimentació?
És un dels àmbits de consum més impactants,
amb una incidència important en l’escalfament
global i responsable de la concentració de terres
en grans propietats per sostenir la producció de
proteïna animal, que requereix grans extensions
de cultiu. Una dieta que redueixi de forma
significativa la proteïna animal i estigui basada
en productes de temporada, produïts a prop del
lloc en què es viu, és una altra manera de reduir
aquests efectes.
La clau és pensar què genera menys gasos
d’efecte hivernacle, què consumeix menys
energia i com tancar els cicles. Però al
meu parer, les mesures de canvi cap a un
consum conscient han de ser col·lectives
i universalitzables, que es puguin estendre
al conjunt de les persones. Crec que hem d’anar
amb compte amb les solucions que només
poden cobrir els que no són precaris o tenen
alts nivells adquisitius.

Les mesures de canvi
cap al consum conscient han de ser
col·lectives i universalitzables.
EN T REVI S TA A YAYO H ER R ERO _ 5

MM Quines

YH

són les contradiccions més evidents
del model de desenvolupament capitalista
en un planeta amb recursos finits?
La societat occidental té un model de
desenvolupament amb una contradicció
essencial entre el capital i la vida, i aquest model
s’ha imposat a la resta del món a través de
processos polítics complexos. L’Organització
Mundial del Comerç hi ha tingut un paper
destacat, amb tractats comercials que tenen un
marcat caràcter colonial. És un model econòmic
que segueix una dinàmica absolutament
expansiva, que se sosté, es desenvolupa i creix,
a costa d’extreure cada vegada més materials,
d’utilitzar cada vegada més energia i més
recursos naturals. Però és un model sostingut
per un planeta que té límits físics, com les
reserves de minerals de l’escorça terrestre. Una
cosa que té límits físics de cap manera pot
sostenir un model que es basa en el creixement
constant.

És com perdre l’assegurança de vida de tots els
éssers humans.
La segona contradicció, tan gran com la primera,
és que aquest model ha generat també enormes
desigualtats. Fa uns anys es plasmaven
en l’explotació de les persones que vivien en
aquests territoris concebuts com a grans mines
o magatzems. Però, cada vegada més, aquesta
desigualtat s’expressa en veritables processos
d’expulsió, amb el drama de persones refugiades
agrupades a les fronteres d’un món ric blindat
que no els permet l’entrada. Mentrestant,
s’obren, cada dia, aquestes mateixes fronteres
per a l’entrada dels recursos naturals que
procedeixen dels seus territoris d’origen.

MM I
YH

quines barreres excloents hi ha dins
el “món ric”?
Patim una deterioració de les condicions vitals
que afecta cada vegada més persones i impedeix
que es puguin desenvolupar vides decents. Per
tant, aquest impacte en la naturalesa va de la mà
d’un agreujament de totes les desigualtats en
tots els eixos de dominació, com la classe social,
la procedència i el gènere.
Hi ha persones sense feina o persones que,
amb feina, continuen sent pobres. Però
majoritàriament es tracta de dones a les quals,
dins de les llars, els toca afrontar la precarietat
vital, i que tracten de sostenir quotidianament
la vida en un sistema que les ataca.

MM Quines
YH

són les conseqüències d’estar superant
els límits físics del planeta?
Després d’un temps funcionant d’aquesta
manera i incorporant cada vegada més persones,
més sectors i més territoris en aquesta dinàmica
extractiva, ja fa unes quantes dècades que
s’ha produït la translimitació. Aquesta situació
es plasma en el declivi de recursos minerals
i fòssils finits, en l’escalfament global, en un
procés accelerat de contaminació massiva de
l’aigua, l’aire i el sòl, en la pèrdua de biodiversitat.
Es materialitza en un deteriorament profund
accelerat i greu d’aquest planeta del qual
depenem, com a éssers ecodependents que som.

És com perdre l’assegurança de vida
de tots els éssers humans.
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Aquest impacte en la naturalesa
va de la mà d’un agreujament
de totes les desigualtats
en tots els eixos de dominació,
com la classe social,
la procedència i el gènere.
MM Com
YH

afecta l’actual model econòmic a la cura
de les persones?
Aquest model, que no té en compte la
naturalesa ni considera com a “actius” processos
OPCIONS
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com la pol·linització o la fotosíntesi, que són
imprescindibles per mantenir la vida, tampoc
és conscient de la vulnerabilitat de cada vida
humana en solitari. Vivim encarnades en cossos
que necessiten que hi hagi altres persones
al voltant, sobretot en alguns moments del
cicle vital, però en realitat durant tota la vida.
Especialment, en períodes com la infància i la
vellesa, en moments de malaltia, i durant tota
la vida, en el cas de persones amb diversitat
funcional greu o una forta discapacitat.
Aquestes vides no es poden viure si no hi ha
persones al voltant que dediquin una quantitat
ingent de força de treball en la cura d’aquests
cossos vulnerables.
MM Encara
YH

avui solen ser les dones les que s’ocupen
d’aquestes tasques.
Ha estat una feina feminitzada, sobretot, no
perquè estiguem millor dotades genèticament
per a la cura, sinó perquè vivim en societats
patriarcals que assignen a subjectes subjugats
i subordinats aquestes tasques per ser dutes
a terme en marcs habitualment invisibilitzats.
I, quan en el pla econòmic no són invisibles,
es tracta de treballs absolutament precaritzats,
com els vinculats a l’economia domèstica.
A més, es dona la circumstància que, moltes de
les persones, majoritàriament dones, que cuiden
la gent gran, venen dels mateixos llocs que les
matèries primeres que sostenen el metabolisme
econòmic. Tant en el pla del sosteniment físic
del metabolisme econòmic, com en el pla de
la reproducció social, la vida dels sectors de
privilegi es construeix a costa d’altres territoris.

poden deixar de fer, recauen dins de les llars.
Les retallades en escoles infantils, en beques
de menjador, o les retallades en la Llei de
dependència deixen forats que, si volem que la
gent visqui, cal cobrir solidàriament dins la llar
i majoritàriament són les dones les que estan
assumint aquesta feina.
MM Comentes

Les dones que cuiden la gent gran
venen dels mateixos llocs que
les matèries primeres que sostenen
el metabolisme econòmic.
Segons anem topant amb els límits físics del
planeta, va sent cada vegada més difícil poder
regenerar les taxes de guany del capital: va
quedant més gent en situació d’atur i exclosa, ja
que l’ocupació és l’única cosa que et garanteix
l’accés a la renda que et permet viure. En
aquest procés, totes aquestes tasques, que no es
O P C I O NS
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YH

que un element gairebé metafòric
del consum és el del temps.
A les societats patriarcals, molts homes i algunes
dones consumeixen el temps d’altres dones i
això els permet desvincular-se de la cura del
seu propi cos i de la cura d’altres persones que
en depenen. Hi ha una espècie d’acaparament
del temps d’uns altres en benefici propi. És com
si tinguessis persones fabricant temps que tu
obtens per posar-lo moltes vegades al servei
del mercat laboral i altres vegades al de la teva
pròpia satisfacció.
Ningú no pot viure emancipat de la naturalesa,
com ningú no pot viure emancipat del seu propi
EN T REVI S TA A YAYO HER R ERO _ 7

A la plaça del Sol de Madrid, convidada per la Comisión de Economía Sol del 15M.

A la plaça del Sol de Madrid, convidada per la Comisión de Economía Sol del 15M.

està connectat amb aquesta satisfacció. De
fet, moltes vegades es troba completament
desvinculat i fem que l’economia creixi a
partir de produccions que són absolutament
indesitjables.

cos o de la cura de les persones que són les seves
filles o que són els seus pares. I si algú pot viure
emancipat de la seva cura és perquè hi ha altres
persones que, als marges, a llocs ocults i de
forma no lliure estan fent aquests treballs.

Ningú no pot viure emancipat
del seu propi cos o de la cura
de les persones que són les seves filles
o que són els seus pares.
MM Com
YH

es pot combinar el treball reproductiu, les
cures, el treball assalariat i l’activisme social?
És absolutament compatible però, això sí, en un
marc de relacions molt diferent a l’hegemònic.
En realitat, tot és reproducció social, tant el que
es fa dins de l’àmbit productiu com el que es fa
dins de les llars i en altres espais de cura. Hem
construït una espècie de dicotomia entre el
treball productiu i el reproductiu, com si fossin
dues coses aïllades, que no tenen interrelació.
L’eix de separació és simplement que a una li
donem valor econòmic i a l’altra, no. Diem
treball productiu al que té salari assignat i genera
creixement del producte interior brut, i diem
treball reproductiu al que es fa de forma invisible
a les cases i que no genera moviment monetari.
La clau és visibilitzar aquest últim treball,
posar-lo també al centre. Necessitem que
aquests dos àmbits estiguin plenament
interconnectats, perquè tots dos formen part
de la vida. A més, necessitem col·locar com
a prioritat la pròpia reproducció social de
la vida perquè no sempre l’àmbit productiu
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MM I
YH

en l’àmbit de l’activisme?
Ens trobem amb marcs molt semblants, com
si els espais on anem a militar o a treballar per
intentar millorar la societat en la qual vivim,
fossin plans separats de la vida quotidiana. La
solució passa perquè aquests espais estiguin
també adequats a la reproducció social. Per
exemple, al grup d’Ecologistas en Acción hi
ha molts nens i nenes que venen amb els seus
pares i mares a les assemblees. Sempre tenim
un espai de joc preparat i fem torns per ser-hi.
Així traslladem la cura a l’espai comunitari
i li donem una posició central, de manera que
les persones que són en període de criança
puguin seguir aportant. Però és cert que
seguim trobant espais que expulsen les dones
que han estat mares.
Recordo una assemblea d’Ecologistas en la qual
ens vam apuntar per fer una distribució de
torns i tasques. Una companya va advertir que
en la de “cura de nens i nenes” només hi havia
apuntades noies. Llavors va pujar a la taula i
va dir que si som en una organització que es
preocupa per la vida, pel món animal, pels
cadells dels linxs, dels llops i dels lleons, doncs
també hauríem de preocupar-nos pels cadells
de l’espècie humana. Ràpidament, un munt de
companys es van aixecar i es van apuntar a fer
els torns també.
OPCIONS
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Cortesia d’Ecologistas en Acción.
MM Com
YH

hauria de ser el metabolisme social
que reivindiques?
Aquest metabolisme social, vulguem o no,
utilitzarà menys energia i menys materials.
És a dir, la reducció de l’esfera material de
l’economia del metabolisme social no és tant un
desig d’algú que s’autodefineix orgullosament
com a ecologista, sinó que és més aviat una dada
de partida.
La reducció del metabolisme econòmic ens
obliga a pensar en formes de produir béns i
serveis que, forçosament, generin menys gasos
d’efecte hivernacle, que utilitzin menys energia,
menys minerals, menys aigua, que produeixin
més a prop, que creïn circuits tancats de
comercialització, mercats locals... que, d’alguna
manera, se sotmetin als cicles de la naturalesa,
que estiguin més basats en la biodiversitat que
en l’homogeneïtzació de la producció.
Això en el pla de l’organització de la producció
de béns i serveis, però en el pla de les relacions
socials també s’ha de produir un canvi enorme
que té a veure amb una aposta radical per la
redistribució de la riquesa.
És a dir, no és possible generar una vida decent
per a tots i totes sense reduir el consum perquè
aquelles persones que no arriben als mínims
puguin sostenir aquestes vides que valguin la
pena de viure. Quan parlo de redistribució de
la riquesa em refereixo a la riquesa material
i, també, a la riquesa en termes de temps. Si
cal repartir la riquesa, cal repartir també les
obligacions i, entre aquestes, els treballs més
penosos i els que tenen a veure amb la cura de
la vida.
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Cortesia d’Ecologistas en Acción.

Quan parlo de redistribució
de la riquesa em refereixo a
la riquesa material i
a la riquesa en termes de temps.
Aquest metabolisme social hauria de conduir
a un principi de suficiència generalitzat, i això
passa per aprendre a viure bé amb molts menys
materials i energia. Seria desitjable que fos un
principi de suficiència o simplicitat voluntària.
Però, en el model actual, moltes persones
s’apropien de forma violenta, amb guerres,
amb violències formals i també amb violència
simbòlica, de la desigualtat econòmica.
Per tant, caldrà pensar quin tipus de regulacions
o de relacions socials són les que permeten que
aquelles persones que tenen molt més del que
els correspon deixin de tenir-ho, ja que, si no,
n’hi ha d’altres que se’n queden sense.
En definitiva, hem d’aconseguir que aquest
metabolisme social, antipatriarcal i just, permeti
que les persones que hi visquin puguin fer-ho
de forma alegre. Que es puguin viure vides
significatives, vides en les quals la participació
pugui ser plena, vides en les quals puguem dir
que vivim aquesta vida que val la pena viure.
MM Per
YH

aconseguir canviar el metabolisme
econòmic actual cal passar per les institucions?
El que és imprescindible és construir projectes
autogestionats, al territori, que es desvinculin de
les lògiques dominants i també de les lògiques
institucionals. Per diversos motius: primer,
perquè permet crear alternatives, que la gent
EN T REVI S TA A YAYO HER R ERO _ 9

d’aquestes experiències en política pública.
I per a això necessitem les institucions. No tenen
per què ser institucions anàlogues a les que
tenim ara. Al cap i a la fi, una institució no és
més que un conjunt de regles i, és obvi, haurem
de modificar aquests conjunts de regles perquè
posin al centre la vida i no solament l’economia.
Crec que és molt important conquistar aquest
poder institucional. Però és necessari que,
d’alguna manera, pugui ser interpel·lat des del
contrapoder que hi ha d’haver a la ciutadania.
Són dos camins complementaris i no una
alternativa que exclogui l’altra.
MM
YH

s’articuli en projectes col·lectius que resolen
les seves necessitats bàsiques vitals. I quan dic
necessitats bàsiques, em refereixo a materials
però també a les immaterials. Segon, perquè
es tracta d’explorar camins possibles: són
veritables laboratoris d’idees i d’oportunitats
que permeten esbrinar com fer els canvis
majoritaris i universalitzables. I, tercer, perquè
les persones necessitem experimentar l’èxit i,
des de l’alegria que dona aquesta experiència,
fer-nos fortes i crear contrapoder.
La desigualtat de la correlació de forces i la
crisi que afrontem és tan profunda que, o som
capaces d’experimentar que podem fer coses
que funcionin, o és difícil trobar la força que ens
permeti crear aquest contrapoder.
Dit això, no em puc resignar ni em conformo
al fet que alguns sectors militants superpotents
desenvolupin projectes al·lucinants però
minoritaris. Hi ha molta gent al món que viu
en la pobresa, en la precarietat. I aquestes no es
mesuren solament amb els diners. Molta gent
implicada en projectes alternatius no en té. La
pobresa i la precarietat també es mesura en
termes relacionals, en possibilitats de disposar,
fins i tot, de la quantitat enorme de temps per
generar projectes autogestionats i col·lectius.
Em sembla que a més d’allò local, del que
s’autoorganitza o dels projectes de caràcter
alternatiu, necessitem convertir moltes
1 0 _ EN T R E V ISTA A YAYO HE RRERO

Per què és inseparable l’ecologia del feminisme?
Hi ha algunes expressions del moviment
ecologista que poden ser absolutament
patriarcals, igual que hi pot haver feminismes
que busquin l’emancipació de les dones a partir
de metabolisme socials o processos que siguin
incompatibles amb el planeta.
L’essència de l’ecofeminisme és un diàleg
respectuós, en pla d’igualtat, entre el moviment
ecologista i el moviment feminista. Vivim en
un model econòmic i cultural que no visibilitza
la dependència de la naturalesa i del treball de
les cures. Aquesta invisibilització és prèvia al
capitalisme, ve d’un model cultural que estableix
una bretxa entre la naturalesa, que inclou el cos
en el qual vivim encarnats, i la cultura, com si
fossin dues coses diferents. Aquesta concepció
impregna la ciència, l’economia, el concepte
de llibertat i dels drets. Aquesta divisió entre
naturalesa i cultura ens porta a un model que
li ha declarat la guerra a la vida.

La divisió entre naturalesa i cultura
ens porta a un model
que li ha declarat la guerra a la vida.
Per això l’ecofeminisme té una potència molt
gran a l’hora de diagnosticar els models de
desenvolupament que ens han portat aquí
i imaginar unes formes diferents d’organitzar
aquesta cultura, aquesta ciència, aquesta
economia o aquesta política, de manera que
totes aquestes institucions facin un aterratge
forçós de la vida en els cossos i els territoris.
I quan dic aterratge forçós vull dir que
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organitzem la vida tenint com a prioritat el
sosteniment d’aquesta mateixa vida. En això,
l’ecofeminisme ha de ser forçosament vinculat
a totes les propostes de caràcter emancipatori;
és a dir, a aquelles que vetllen per la dignitat.
MM

YH

T’uneixes a la relectura sobre la Declaració
dels drets humans d’Enric Tello, historiador
ambiental, i Cristina Carrasco, economista
feminista de la Universitat de Barcelona.
Ells ho situaven més en el terreny de la
reproducció quotidiana de la vida. Jo hi vaig
afegir alguns elements i el que entre els tres
acabàvem dient era una cosa així: tots els éssers
humans naixem vulnerables i indefensos al si
d’una mare i arribarem a ser lliures i iguals, en
dignitat i drets, sempre que rebem una quantitat
enorme d’atencions, de cures i d’afectes, que
han de ser proporcionats per homes i dones
d’altres generacions en una tasca civilitzatòria
sense la qual la nostra espècie no pot existir.
En cas de rebre aquestes cures arribarem a
estar dotats de la consciència i la raó que ens
permetin viure fraternalment els uns amb els

O P C I O NS

53

altres, conscients que habitem un planeta que
té límits físics que compartim amb la resta del
món viu i que estem obligats a conservar.

Hem de trobar la manera
d’ajustar-nos als límits físics
del planeta, assumint els canvis
irreversibles que comportarà,
i mitigar els efectes
que encara són evitables.
MM
YH

Estàs esperançada?
Sempre. Ens hi juguem tant que és
importantíssim dedicar temps a pensar
en l’ambient i en el consum conscient.
Això és un procés col·lectiu, és a dir, no hi
ha sortides individuals. Hem de trobar la
manera d’ajustar-nos als límits físics del
planeta, assumint els canvis irreversibles que
comportarà, i mitigar els efectes que encara
són evitables. I ho hem de fer de forma
col·lectiva i justa.
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EL TRAJECTE
DEL CONSUM CONSCIENT
M O N TS E P E I RO N

A Catalunya el terme consum conscient i les seves
idees i pràctiques estan relativament força esteses.1
A l’article 2017: el salt endavant del consum conscient
(→ pàg. 22) hi podem trobar un retrat de la
presència social actual d’aquest fenomen. Però,
d’on va sortir?
En faré un relat des de la meva experiència com
a fundadora i directora d’Opcions en els seus
primers tretze anys de vida. No l’he fet, però, a
partir d’un estudi a fons de tot el que s’ha mogut
al país entorn del consum conscient, i és per això
que hi tenen més pes les vivències pròpies que les
d’altri. Em disculpo d’antuvi per les mencions que
injustament hi puguin faltar.
Va ser el 1997, just ara fa vint anys, quan les idees
van començar a prendre cos al nostre país en
forma de llibres prou divulgats. Vivir mejor con
menos. Cómo ser feliz sin agobios económicos,
de Dani Wagman i Alicia Arrizabalaga, parlava
de portar una vida “allunyada de la tirania del
consum” i revisava els hàbits de consum en què
es pot gastar menys, relacionant consum moderat
amb medi ambient, solidaritat o educació. Per
la seva banda, el Centre de Recerca i Informació
en Consum (el CRIC, l’organització que més
endavant crearia Opcions) publicava la traducció
de Boycott, un llibre del Centro Nuovo Modello di
Sviluppo italià, amb el títol Rebelión en la tienda.
Opciones de consumo, opciones de justicia. El llibre
repassava l’evolució del panorama internacional de
moviments i entitats relacionades d’una manera o
altra amb el consum conscient, posant l’enfoc
a conèixer què hi ha darrere de les diferents

opcions de consum, tant per denunciar i combatre
les realitats injustes o insostenibles com per poder
comprar a partir d’aquest criteri. El CRIC hi va
afegir el panorama a nivell estatal.
De fet, en Joan Torres havia plantat la llavor del
CRIC un any abans, amb el dossier El mercat
i jo, de difusió molt limitada. Centrat en les
relacions Nord-Sud, recollia reflexions suscitades
pel desassossec que provoca, a una persona
disconforme amb les injustícies socials, adonar-se
del rellevant vincle que hi ha entre el consum, del
qual tots participem, i el que passa al món.
En un dels articles hi parlava de la dificultat de
conscienciar dels efectes socials i ambientals
del consum, donat el mur de “nit i boira” que
teixeixen els interessos del mercat i la publicitat.
I deia: “Travessar el gruixut mur de ‘nit i
boira’ avui pràcticament és impossible. [...] Si
l’actual administració i les entitats de ‘solvència
contrastada’ no estan per aquesta feina, només
queda l’opció de fer-ho nosaltres mateixos.” Amb
aquesta intenció va fundar el CRIC.
El mercat i jo es va presentar a Barcelona a la
primera edició de la Fira per la Terra que se
celebra cada primavera; un altre símptoma que les
ganes de difondre entre la societat la consciència,
sobretot ambiental en aquest cas, estaven prenent
embranzida. Després van venir més xerrades,
sobretot a Catalunya, en les quals moltes persones
es mostraven interessades pel que prometia el
CRIC: una publicació per facilitar la pràctica d’un
consum conscient en el dia a dia.

1. I tothom ha sentit als mitjans el terme consum responsable referit a qüestions com consumir alcohol amb moderació o no caure en
el consum compulsiu. No és, és clar, el sentit de què parlem nosaltres, si bé també s’usa consum responsable per referir-se al consum
conscient. Podeu conèixer l’evolució en terminologia que va fer Opcions a la pàg. 47.
1 2 _ E L T R A JEC TE DE L CO NS UM CONSCIENT
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EL CONSUM CRÍTIC AL MÓN
En Joan Torres estava bevent de les iniciatives
d’arreu del món nascudes de la mateixa
inquietud. Potser no per casualitat, la primera va
sorgir allà on el consumisme i els poders amb els
quals està lligat eren més inquietants: els Estats
Units. Era el 1969 quan es va fundar el Council
on Economic Priorities, que va fer el llibre
Shopping for a better world i publicava un butlletí
periòdic on avaluava les empreses, en especial
les grans multinacionals, respecte a diversos
paràmetres ecosocials. També va ser el 1969
quan es va obrir a Holanda la primera botiga
amb productes de comerç just, el moviment
que posava a l’abast dels ciutadans opcions de
consum en què no es donaven els abusos laborals
generalitzats darrere dels productes procedents
del Sud.
Els anys següents van anar proliferant iniciatives
en línies similars. Esmentaré només les més
potents o les que més vam conèixer nosaltres:
• ONG que estenien la denúncia i la pràctica del
comerç just, com Oxfam International. Entre les
més importants a l’Estat hi havia Alternativa 3,
Sodepau, Setem, Intermón o Ideas.
• Organitzacions que feien campanyes dirigides
a canviar el comportament de les grans
multinacionals, com l’holandesa A SEED
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(Action for Solidarity Environment Equality
and Diversity) i la britànica World Development
Movement (actualment Global Justice Now).
• Entitats dedicades a la recerca i divulgació
sobre aquests comportaments. Els principals
exponents serien a Holanda SOMO (sigles en
holandès de Centre de Recerca en Corpora
cions Multinacionals) o Transnational Institut,
Corporate Watch al Regne Unit, CorpWatch als
Estats Units o Corporate Europe Observatory.
• Organitzacions que feien campanyes en temes
en què les multinacionals hi tenen molt a veure:
drets ambientals i socials (Christian Aid o
Centro Nuovo Modello di Sviluppo); treball
infantil (Anti-Slavery International); drets
laborals (Women Working Worldwide); per
l’alletament infantil (International Baby Food
Action Network); o problemàtiques ecològiques
(Greenpeace, Friends of the Earth, Women
Environmental Network, ETC Group).
El 1990 va arrencar a Holanda una de les
campanyes que ha tingut més extensió
internacional i èxits, la Clean Clothes Campaing
(Campanya Roba Neta), per investigar sobre el
terreny, denunciar i combatre els abusos laborals
en el sector tèxtil. Setem és l’entitat responsable
de la campanya a l’Estat.
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• Publicacions que divulgaven tota aquesta feina,
com Multinational Monitor als Estats Units
(aquesta i el Council on Economic Priorities són
les úniques de les iniciatives que he mencionat
que no segueixen en actiu) o The Ethical
Consumer al Regne Unit.

posar als ulls de l’opinió pública la responsabilitat
de les institucions econòmiques i del mercat
mundial en les extremes desigualtats del món
i en la destrucció planetària.

Al costat de totes aquestes iniciatives orientades
a denunciar i combatre les injustícies socials i
els atacs al medi ambient comesos per les grans
multinacionals, amb l’eix posat en el consum en
menor o major mesura, els anys noranta s’anava
forjant en les esferes més activistes el moviment
antiglobalització, o alterglobalització, amb molts
objectius compartits. Va prendre molta força
justament coordinant-se a escala mundial en la
resistència contra el capitalisme neoliberal. El
gener del 1994 arrencava a Chiapas l’aixecament
zapatista contra el Tractat de Lliure Comerç
de l’Amèrica del Nord, i a l’octubre tenia lloc a
Madrid una gran mobilització entorn de la cimera
que hi celebrava el Fons Monetari Internacional
en ocasió del seu cinquantè aniversari.
L’antiglobalització va viure un punt d’inflexió
a Seattle el 1999, amb més de 50.000 persones
protestant a la cimera de l’Organització Mundial
del Comerç. Van succeir-se les contracimeres,
es va crear la xarxa periodística internacional
Indymedia i es van celebrar diversos fòrums
socials mundials. Tot això va contribuir a

ECLOSIÓ D’OPCIONS
I D’ALTRES INICIATIVES
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A l’escalf d’aquest ambient social global va néixer
Opcions, el 2002, i altres projectes molt relacionats:
• A Andalusia es va fer un intent de revista similar,
Consum@ Étic@. Però només va arribar a treure
tres números.
• A Madrid, un grup d’activistes d’Ecologistas
en Acción van crear ConsumeHastaMorir,
una iniciativa de contrapublicitat que avui
segueix oferint al web contrapublicitat gràfica
i audiovisual, textos i tallers. En els seves
paraules: “ConsumeHastaMorir és una reflexió
sobre la societat de consum usant un dels seus
propis instruments, la publicitat, per mostrar
fins a quin punt es pot morir consumint.”
En teniu una ressenya a la pàg. 63, i aquí sota
podeu veure dos contraanuncis seus.
• Els moviments socials van crear l’Observatori de
les Transnacionals, en el marc de la campanya
Contra l’Europa del Capital. Tanmateix, va morir

OPCIONS

53

poc després de néixer. Va ser en una reunió
d’aquest intent d’Observatori, a la qual vaig anar
a presentar els dos primers números d’Opcions,
on ens vam conèixer amb l’Álvaro Porro, que
havia d’esdevenir un dels puntals de la revista
(teniu una entrevista amb ell a la pàg. 44).
Eren temps en què florien les iniciatives
transformadores: el moviment ecologista estava
molt actiu (amb la creació d’Ecologistes en
Acció o la Plataforma Cívica per la Reducció de
Residus), l’agricultura ecològica anava aprenent
de la seva pròpia experimentació i s’estenia
gràcies a l’aparició de cooperatives de consum,
naixien conceptes com sobirania alimentària o
agroecologia, es feia campanya contra els aliments
transgènics, el comerç just no deixava d’estendre’s,
i prenia forma l’economia social i solidària (amb la
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
- REAS al capdavant).
Els anys anteriors jo havia pres el relleu d’en Joan
Torres a la direcció del CRIC. Amb unes quantes
col·laboradores vam elaborar la primera guia de
consum responsable que es feia a l’Estat: la Guia
per al consum responsable de joguines. Després va
venir el llibre Come y calla... o no, per difondre
les idees del consum conscient, que va tenir molt
bones vendes. També fèiem xerrades i, poc a poc,
la recopilació de contactes de persones interessades
a fer un consum conscient s’anava engruixint.
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Aquests contactes es van convertir en els primers
subscriptors d’Opcions: 400 en poques setmanes,
700 el primer any, i pujant sense parar fins al 2011.
Sens dubte, Opcions havia vingut a omplir un buit
que la societat tenia. Al llarg de tots els anys, unes
4.700 persones han estat subscriptores d’Opcions.
Un dels trets definitoris de la revista era entendre
el consum conscient com quelcom que va molt
més enllà del canvi de marca. Per una banda,
perquè reduir el consum és molt més prioritari
que comprar opcions verdes o justes (→ pàg. 30-31).
I per una altra, perquè la vocació transformadora
no en té prou amb l’acció individual. Aquesta és
crucial perquè ens permet sentir-nos coherents
i satisfets amb nosaltres mateixos (no canviem
per obligació sinó perquè volem), però igualment
ho és l’esfera de l’acció col·lectiva, per sentir-nos
part de la comunitat i per guanyar poder davant
de la tercera esfera, que seria la de les estructures
polítiques i econòmiques, que són determinants
per a l’esdevenir del món. Els canvis en totes
tres esferes són importants, necessaris i poderosos,
i la suma encara més.
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MÉS INFORMACIÓ
PER AL CIUTADÀ
El 2008 van coincidir dues fites properes a la
tasca del CRIC i que han multiplicat la divulgació
del consum conscient: la publicació del llibre
Consumir menos, vivir mejor, de Toni Lodeiro
(→ pàg. 65), i el naixement de Xucrut Teatre,
una companyia que difon les idees i pràctiques
a través del llenguatge teatral.
I el 2012 va aparèixer, sortosament, un altre mitjà
especialitzat en consum conscient: Carro de
combate. És conduït per un col·lectiu de dones
periodistes que fa recerca sobre l’origen dels
productes que consumim i en penja el resultat
gratuïtament al web, juntament amb altres textos
i informes. L’última recerca l’ha fet sobre l’oli de
palma, aquest ingredient amagat des de fa anys a
les etiquetes de molts productes i que d’un temps
ençà veiem sovint a la publicitat: “sense oli de
palma”. Carro de combate ha viatjat a diversos
països productors per investigar per què ara es vol
evitar. Es finança amb les aportacions de qui vulgui
fer-les, a qui anomena “mecenes” (→ pàg. 65).

El salmón contracorriente, un projecte
d’informació crítica en línia de caràcter “social,
solidari, responsable, sostenible i, sobretot,
divulgatiu” (en les seves paraules). I nascuda
també el 2014 tenim Ballena Blanca, una revista
de medi ambient i economia que, amb una estètica
original i moderna, explora noves maneres de
cridar l’atenció sobre aquestes temàtiques.
Comptem també amb un mitjà generalista que
informa des de la mateixa vocació transformadora:
El salto, fundat aquest any 2017 com a evolució
de l’antic quinzenal Diagonal i una vintena
d’altres projectes comunicatius de l’Estat, que han
volgut cooperar per multiplicar les oportunitats
d’incidència.

Després han aparegut diverses publicacions més
centrades en l’economia des d’una perspectiva
afí. El 2013 va néixer la més robusta, Alternativas
Económicas, un projecte cooperatiu de molta
qualitat professional. L’any següent arribava
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HA CANVIAT ALGUNA COSA,
EL CONSUM CONSCIENT?
Tots els que estem en aquest camí, en qualsevol de
les seves múltiples branques, tenim o hem tingut
alguna vegada el desig de canviar el món. Opcions
va afegir l’adjectiu transformador al de conscient
poc després d’arrencar, i moltes altres iniciatives
han adoptat també aquesta eloqüent paraula.
El món no l’hem canviat, però sí que l’hem
transformat en una mesura no anecdòtica. Avui
no és estrany sentir als mitjans de comunicació de
masses, tertulians o pensadors que fa vint anys eren
activistes que l’statu quo considerava subversius.
Els “sense parabens” han passat de les guies de
consum conscient a la publicitat televisiva, qui més
qui menys ha topat amb un mercat d’intercanvi pel
carrer i el terme economia circular s’ha fet un lloc a
l’escena. El “de proximitat” ha envaït les botigues
de queviures, i moltes vegades (si bé, ai las, no totes)
respon a una realitat.
Al començament d’aquest text remetia a un
article que analitza la presència social del consum
conscient al nostre país, avui. Les opcions de
consum conscient es compten per centenars, i els
ciutadans que les prenem per desenes de milers, o
centenars de milers en el cas de les finances ètiques.
Es podria haver arribat més lluny, sí, i també
molt menys. I els últims anys s’ha produït un salt
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qualitatiu importantíssim per seguir amb més
força. Segurament com a fruit de la convulsió
social que van originar la PAH i el 15M, el consum
conscient ha arribat a la tercera de les esferes de
canvi de què parlava abans: la de les estructures,
la que té un poder de canvi socialment significatiu
més gran, on els plantejaments de polítiques
institucionals, de comunicació o de facilitació
de les alternatives prenen una dimensió totalment
nova. L’exemple més emotiu per a mi és que avui
l’Álvaro Porro dirigeix el Comissionat d’Economia
Social, Desenvolupament Local i Consum de
l’Ajuntament de Barcelona. A la pàgina 26 hi
tenim una descripció de la penetració de “l’univers
consum conscient” a les administracions de tot
l’Estat, i a les pàgines 47-51 l’Álvaro ens parla dels
reptes i possibilitats en el desenvolupament de
polítiques públiques des del seu nou càrrec.
Com deia a l’editorial en què em vaig acomiadar
com a directora d’Opcions: el món és cada cop
més canviant i s’entrecreuen tendències cap a
rumbs ben diferents, alguns de lluminosos i altres
d’inquietants. Els valors i les accions del consum
conscient i transformador poden ser un far encara
més valuós que quan les aigües no estaven tan
mogudes.

PIKARA MAGAZINE 46
Cada año, más de diez mil
personas celebran la fiesta
de la cultura gitana europea

4
HOMO SAPIENS

LA ESPECIE
QUE CONSUME
EL MUNDO
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Las cifras no dejan ya lugar
a dudas: el ser humano
está acabando con la
biodiversidad del planeta a
un ritmo sin precedentes. La
sexta extinción ya está aquí.
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PA N O R A M A

EL REPTE D’ADAPTAR-NOS
ALS LÍMITS DEL PLANETA
QUEDA’T AMB AIXÒ

I L·LU S T R AC I O N S : M A R C U S

CO N S U M I N CO N S C I E N T
Tot i la greu amenaça que representa
el canvi climàtic, cada vegada mengem
més carn, el consum de la qual representa
el 14% de totes les emissions.

1 8 _ PA N O R AM A

Els recursos naturals s’esgoten, però
continuem llençant tones d’aparells elèctrics
i electrònics reparables.
Per sostenir el nostre nivell de consum,
ens caldria més d’un planeta i mig.
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CO N S U M CO N S C I E N T
Més de 200 mil persones ja són clientes
de la banca ètica.
Les cooperatives d’energia verda caminen
cap als 100 mil contractes.
El comerç just va facturar 35 milions
d’euros el 2015.
L’economia social i solidària representa
el 7% del PIB i el 8% de l’ocupació, a la
ciutat de Barcelona.
Les ciutats de Barcelona i Madrid han
definit les seves estratègies d’impuls del
consum responsable.
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La voluntat política d’impulsar les
alternatives econòmiques per part de certes
administracions, sobretot a escala local,
es concreta en la creació de regidories
específiques vinculades a àrees centrals
de govern.
S’ha creat, a Catalunya, la Xarxa de Municipis
per l’Economia Social i Solidària, integrada
per 47 ajuntaments de diferent color polític.
Diverses iniciatives, en especial en l’àmbit
local, demostren un interès creixent de les
administracions per millorar els criteris i les
eines per exercir una compra i contractació
pública responsables.
Q UEDA’ T AM B AI XÒ _ 19

CO N S U M I N CO N SC I E NT
M O N TS E P E I R O N

I G N O R A E L C A N V I C L I M ÀT I C
Tot i que els efectes del canvi climàtic sobre el planeta són molt greus, algunes pràctiques de consum
que contribueixen a l’escalfament global del planeta, lluny de disminuir, augmenten.
És el cas dels viatges en avió, per exemple. Segons
el Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic
(PICC), el transport és responsable del 14% del total
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.1 En concret
l’aviació n’emet el 2%, però aquesta xifra no s’ha
actualitzat des de 2004.
Hi ha una opacitat i deixadesa preocupants en l’avaluació
de l’impacte ambiental dels avions. El PICC va fer-ne
un estudi el 1999, basant-se en dades de 1992, i
l’Organització Internacional de l’Aviació Civil (OIAC)
considera encara avui que és prematur demanar-n’hi
una actualització. L’estudi va observar que les emissions

aèries causen més escalfament que les fetes des de la
superfície terrestre, però el PICC no ha quantificat
mai aquesta diferència. Alguns experts consideren
que és del doble.
L’OIAC pronostica que el 2050 les emissions de
l’aviació es poden haver multiplicat per entre 4 i 8, per
l’increment de vols, però això no li fa apressar-se per
conèixer més bé l’impacte real que tenen. Al contrari,
continua esgrimint cofoia la bandera de l’obsolet 2%.
I anem volant cada vegada més. L’adveniment de la crisi
va invertir la tendència del tràfic aeri, però els darrers
anys ha tornat a la corba creixent.

AVIONS ENVOLATS I ATERRATS ALS AEROPORTS ESPANYOLS
AVIONS

2.082.929

2.500.000

1.500.000

1.768.774

733.506

500.000
1990

2007

2016

Font: Ministeri de Foment: Tráfico aeroportuario comercial. Movimiento de aeronaves (llegadas+salidas).

INCREMENT EN EL NOMBRE DE CAPS DE BESTIAR SACRIFICATS PER HABITANT
ALS ESCORXADORS ESPANYOLS
Un altre cas seria el de la carn. La seva cadena productiva
és responsable del 14% de totes les emissions mundials
de gasos d’efecte hivernacle. Les emissions que genera
la producció de carn provenen en el 45% del pinso (cultiu,
processament i transport), en el 40% dels gasos digestius
dels remugants, i en el 10% de la gestió dels fems.
L’espècie que genera més emissions és el vacum: el 55%
del total de les carns, que puja fins al 64% si hi afegim
el vacum destinat a obtenir-ne llet.2

1

2005

13,2

Tanmateix, a l’Estat espanyol el consum de carn ha fet tot
el contrari de moderar-se.

2015

Font: Elaboració pròpia a partir de Ministeri d’Agricultura: Encuesta
anual de sacrificio de ganado en mataderos.
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E N G R A N D E I X L A M U N TA N YA D E R E S I D U S
Una altra gran problemàtica és la dels residus. Per la gran quantitat que en generem, per la dificultat
d’alguns reciclatges, per la contaminació que comporten els tractaments finalistes (incineració, abocador...)
Vegem un exemple que il·lustra molt bé un dels contrasentits de la societat de consum.
El 2016 es van recollir selectivament més de 627.000
tones de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(RAEE).3 Faltaria afegir-hi els aparells que es van llençar
no selectivament, impossibles de comptabilitzar.

VENDA
640.000

El mateix any se’n van posar a la venda més de 640.000
tones.4
Quantes vegades s’aconsegueix reparar un aparell
espatllat? Les respostes de tres tallers de reparació a qui
ho hem preguntat són “el 99%”, “el 100%”, “la majoria
de les vegades”.

RESIDUS
627.000

> 90 %

TONES

TONES

REPARAR

2016

CO N S U M E I X , L I T E R A L M E N T,
E L S R E C U R S O S D E L P L A N E TA
De la mateixa manera que una flama consumeix una espelma: literalment la fa desaparèixer.
La biocapacitat és l’àrea real disponible
a la Terra per satisfer el consum humà.
Decreix a causa de l’increment de població
i de la degradació dels ecosistemes.
La petjada ecològica global es calcula com
l’àrea necessària per produir o extreure els
recursos que consumim i per absorbir els
residus que generem, a escala mundial, de
manera sostenible.
La corba Quants planetes calen mostra
la relació petjada ecològica/biocapacitat,
és a dir: el nombre de planetes que caldrien
perquè el consum fos sostenible.
El 2013 en calien 1,7 (última dada
disponible).

L’any 2016, el 3 d’agost ja havíem consumit més recursos que els que la Terra podia renovar
en tot l’any. El 1971 aquesta circumstància s’havia produït el 21 de desembre.
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Font: Global Footprint Network.
MALBARATAMENT ALIMENTARI

Segons la FAO, cada any llencem un terç del menjar que es produeix al món, i a Europa un terç és llençat
pels consumidors. Segons la Global Footprint Network, l’aprovisionament dels aliments malbaratats
és responsable del 9% de la petjada ecològica global.

1. PICC: Climate Change 2014, Synthesis
Report. Segons aquest informe, la
indústria és responsable del 32% de les
emissions, les activitats agrícoles i forestals del 25%, els edificis del 18% i el
sector energètic de l’11% (aquest 11%
O P C I O NS

53

no inclou l’electricitat i l’energia usada
per escalfar, que és comptada dintre de
cadascun dels sectors anteriors).
2. FAO (2013): Tackling climate change
through livestock. A global assessment of
emissions and mitigation opportunities.

3. Memòria anual 2016 de Recyclia.
4. Ministeri d’Indústria: Registro nacional
de productores de aparatos eléctricos y
electrónicos.
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2017: E L S A LT E N DAVA NT
D E L CO N S U M CO N SC I E NT
TO N I LO D E I R O

Dotze milions de persones declarem
incloure criteris ètics a les nostres
decisions de compra. El nombre de
clients de banca ètica supera els 200
mil. Ja no som gent rara. Ja som “massa
crítica”, i toca pensar en reptes més
grans. Desgranem quines iniciatives
hi ha darrere de les xifres i els seus
desafiaments i debats.

Un estudi de 2015 sobre consum conscient
i empreses sostenibles xifra en 12 milions
(un 36,2% del total) el nombre de persones
consumidores que, a l’Estat espanyol, declaren
incloure criteris socials, ambientals i ètics a les
decisions de compra.1 Les diferents iniciatives de
banca ètica tancaven 2016 amb més de 200 mil
clients, que quadruplicaven les xifres de 2011, quan
l’“esclat” del 15M va provocar un desbordament
de demandes en les llavors escasses oficines de les
diverses entitats de finances ètiques. I el 2017 les
desbordades van ser, davant escandaloses pujades
del preu de la llum, les cooperatives d’energia
verda, que caminen ja cap als 100 mil contractes
(només Som Energia supera ja els 50 mil).
I entre 2016 i 2017 diverses administracions
públiques (com els ajuntaments de Barcelona i
Madrid) han augmentat significativament el seu
compromís amb l’impuls del consum conscient
i l’economia solidària.

1. Forética. Informe Forética 2015 sobre el estado de la RSE
en España.
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P R E PA R A D E S P E R A F R O N TA R
REPTES MÉS GR ANS
Les dades anteriors ens permeten concloure que
hem aconseguit avenços significatius en les tres
tasques clau necessàries per aconseguir, des dels
nostres àmbits, incidir en el canvi: augmentar
la consciència ciutadana, generar i consolidar
(de moment algunes) alternatives econòmiques
i (començar a) impulsar polítiques públiques
transformadores.
I encara que som molt lluny (però molt) de fer que
el Banc de Santander, Mercadona o Inditex temin
per la seva hegemonia als mercats, fenòmens com
la nova cultura del consum o l’economia solidària,
que venien coent-se a foc lent durant les últimes
dècades, han aconseguit ja “deixar els bolquers” i
estan en condicions d’afrontar un salt d’escala fins
ara impensable.
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A LT E R N AT I V E S D E CO N S U M:
XIFRES SORPRENENTS
I ESPER ANÇ ADORES
La xifra de més de 200 mil clients de finances
ètiques creix a molt bon ritme, entre el 15% i el
20% anual. El mateix passa amb els contractes
de subministrament elèctric amb “cooperatives
verdes”, que algunes estimacions situen ja en 80
mil. Hi podríem afegir almenys 10 mil clients més
entre serveis com assegurances ètiques (CAES)
i telefonia cooperativa (Som Connexió). I algunes
desenes de milers que consumeixen aliments a
través de centenars d’experiències –més de 150
només a Catalunya– de grups cooperatius de
consum agroecològic (petits la majoria, però
amb algun referent més gran com Landare –que
compta amb 2.000 sòcies i dos locals a la comarca
de Pamplona–).
A tots aquests projectes, cal sumar-hi incomptables
iniciatives de comerç alimentari de proximitat;
més d’un centenar de botigues d’objectes de segona
mà (roba, mobles, electrodomèstics), gestionades
per entitats de l’economia social i solidària; o
el creixement sostingut del comerç just, que va
facturar, el 2015, 35 milions d’euros –encara lluny
de la despesa per càpita a Suïssa, seixanta vegades
superior– i que compta amb més de 200 punts de
venda especialitzats.
També estan proliferant unes eines molt útils:
els mapes en línia. Els exemples més destacables
són el Pam a Pam (→ pàg. 61), d’àmbit català,
que compta fins i tot amb la seva pròpia app per
a mòbils i el barceloní Barcelona + Sostenible,
impulsat per l’Ajuntament però amb participació
d’entitats socials. Existeixen més casos de mapes
territorials d’alternatives, com el de Vitòria
Zentzuz Kontsumitu, o centrats en sectors
concrets, com el mapa de Mercados ecolóxicos de
Galiza.

2. Per aclarir-nos amb el poti-poti terminològic de les
“economies transformadores” (economia solidària, economia
social...) podem llegir l’article “Qué són les economies
transformadores?”, de l’Álvaro Porro, a opcions.org i l’informe
“Les altres economies de la ciutat”, de Ruben Suriñach
(Ajuntament de Barcelona, 2016).
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E CO N O M I A S O L I DÀ R I A :
CO O P E R A R E N L L O C
D E CO M P E T I R
Cal pena destacar també l’enfortiment de les
xarxes d’economia solidària (entitats i empreses
de caràcter no lucratiu, organització democràtica
i activitat orientada al bé comú), que agrupen
ja més de 500 entitats i representen unes 40 mil
participants. En alguns territoris, la coordinació
cristal·litza en experiències locals de mercat
social –que interrelacionen productores i
consumidores amb l’objectiu de cobrir les seves
necessitats dins de la xarxa–, i en innovadores
plataformes d’agregació de l’oferta i la demanda
com mésOpcions o Mecambio. La filosofia de
l’economia solidària es pot condensar en el
principi, “cooperar és millor que competir”,
que resumeix l’alternativa al relat econòmic
liberal-capitalista avui hegemònic, basat en la
competitivitat.
H i destaca el cas barceloní. En aquest cas,
l’informe “L’economia social i solidària a
Barcelona”, molt recomanable, mostra dades
impactants, com les que xifren en 4.800 les
iniciatives d’aquest “ecosistema” a la ciutat,
al qual atribueix el 7% del PIB i el 8% de
l’ocupació local (encara que convé aclarir que,
en general, les cooperatives de volum més gran,
com Abacus, ofereixen possibilitats de consum
molt més convencionals que les referides en
aquest text).2
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M I TJA N S

D E CO M U N I C AC I Ó
“A LT E R N AT I U S ”
Un altre aspecte que cal ressenyar és l’expansió
dels mitjans de comunicació cooperatius,
associatius o sostinguts per la comunitat, alguns
dels quals estan tenint un abast significatiu, encara
que menor comparat amb els mitjans de masses.
El suport de milers de subscriptores és la base
econòmica de programes de ràdio com La
Cafetera o Carne Cruda; digitals com Crític,
La Directa o Praza Pública; revistes com La
Marea; o publicacions especialitzades com
Pikara Magazine, Alternativas Económicas o
El Salmón Contracorriente. Alguns d’aquests
projectes, esmentats més amunt, i altres mitjans
comunitaris han convergit en un nou projecte
d’intercooperació: El Salto.
Mereix un esment a part el digital eldiario.es, diari
digital amb un fort suport social (20 mil persones
sòcies), un cas en molts aspectes equivalent al
de mitjans bascos ja veterans amb important
suport comunitari com Berria o Naiz-Gara (i les
ràdios i revistes afins). Són casos “fronterers” on
es combinen un important compromís editorial
i dosi de transparència poc freqüents al món
empresarial (com a exemple, els comptes d’eldiario.
es) amb formes jurídiques i organitzatives
convencionals (empreses amb ànim de lucre i
formes organitzatives jeràrquiques –a diferència
de les cooperatives on cada cooperativista disposa
d’un vot en l’assemblea, independentment del
capital que posseeixi–).
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CO H E R È N C I A
VERSUS EXPERIÈNCIES
FRONTERERES
Com hem vist, en aquesta complexa constel·lació
de serveis i canals de venda “alternatius” hi ha
diversitat: des de les experiències “més pures”
(les iniciatives d’economia solidària, sense afany
lucratiu i compromeses amb la democràcia
interna), fins a empreses “més convencionals”
(amb ànim de lucre i estructures jeràrquiques)
amb diferents graus de proximitat i compromís
amb els valors i pràctiques transformadores.
Entre les experiències d’economia solidària
podríem esmentar un banc com Fiare i un
mitjà de comunicació com El Salto, i entre
les experiències més convencionals, Tríodos
Bank o eldiario.es, poden ser bons exemples.
A l’economia solidària solem trobar pràctiques
més alternatives i compromeses i, a les
experiències més frontereres, més penetració,
com testifiquen els més de 200 mil clients de
Tríodos o que eldiario.es es trobi entre els deu
digitals més llegits. Amb què ens quedem?
Segurament tots dos tipus d’experiències són
complementàries i necessàries, encara que
els més de 50 mil clients i les altes taxes de
creixement d’una cooperativa participativa i
sense ànim de lucre com Som Energia semblen
apuntar que el divorci entre coherència i abast
no es dona en tots els casos, i potser no sigui
una utopia aspirar a maximitzar impacte sense
perdre gaires valors en l’intent.
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M O LT D ’AVA N Ç AT
I M É S P E R R E CÓ R R E R
A tots aquests canals més o menys alternatius
caldria sumar la difícilment calculable penetració
dels productes i serveis “més compromesos” als
canals de venda convencionals (en el cas dels
productes de comerç just al voltant del 80% de
les vendes totals es donen en grans superfícies,
hostaleria, comerç minorista, màquines de venda
automàtica, etc.), i la multitud d’empreses i canals
de venda que, sense ser estrictament “alternatius”,
comparteixen alguns o molts dels valors i
pràctiques del consum conscient i/o l’economia
solidària.
Però, encara que l’estudi que esmentem al
començament afirma que nou de cada deu
persones deixarien de comprar un producte
en cas de tenir certesa d’un comportament
irresponsable per part de la marca, i malgrat
que el 80,6% declara preferir el petit comerç
a les grans superfícies, convé recordar que
aquestes venen ja el 86% de l’alimentació
envasada i el 53% del producte fresc.3
En resum, podem concloure que mentre
que avancem posicions en la batalla del relat

i en la consolidació d’algunes alternatives
–especialment populars entre els estrats socials
més “il·lustrats”–, retrocedim globalment davant
uns poders econòmics que aconsegueixen avançar
cap a una economia cada vegada més concentrada
en menys mans.
A ra bé, encara que queda molt de camí per
recórrer, no deixem de valorar i celebrar el que s’ha
avançat i construït fins ara, que és molt. I perquè
tot ànim i tot optimisme és poc per a un repte tan
apassionant com anar contribuint a transformar,
alhora, les nostres vides i les nostres societats
perquè s’acostin, cada vegada una mica més, als
nostres valors.

3. Diagonal. “Dónde está el consumidor 3.0?”, 22 de setembre de 2015. [En línia: diagonalperiodico.net]
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N OV E S P O LÍTIQ U E S
D’ I M PU L S A L E S ECO N OM I E S
TR A N S FO R M A DO R E S
TO N I LO D E I R O

N OV E S À R E E S D ’ E CO N O M I A
SOCIAL I PRIMER A X AR X A
I N T E R M U N I C I PA L

Contractació pública responsable,
promoció del cooperativisme i l’economia
solidària... En els darrers anys diverses
administracions estan assajant polítiques
públiques innovadores per impulsar
el consum conscient i les economies
transformadores.
Aquest article intenta ser un repàs suggeridor,
encara que no sistemàtic ni perfecte (s’hi nota la
influència del meu coneixement més ampli del cas
de Barcelona), d’algunes polítiques públiques que
paga la pena conèixer. L’escric volent posar un granet
de sorra per a l’extensió de les bones pràctiques però,
sobretot, amb l’esperança que ens aixequi la moral
comprovar que, en un context de forta expansió de
les alternatives, hi ha, també des de les polítiques
públiques, moltes possibilitats d’aportar al canvi,
i moltes persones treballant per una societat, una
economia i unes vides amb més sentit.
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L’arribada al govern de les principals ciutats de
l’Estat espanyol dels “ajuntaments del canvi” el
juny de 2015 hi va portar novetats. De la mà de
l’empenta i de la transferència de coneixements
de les xarxes d’economia solidària han proliferat
tant termes com “economia social” als noms
(i funcions) de les regidories i departaments
encarregats de la promoció econòmica, fins a un
bon nombre de càrrecs públics propers –o molt
estretament vinculats– a aquest tipus de propostes.
Hi destaca l’Ajuntament de Barcelona, perquè
és l’únic que ha creat una regidoria específica
(en rigor és un “comissionat”, de competències
força similars) per a la promoció de l’“economia
cooperativa, social i solidària” (encara que més
tard va assumir també les competències en
consum).
I no és un cas aïllat: la Corunya, Santiago de
Compostel·la, Saragossa, Madrid o Pamplona,
entre altres ciutats, han vist com el titular
“economia social” s’incloïa entre els llargs noms
(per la quantitat de competències que assumeixen)
de les seves regidories, gairebé sempre en àrees
vinculades a l’ocupació i la promoció econòmica.
I atenció! Aquest últim detall, a quina àrea de
govern se situa l’economia social, és una notícia
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P L A N S E S T R AT È G I C S :
P O L Í T I Q U E S P E R A L M I TJÀ
I LL ARG TERMINI

molt més important del que sembla, ja que situa
l’impuls a les “alternatives econòmiques” a les
àrees centrals (les de promoció econòmica) de
les administracions públiques, quan aquest tipus
d’iniciatives eren habitualment competència
d’àrees “perifèriques” com les de medi ambient
(prevenció de residus), serveis socials (inserció
sociolaboral de col·lectius amb dificultats
especials) o cooperació (comerç just).
També a la Generalitat de Catalunya existeix
una àrea d’“economia social, tercer sector i
cooperatives”, cosa que és una bona notícia, però
és “només” una direcció “oculta” entre diverses
competències del Departament de Treball. I no és
que el més important sigui que el nom figuri o no,
però la dada sí que reflecteix en part la voluntat
política i la importància simbòlica atorgada a
la matèria, aspectes que, com il·lustrarem més
endavant, no són menors.
També val la pena destacar la creació a Catalunya
d’una xarxa, Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidària, integrada per 47 ajuntaments
de diferent color polític (dada molt important,
perquè seria molt perjudicial associar les
economies transformadores només a una part de
l’espectre electoral).
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Mesures molt diverses de suport a les alternatives
són cada vegada més freqüents des de diferents
administracions públiques, però volem destacar
especialment els casos en què aquestes s’organitzen
en plans estratègics a uns quants anys vista, ja que
suposen una mirada integral i enfocada en el mitjà
termini, sens dubte més transformadora i resilient
davant possibles canvis de color als governs.
Novament els casos més referencials els trobem
a l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures com
l’“Estratègia per a la transició energètica” i el
Pla d’impuls de l’economia social i solidària. La
primera està dotada amb 130 milions d’euros fins
al 2019, i inclou 8,4 milions per crear el 2018 una
comercialitzadora energètica municipal. El segon,
el de l’economia social i solidària, compta amb
24,5 milions d’euros fins al 2019.
Pel que fa al consum conscient, el 2017 s’han
presentat sengles “estratègies d’impuls” per
part dels ajuntaments de Barcelona i Madrid, i
Barcelona ha presentat una estratègia per fomentar
la soberania alimentària, si bé aquests tres plans
compten amb pressupostos molt més petits als
esmentats al paràgraf anterior. En el camp de
les polítiques alimentàries destaca el treball de
l’Ajuntament de València. Saragossa prepara també
diverses iniciatives: plans d’economia solidària
i consum responsable, i una xarxa d’economia
circular.
Navarra disposa també, des de 2013, de plans
d’impuls a l’economia social, però tant la seva
dotació com la seva orientació al subsector més
compromès (el de l’economia solidària) és menor.
I l’Ajuntament de Madrid està preparant el seu Pla
estratègic per a l’economia social.
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CO M P R A I CO N T R AC TAC I Ó
PÚBLIC A RESPONSABLES
El camp de la compra i contractació pública és clau
per a l’impuls a millors pràctiques econòmiques,
ja que la despesa de les administracions públiques
en aquests conceptes suposa a l’Estat espanyol el
18,5 del PIB.
A escala autonòmica, l’Aragó és la primera
comunitat que compta amb un ”Fòrum de
contractes públic” que, entre altres funcions,
ha d’incloure clàusules socials i ambientals. I a
escala municipal destaquen les reformes empreses
a ajuntaments com Pamplona, Vitòria, Avilés,
Barcelona, Madrid o Saragossa.
A escala global, destaca Barcelona perquè és
pionera en la publicació de sengles guies de
“Contractació pública social” i “Contractació
pública ambiental”, de les quals podem
destacar compromisos innovadors de caràcter
socioeconòmic (protecció de la petita i mitjana
empresa, suport a l’economia social i solidària,
protecció laboral, clàusules de gènere, rebuig
a treballar amb empreses relacionades amb
paradisos fiscals), i nombrosos criteris per
a la sostenibilitat. I encara que hi havia un
molt bon treball previ a escala municipal en la
matèria, l’impulsat –sobretot pel que fa a les
clàusules ambientals– pel programa Ajuntament
+ Sostenible, aquest tenia menor visibilitat
política. I aquest canvi és important, ja que fer
bandera política d’aquestes pràctiques –cosa
que no passa sempre– fa que la ciutadania en
prenguem consciència (amb un important valor
exemplarizant), i és molt útil per afavorir-ne
l’extensió a altres administracions públiques.
Més enllà de plantejaments generalistes, podem
destacar també alguns exemples concrets, com
l’aposta del Govern balear per consumir només
electricitat d’origen renovable, o els crèdits
sol·licitats al banc ètic Fiare per ajuntaments com
els de Sant Sebastià i Barcelona.
Al web contratacionpublicaresponsable.org,
impulsat per REAS Aragó, trobem models de
clàusules socials i ambientals disponibles per ser
adaptats per les administracions.
28 _ PA NO R A M A

S U P O R T E CO N Ò M I C
A I N I C I AT I V E S :
CO N V E N I S I S U B V E N C I O N S
La Generalitat de Catalunya aprovava el 2016 dues
mesures destacables: dedicar 3,3 milions d’euros
a la promoció de quinze ateneus cooperatius
(encarregats del foment de la creació d’empreses
d’economia social), i dos milions més a projectes
“singulars” de cooperatives i societats laborals. Si
bé les quantitats podrien ser més elevades en ser
un govern autonòmic com el català, representen
un pas endavant.
A escala municipal, val la pena destacar que el
projecte “MARES” de l’Ajuntament de Madrid
rebrà 4,8 milions d’euros de la Unió Europea per
desenvolupar projectes d’economia social entre els
anys 2017 i 2019 a diversos districtes de la ciutat.
I s’han obert línies municipals, fins ara
inexistents, de subvencions ordinàries de suport a
projectes d’economia solidària (mig milió d’euros
anuals en el cas de Madrid) i consum responsable
i economia de les cures (730 mil euros per al total
de les tres categories en el cas de Barcelona el
2016).
Val la pena destacar també el suport a les xarxes
locals d’economia solidària i a experiències de
OPCIONS
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L A I M P O R TÀ N C I A
DEL SIMBÒLIC

mercat social. Als suports públics ja existents a
Saragossa o diversos ajuntaments bascos, es van
sumar el 2016 convenis anuals dels ajuntaments de
Barcelona (amb la XES) i de Madrid (amb REAS
Madrid), per valor de 118 mil i 290 mil euros
respectivament, i un conveni de 50.000 euros de
l’Ajuntament d’Oviedo amb ASATA. Són suports
moderats, però significatius per al funcionament
de projectes d’aquestes característiques.
O P C I O NS
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Sovint els efectes simbòlics i pedagògics de les
mesures són, pel seu valor exemplarizant, tan
importants com les seves conseqüències materials.
Utilitzaré com a exemple, novament, dos casos
paradigmàtics de la capital catalana significatius
en aquest aspecte.
El primer és que el Pla d’acció municipal (PAM)
Barcelona 2016-2019 s’articula a l’entorn de
conceptes com “el bon viure”, l’“economia plural”
(en la qual destaca la inclusió de l’economia social
i solidària com un dels elements principals) o la
transició ecològica. Exemples semblants són les
denominacions de Saragossa o Madrid com a
“ciutats de les cures”. Són canvis de paradigma
que, encara que no són gens senzills de traslladar
de la nit al dia a les polítiques públiques, resulten
passos endavant inèdits.
Un altre exemple és el de la Fira del Consum
Responsable i l’Economia Solidària, que en el
Nadal dels dos últims anys ha ocupat la principal
plaça de la ciutat de Barcelona durant més de
dues setmanes, en les quals va ser visitada per
milers de persones. Que, a les dates consumistes
per antonomàsia, el principal espai públic de la
ciutat l’ocupin les alternatives de consum és un
canvi fins ara inimaginable, més si ho contrastem
amb el fet que el mateix espai el va ocupar en anys
anteriors una pista de gel que representava un
model privatitzador, consumista i contaminant de
celebrar les festes.
A tall de conclusió, em fa l’efecte que el sentir
general de les persones i entitats compromeses
amb aquestes propostes oscil·la entre trobar a
faltar més valentia política, aposta estratègica
i dotació pressupostària; i reconèixer, valorar
i agrair els importants passos que s’estan fent.
Passos que ens enfronten a nous reptes, com evitar
que l’agenda institucional acapari els nostres
limitats recursos fins al punt de desdibuixar
la nostra pròpia agenda. I amb aquestes tensions
(naturals, necessàries i positives) seguim
caminant i empenyent. Sense perdre el somriure
i la il·lusió, espero.
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G U I A P R ÀC T I C A

LES CLAUS
DEL CONSUM CONSCIENT
M O N TS E P E I R O N

Replantejar necessitats, satisfer-les sense consumir

r
No malbaratar

Reparar

CONSUMIR
MENYS
Mantenir en bon estat

Adquirir béns usats i reusables

Accedir a l’ús
Escollir béns de baix
impacte ambiental
Intercanviar i redistribuir
Afavorir l’economia local

n
CONSUMIR
SENSE
COMPRAR

r
COMPRAR
AMB CRITERI
Afavorir economies
orientades a les persones

Aprofitar materials de rebuig

REPLANTEJAR NECESSITATS,
SATISFER-LES SENSE CONSUMIR
SEGUR QUE HO NECESSITO?
L’objectiu de l’economia que sustenta la societat
de consum és que comprem com més béns i
serveis millor, tant dels de nova aparició al
mercat (alguns serien el que en diem justament
“necessitats creades”) com dels de tota la vida.
En canvi, l’objectiu del consum conscient és
exactament l’oposat. Per això, per aconseguirlo, ens cal preguntar-nos, abans de consumir,
quina és exactament la necessitat que tenim i
buscar maneres de satisfer-la que no impliquin
consumir res, com en els exemples següents:

r

•

JOGUINES : el que necessiten els infants és
adquirir aptituds, descobrir el món, expressar
lliurement desitjos i sentiments, passar-s’ho
bé, potenciar la imaginació i la creativitat.
Ho fan jugant, en moltes ocasions sense
recórrer a cap joguina comprada. De fet, certes
joguines, o un excés de joguines, entorpeixen
el desenvolupament de les criatures.

•

VIATGE O SORTIDA DE CAP DE SETMANA :

CO N S U M I R
M E N YS
Amb les claus del consum conscient passa el
mateix que amb les tres erres del reciclatge:
hi ha un ordre jeràrquic, de la primera a
la tercera. I no només perquè el nivell de
degradació del planeta és gairebé crític.
També perquè els estils de vida que propicia
la societat de consum no ens estan duent cap
a més felicitat.

si el que en realitat necessitem és descans
i descoberta, podem aconseguir-ho amb llibres
al sofà de casa. Si necessitem desconnectar,
podem apagar pantalles i sortir a córrer o fer
una bona caminada.
•

REGALS : temps, vivències, dedicatòries...

poden ser pregonament apreciats.
•

ENCENDRE EL LLUM A L’ESCRIPTORI : si el

RECURSOS

que ens cal és llum per treballar, la podem
aconseguir posant la taula a prop de la finestra
(i, si pot ser, al sud).

Arrizabalaga , Alicia i
Wagman, Daniel. Vivir mejor con
menos. Barcelona: Aguilar, 1997.
Lodeiro, Toni. Consumir menos,
vivir mejor. Tafalla: Txalaparta,
2008.
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Sempere, Joaquim;
Riechmann, Jorge i Linz,
Manfred. Vivir (bien) con menos.
Sobre suficiencia y sostenibilidad.
Barcelona: Icaria, 2007.
Consume Hasta Morir:
consumehastamorir.com

Consume Hasta Morir. Gran
superfície. Tanto brillo ciega.
Disponible a:
consumehastamorir.com, 2005.
Documental sobre el paper de la
publicitat en el sistema actual de
sobreproducció i sobreconsum.
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•

TECNOLOGIA : quants aparells de noves

•

AIGUA : tancar l’aixeta mentre ens rentem les
dents; regar de bon matí o al vespre; limitar les
estones de dutxa; omplir un recipient per a altres
usos mentre l’aigua no surt calenta.

•

PAPER : usar-ne les dues cares; prendre notes en
trossos de papers ja utilitzats; endur-nos objectes
comprats sense embolicar.

•

ENVASOS I EMBALATGES : sortir amb la

tecnologies tenim al calaix sense usar? Podríem
obtenir les mateixes prestacions amb algun
menys i pràcticament la mateixa comoditat?

NO MALBARATAR
PUC FER-HO SENSE GASTAR
RECURSOS NATURALS?

cantimplora plena (també els menuts); anar
a la màquina del cafè amb un got propi; portar
sempre una bossa plegada per a les compres
a la bossa de mà o motxilla; a casa, guardar
bosses i carmanyoles al cabàs o carretó d’anar
a comprar.

PUC SERVIR-ME ENCARA MÉS
D’AQUEST OBJECTE?
Malbaratar és llençar o no donar ús a un recurs
que tenim, ja sigui nosaltres o el planeta. És
habitual fer rutinàriament les coses d’una
manera que comporta consumir recursos de
forma innecessària. Si juguem a detectar aquests
consums, sovint trobarem maneres d’evitar-los.
• ENERGIA : mòbil sense wifi i en mode avió
sempre que puguem; hivernar o suspendre
l’ordinador les estones llargues que no l’usem;
a l’hivern, amb jersei a casa, i amb bon pijama
i manta o edredó al llit; jugar amb persianes i
finestres contra el fred i la calor; baixar i pujar
per l’escala; desendollar els aparells després
de l’ús (per exemple, tancant l’interruptor de
la regleta on en podem endollar uns quants);
obrir l’aixeta en la posició d’aigua freda (girar
a calenta només quan la necessitem); estendre
la roba de seguida i ben estirada per evitar
planxades; apagar el llum quan marxem
d’una estança.

PER NO MALBARATAR MENJAR

•

MENJAR : planificar els àpats dels propers dies;
fer la llista de la compra havent repassat el rebost
i la nevera; no comprar “3x2” si en volem menys
que tres; no comprar paquets de més unitats
de les que volem; aprofitar totes les restes que
quedin dels àpats.

CANVIAR ELS HÀBITS
TÉ MOLT PODER
La manera com estem
acostumats a fer les coses
quotidianes té molta més
incidència de la que pot semblar:
com que són gestos habituals
i som molts a fer-los, aquestes
petites accions es multipliquen
per milions.

CRIC. “Trucs i idees per allargar la vida del menjar”.
A: opcions.org, 2016.
CRIC. “Receptes i trucs per aprofitar les sobres
del menjar”. A. opcions.org, 2012.
somgentdeprofit.cat, remenjammm.cat,
nollencemnimica.wordpress.com, pontalimentari.org
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MANTENIR EN BON ESTAT
PUC IMPEDIR LES CAUSES DEL
DETERIORAMENT?

Fem el manteniment
anual de tot
el que en necessita
(bicicleta, cotxe, gas,
calefacció...)

Qualsevol objecte es fa malbé amb el pas del temps,
però que ho faci més de pressa o més a poc a poc
depèn en gran manera de com el tractem.

Tots els deterioraments són causats per mitja dotzena d’elements:

EL SOL

L’AIGUA

LA TEMPERATURA

LES TAQUES

(i la pols i la
brutícia acaben
tacant)

Tenint-los sempre presents, sabrem com allargar la
vida de qualsevol cosa.
• MOBILIARI : reparar els degotejos abans que facin
malbé irreversiblement (per exemple, una fusta
conglomerada); abaixar les persianes o cortines
(de color clar perquè no es descoloreixin);
envernissar regularment les portes i finestres de
fusta; no repenjar-nos a les portes; posar tapetes
a les potes de taules i cadires; no arrossegar els
mobles; no balancejar-nos sobre dues potes de la
cadira; posar tapets a sota dels gerros en mobles
de fusta o de vidre; protegir el matalàs amb un
protector si hi ha risc de mullar-lo, girar-lo de
tant en tant i no posar-nos-hi dempeus; fer un
tractament contra els corcs, si n’apareixen o
preventivament.
•

ESTRIS DE CUINA : remenar i netejar la bateria

amb estris no metàl·lics (servim-nos del remull
per evitar fregalls que ratllen); eixugar bé
els utensilis de ferro; evitar que quedi aigua
sobre estris de fusta massa estona; no sotmetre
la vaixella de ceràmica a canvis bruscos de
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ELS COPS,
ELS FREGAMENTS
I LES TENSIONS

ELS INSECTES
I ELS MICROBIS

temperatura; manejar-la amb cura; no deixar
estris sortint del foc a sobre de marbre, fòrmica
o roba; si guardem les paelles apilades, posar
un cartronet entre una i l’altra; no posar al
rentavaixella vidre que no en sigui apte; fer
servir dispositius antidegoteig a les ampolles
de vi; guardar els petits electrodomèstics en
armaris, o tapar-los; no desendollar-los estirant
des del cable.
•

ROBA : no deixar-la rebregada; per casa, anar
amb roba d’estar per casa; usar davantal mentre
cuinem; no trepitjar els baixos dels pantalons;
utilitzar capses o fundes per guardar la roba fora
de temporada; posar boles d’arnes entre les peces
de llana; fer una bona neteja anual de l’armari;
arreglar de seguida els estrips; portar les claus
en clauers que evitin estripades; no rentar-la
en excés ni amb aigua molt calenta; rentar per
separat la blanca i la de color; estendre-la evitant
massa sol directe; treure les taques al més aviat
possible; no excedir-nos amb la temperatura de
la planxa.
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RECURSOS

REPARAR
PUC ACONSEGUIR QUE EM FACI SERVEI
UNS QUANTS ANYS MÉS?
Segons tres tallers de reparació que hem consultat, els
aparells es poden reparar més d’un 90% de les vegades. Saber
que moltes avaries poden tenir una solució senzilla ens farà
arribar al taller amb una certa seguretat o confiança per
dialogar amb qui ens atengui. Per trobar el taller adequat
d’aparells elèctrics o electrònics, una bona opció és recórrer
al servei tècnic del fabricant. I per a altres tipus d’objectes,
a professionals específics, com ataconadors o rellotgers. Si
un aparell ja no està en garantia, també podem provar de
reparar-lo a casa. Hi ha avaries ben senzilles, i a Internet
podem trobar vídeos i tutorials per resoldre’n moltes.

CRIC. “Comprar o reparar
electrodomèstics?”.
A: opcions.org, 2012.
PER APRENDRE A REPARAR

es.ifixit.com, millorquenou.cat/
es/reparat, repaircafe.org/es,
therestartproject.org
SOBRE REPARACIÓ
O ELECTRICITAT

yoreparo.com, eprenda.com/
content/curso-de-electronicabasica, tuelectronica.es/tutoriales
PER TROBAR BONS TALLERS

Cercador de tallers a l’àrea
metropolitana de Barcelona:
millorquenou.cat/cat/millor

LA PALANCA
DE LA TORRADORA
“Abaixava la palanca de la torradora i no
es quedava a baix. La vaig desmuntar
buscant la peça que la manté avall,
però no la trobava. Al taller em van
explicar que el que la manté avall és un
electroimant que si està cobert de pols o
engrunes no funciona. El vaig escombrar
amb un pinzell, i la torradora encara em
funciona.”
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La majoria de les idees i recursos que donem es
fonamenten en la cooperació entre persones,
directament o utilitzant Internet. L’ajuda mútua,
a més de ser eficaç i eficient per resoldre moltes
necessitats de consum, també ens satisfà necessitats
humanes que l’individualisme de la societat de
consum deixa molt desateses, com la relació
amb persones o el sentiment de pertinença i de
comunitat.

ACCEDIR A L’ÚS
ALGÚ M’HO POT FACILITAR
TEMPORALMENT?

n
CO N S U M I R
SENSE
COM PR A R

RECURSOS

Es tracta de satisfer una necessitat sense
adquirir la propietat d’un bé mitjançant
els diners.

Evitant comprar coses que necessitem només
per un temps, estalviem diners, espai a casa i
malbaratament.
• ÚS DE BÉNS COMPARTITS:
– Llibres, revistes, diaris, pel·lícules, música,
Internet, resposta a qualsevol pregunta: a les
biblioteques.
– Desplaçaments: transport públic (incloent-hi
bicicletes on hi hagi servei), trajectes, cotxe.
– Espais: allotjament, horts públics, espais de
cotreball.
– Equipaments col·lectius: caldera o rentadora
a la finca.

ACCEDIR A L'ÚS

Directori i catàleg de la Xarxa
de Biblioteques Municipals de
Barcelona província: aladi.diba.cat
Biblioteques fora de la província
de Barcelona: elmeuargus.
biblioteques.gencat.cat
App que ens permet deixar-nos
coses amb el veïnat: lendiapp.com.
Buscar a la xarxa establiments
de lloguer. Hi ha iniciatives dins
de l’economia social, per exemple
per llogar cotxes de particulars:
socialcar.com
Recull de recursos i serveis de tot
tipus als quals podem accedir
gratuïtament, des de gramàtiques
de centenars de llengües fins a
llocs naturals poc coneguts on
banyar-se: sindinero.org. També
inclou un munt de webs de troc.
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Iniciatives amb la fórmula
del consum col·laboratiu per
compartir i llogar: directori a
consumocolaborativo.com
HORTS URBANS

Porro, Álvaro. “Com muntar
un hort urbà col·lectiu”.
A: opcions.org, 2010. Orientacions
i testimonis des de l’experiència.
Per trobar-ne a diferents
ciutats: tinyurl.com/
mapaHortsAreaBarcelona,
facebook.com/
ddehuertosurbanosdevalencia
ALLOTJAMENT GRATUÏT

Principals xarxes mundials:
esp.hospitalityclub.org,
couchsurfing.com

Ajudant els amfitrions a aprendre
la nostra llengua:
talktalkbnb.com
A finques agroecològiques
ajudant-los amb la feina i aprenent:
wwoof.net
Més xarxes a tinyurl.com/
mundoPorLibre
INTERCANVIAR I REDISTRIBUIR

Directori de mercats i xarxes
d’intercanvi de Catalunya:
intercanvis.net. A més, s’hi poden
fer intercanvis i ofereix altres
recursos per muntar intercanvis,
com ara assessorament.
Intercanvis via correu electrònic:
freecycle.org
Cercador d’entitats que gestionen
intercanvis o reben donacions per a
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•

DE PRÉSTEC: entre família i amics, xarxes de

préstec.
•

DE LLOGUER: aparells, estris, béns d’ús
ocasional:
– Vaixella i parament per a una festa.
– Vestit de mudar, disfresses.
– Eines o màquines.
– Equipament esportiu o d’excursió.

INTERCANVIAR I REDISTRIBUIR
ENS HO PODEM PASSAR
ENTRE NOSALTRES?
Si ja no farem servir més quelcom que està en
bon estat, fem-ho arribar a qui pugui fer-li
servei. També podem fer circular gratuïtament
entre nosaltres coneixements i destreses. Mercats
i xarxes d’intercanvi, intercanvi de cases, dia
per baixar al carrer mobles i trastos, botigues
gratis, bancs del temps, bookcrossing o sistemes de
moneda social.

l’àrea metropolitana de Barcelona:
millorquenou.cat/cat/millor.
Mapa de bancs del temps i
monedes socials de tot l’Estat:
vivirsinempleo.org i adbdt.org.
Aquest últim també ofereix
assessorament i espai web per
crear-ne un.
Directori d’iniciatives amb
la fórmula del consum
col·laboratiu per intercanviar:
consumocolaborativo.com
Intercanvi de coneixements
per aprendre idiomes (parlar,
resoldre dubtes, corregir textos...):
polyglotclub.com
WEBS DE TROC

Només s’hi publiquen ofertes, és a
dir, objectes dels quals ens volem
desfer i volem regalar a algú altre,
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APROFITAR MATERIALS
DE REBUIG
AIXÒ QUE ESTÀ PER LLENÇAR,
EM PODRIA SERVIR
PER A ALGUNA ALTRA COSA?
Es tracta de deixar volar la creativitat, que no
té límits! I d’entrenar les habilitats manuals i
decoratives. Per internet es poden trobar milers
d’idees.
• Les ampolles de plàstic es poden convertir en
pots, capses, làmpades, testos, abeuradors o plats
per als ocells.
• El cartró resistent, en capses, joguines, calaixets,
revisters...
• Si guardem llimones espremudes al congelador,
les podrem posar en gerres d’aigua per tenir
una beguda refrescant, o les podrem ratllar per
posar-ne en alguns plats.
• Les oueres de cartró poden servir per fer
germinar planter, que podrem plantar a la terra
amb l’ouera i tot.
• Palets en desús es poden convertir en mobles.
• Tots els aparells elèctrics o electrònics avariats
irreparablement poden ser un jaciment de bones
peces per a nous aparells.

que es posarà en contacte amb
nosaltres per correu electrònic:
nolotiro.org/es
Per intercanviar-nos ni més
ni menys que la propietat
d’habitatges: sepermuta.es
Entre empreses: trocobuy.com.
N’hi ha apuntades més de 4.000
ara mateix. Cada mes es fan
intercanvis valorats en centenars
de milers d’euros.

“Tinc una idea”
Reportatge sobre l’economia
circular en què persones que
participen en sistemes de
redistribució amb papers molt
diversos transmeten de manera
molt eloqüent el gran sentit
que té. A: rtv.es

INTERCANVI DE CASES

Amb més de 25 anys de vida:
intercambiocasas.com/es,
es.intervac-homeexchange.com,
homelink.org/es
Especialitzat en cases per a
famílies amb nens: knok.com
Promou les cases i hàbits ecològics:
gti-home-exchange.com

PER REDISTRIBUIR
EQUIPS INFORMÀTICS

Peiron, Montse. “Projecte
eReuse: fent recircular els
ordinadors”. A: opcions.org, 2017.
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ADQUIRIR BÉNS USATS
I REUSABLES
COM PUC REQUERIR EL MÍNIM
DE RECURSOS NATURALS NOUS?
La clau és pensar com podem donar una vida
al més llarga possible a tots els béns.
•

FER PREVALER LES VERSIONS REUTILITZABLES
O AMB RECANVIS : agendes, blocs, bolígrafs, piles,

tovallons, mocadors, copa o esponja menstrual,
bolquers, embolcall per a l’entrepà, ganivetes
d’afaitar, cartutxos de tinta, glaçoneres...

r

•

COM PR A R
A M B C R ITE R I
Hi ha molts paràmetres que podem tenir en
compte si amb les nostres compres volem
afavorir la preservació del planeta i el benestar
de les persones, tant a l’hora de triar productes
com d’escollir comerços.

COMPRAR PRODUCTES DE SEGONA MÀ . La llei

23/2003 obliga a donar un any de garantia per a
gairebé tots els tipus de béns de segona mà, i és
usual trobar ordinadors que en tenen dos.
•

BUSCAR QUALITAT: materials resistents, encaixos
entre peces robustos (els objectes de plàstic
no solen tenir aquestes dues característiques),
marques de qualitat reconeguda, recórrer a
comerços amb bons professionals.

ESCOLLIR BÉNS
DE BAIX IMPACTE AMBIENTAL
COM PUC PRESERVAR MÉS
EL PLANETA?

RECURSOS

El nostre consum altera perillosament l’equilibri
del planeta (→ pàg. 20-21). Habitar-lo de manera
sostenible implica buscar les opcions de menys
impacte.

BOTIGUES DE SEGONA MÀ

Cercador de botigues de segona mà,
a l’àrea metropolitana de Barcelona:
millorquenou.cat/cat/millor
Cercador de botigues d’economia
social amb productes de segona
mà, principalment, roba i mobles,
a tot l’Estat: aeress.org/Servicios/
Tiendas-de-segunda-mano
ALIMENTACIÓ

Plataformes que promouen el
desenvolupament rural local:
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gustum.org, gastroteca,cat,
productesdelaterra.diba.cat,
productesdelcamp.cat
Aliments de proximitat i ecològics a
domicili: pachamama.cat, latavella.
cat, delhortacasa.cat. Hi ha moltes
més iniciatives per tot el territori!
Aliments de proximitat:
araproximitat.cat, mengembages.
coop, orgullpages.cat. Botigues amb
algun d’aquests logotips:

Mercats ecològics de pagès:
xarxaconsum.net, santboi.cat/
mercatpages, monemporda.org
Agrobotigues a Catalunya: tinyurl.
com/agrobotiguesCatalunya
Grups i cooperatives de consum:
cooperatives.barcelona/recursos/
mapa, repera.wordpress.com
Demanem peix de llotja a la
peixateria. Un projecte que porta
peix directament de les llotges a
casa, en 12 hores com a màxim:
elpeixalplat.com
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•

•

•

•
•

•

MATERIALS RENOVABLES O RECICLABLES : fusta,

•

paper, cartró, metalls, plàstic si és una opció més
duradora; en la construcció, suro o llana per aïllar.
EXPLOTACIÓ SOSTENIBLE : moderar el
consum de carn (→ pàg. 20), paper reciclat,
fusta i derivats amb segell FSC o PEFC,
electrodomèstics de baix consum d’aigua,
mecanismes d’estalvi d’aigua a aixetes i vàter.
ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES :
electrodomèstics unplugged o de màxima
eficiència, pa no precuit, producció local, comerç
de proximitat, plaques solars tèrmiques (mentre
la llei posi traves a les fotovoltaiques), electricitat
renovable, cotxe elèctric.
PRODUCCIÓ ECOLÒGICA : aliments, productes
de neteja, cosmètics, pintures.
EVITAR ENVASOS INNECESSARIS : comprar
a granel, en envasos grans, portar bosses
i contenidors de casa, esquivar safates i blísters.
FACILITAR EL POTENCIAL RECICLATGE POSTERIOR :
que els materials es puguin separar fàcilment
(no és el cas dels brics, que estan fets de cartó,
alumini i polímers).

•

AFAVORIR L’ECONOMIA LOCAL
COM PUC CONSUMIR PER ENFORTIR
LA NOSTRA COMUNITAT?

MAPES EN LÍNIA

Punts de venda de consum conscient
i economia solidària en general:
pamapam.org, disponible també
l’app, bcnsostenible.cat
BOTIGUES DE COMERÇ JUST

comerciojusto.org/tiendas
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ANAR A COMERÇOS DE PROXIMITAT i evitar les

grans superfícies.
•

COMPRAR ALIMENTS EN CIRCUITS CURTS
DE COMERCIALITZACIÓ : venda directa a la

finca, a mercats o a botigues pròpies; cistelles
a domicili, grups i cooperatives de consum,
agrobotigues.

AFAVORIR ECONOMIES
ORIENTADES A LES PERSONES
COM PUC CONSUMIR
PER AL BENESTAR DE TOTHOM?
Etimològicament, economia vol dir “administració
de la casa”, de la casa en sentit ampli: l’entorn on
vivim. Que estigui orientada a les persones vol
dir que persegueix un entorn en què tots i totes
puguem viure bé.
•

NO PERSEGUIR ELS PREUS MÉS BAIXOS, fugir de

les opcions low cost: formen part d’una espiral
cap avall pel que fa a condicions laborals,
qualitat de vida i sostenibilitat.
•

ESCOLLIR PRODUCTES DE COMERÇ JUST.

•

NO COMPRAR A GRANS MULTINACIONALS.

•

BUSCAR OPCIONS DINTRE DE LES ALTRES

Per conèixer, cuidar i viure el nostre entorn, amb
el qual tenim uns vincles materials i emocionals.
Per donar mitjans de vida propis a la nostra
comunitat. Per estalviar energia, recursos i
residus. Per ser menys vulnerables, en particular,
en contextos de crisi.

Restaurants km 0 i Slow Food:
km0slowfood.com, slowfood.es

BUSCAR PRODUCCIÓ LOCAL I EMPRESES LOCALS.

ECONOMIES : cooperatives, empreses d’inserció
laboral de col·lectius desafavorits, iniciatives de
consum col·laboratiu (organitzades de forma
col·lectiva per accedir a béns i serveis, sovint
amb l’ajut de les noves tecnologies), empreses
que vetllen per l’equitat de gènere.

ALTRES ECONOMIES

Limiten el lucre i són gestionades
democràticament pels socis i/o
treballadors:
cooperativestreball.coop,
cooperativescatalunya.coop
El mateix i a més desenvolupen la
seva activitat des del compromís
ambiental i social: xes.cat,
economiasolidaria.org
Entitats no lucratives que presten
serveis d’atenció a les persones i

fan inserció social de col·lectius
desafavorits: tercersector.cat,
www.laconfederacio.org
Banca ètica i finances alternatives:
fiarebancaetica.coop,
triodos.es, coop57.coop,
oikocredit.es, comunidadescaf.
wordpress.com. Micromecenatge:
goteo.org, verkami.com,
worldcoo.com
Per visibilitzar i atendre les tasques
de tenir cura de les persones: Xarxa
d’Educació Lliure educaciolliure.org
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L’AJUDA
DELS SEGELLS
CERTIFICADORS
Els segells certificadors poden
orientar-nos a l’hora de triar,
perquè ens donen informació
sobre l’origen de les matèries
primeres o el procés de producció.
Tret dels segells de producció
agrària i l’Ecolabel, els que
presentem aquí són emesos
per entitats privades. Els segells
certificadors no estan exempts
de controvèrsies, com ara dubtes
sobre la independència o
honestedat de les inspeccions,
o l’elevat cost econòmic que tenen
alguns, de manera que estan
difícilment a l’abast de les
empreses petites. Els productors
paguen per rebre els segells i les
empreses certificadores viuen
d’aquests ingressos i competeixen
entre si per obtenir-los. És una
estructura propensa a pràctiques
irregulars.
Una altra manera de saber la
forma de producció és coneixent
els productors, directament o
no. Per exemple, per al cas de
l’alimentació a la pàgina anterior
donem diverses opcions de venda
directa.
En el món de l’agricultura
ecològica existeixen els Sistemes
Participatius de Garantia, en
què la certificació no la dóna una
tercera part sinó productors i
consumidors de forma col·lectiva
i local. A l’Estat espanyol
només n’hi ha mitja dotzena
d’experiències.
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De producció agrària ecològica
Tots els aliments han de dur obligatòriament el logotip d’àmbit europeu
i, opcionalment, el de l’entitat del lloc d’origen de l’aliment que certifica la
producció ecològica. En el cas d’aliments produïts a l’Estat, són els consells
reguladors de l’agricultura ecològica (CRAE) de les diverses comunitats
autònomes (tots gràficament molt semblants, tret de l’andalús).
Els aliments amb el logotip autonòmic i sense l’europeu:
– provenen de finques en procés de conversió a ecològiques, o
– no tenen tots els ingredients ecològics però sí un percentatge elevat.
Les principals característiques de la producció d’aliments ecològics són
evitar els productes fitosanitaris de síntesi als cultius, el confinament massiu,
certs pinsos i certs medicaments en la ramaderia i les substàncies i tècniques
tòxiques, contaminants o desnaturalitzadores als processos d’elaboració.
Aquests criteris estan definits per la legislació (Reglament (CE) 834/2007,
Reglament (UE) 203/2012 en el cas de vins i derivats) i existeixen entitats
certificadores públiques (els CRAE).

EUROPEU

CATALÀ

ANDALÚS

Per a la roba
GOTS acredita que almenys un 70% de les fibres del
teixit són de cultiu ecològic (almenys un 95% en el cas
de la variant GOTS organic), prohibeix el blanqueig
amb clor en el cas del cotó i limita alguns metalls
pesants i certes substàncies químiques en tot el procés
de producció.
Naturtextil IVN Best és el més estricte: totes les
fibres han de ser de producció ecològica, només es
pot blanquejar amb oxigen i prohibeix o restringeix
severament les substàncies catalogades per la legislació
europea com a perjudicials per a la salut, incloent-hi les
que s’usen a la fase d’acabat del teixit i les substàncies
contaminants d’aigües residuals de les fàbriques. D’altra
banda, aquest segell també és el que va més enllà
pel que fa a les condicions laborals en tota la cadena
productiva (sous, jornada laboral, mesures de seguretat,
llibertat de sindicació, etc.).
Naturleder, per a les peces de pell, és de la mateixa
entitat que l’anterior i també és molt estricte.
Standard 100 prohibeix o limita les substàncies
perjudicials per a la salut o contaminants, d’una manera
més estricta que GOTS i menys que Naturtextil. La
mateixa certificadora, Oeko-tex, té el segell Leather
Standard per a les peces de pell, i Made in Green,
que a més requereix plantes de producció responsables
des del punt de vista ambiental i laboral (aquest
està poc estès).
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De cosmètica natural
(sense químics tòxics)

De producció ecològica
de productes diversos

Hi ha dos segells d’àmbit espanyol i raonablement a l’abast de
petites empreses: ACENE i bioVidaSana.

Els segells més veterans i amb bona reputació pel que fa a la
severitat dels criteris són:

I sis d’àmbit internacional que són atorgats per grans empreses
certificadores, al voltant dels quals es poden suscitar les
controvèrsies que dèiem. Els tres últims també certifiquen
productes ecològics d’altres categories, com menjar o
tèxtils: Natrue, BDIH, Cosmebio, ICEA, Soil Association
Certification, Ecocert.
Tots llevat de Natrue i bioVidaSana estan
integrats en el segell d’àmbit europeu
COSMOS, que figura als productes
cosmètics certificats a partir de l’1 de gener
del 2017. L’identifiquem per les paraules
COSMOS ORGANIC o COSMOS
NATURAL a sota el logotip de cadascun
dels segells.
I és que de tots els segells (excepte
bioViadaSana) n’hi ha dues versions: la
certificació “natural” garanteix que almenys
un part significativa dels ingredients són
d’origen natural (un 95% en el cas de
COSMOS, una proporció que depèn del
tipus de producte en el cas de Natrue), i
la “bio” o “organic” o “eco” garanteix que
almenys un 95% són de cultiu ecològic. En
totes dues versions, doncs, al producte hi ha
com a màxim un 5% d’ingredients sintètics,
entre els quals els segells també estableixen
prohibicions o limitacions (per exemple, en
el cas de Natrue, no se’n poden fer servir
de derivats del petroli), així com entre les
tècniques per manipular els ingredients.
Natrue té una tercera versió, “natural with
organic portion”, per als productes en
què almenys un 70% dels ingredients són
ecològics.
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Àngel Blau

Cigne Nòrdic

La Comissió Europea ha definit el segell
Ecolabel, amb una regulació per a cada
producte. Té uns criteris de mínims,
en alguns casos fins i tot per sota de
mínims ambientalment exigibles.

D’explotació forestal sostenible
FSC va ser definit per una pluralitat
d’entitats; hi participen: sector empresarial
de la fusta, entitats ambientals d’arreu del
món, comunitats que viuen als boscos i
treballadors forestals. En alguna ocasió,
les entitats no empresarials han manifestat
el seu desacord amb certificacions que
s’havien atorgat sense complir-se els
criteris, i alguns cops les certificacions s’han
revocat.
PEFC, aparegut nou anys més tard (el
1999), és menys valorat des del món
ambientalista perquè només hi participen
propietaris i empreses forestals i entitats
certificadores, i per tant compta amb
molt menys escrutini aliè als interessos
econòmics.

De comerç just
El més estès a Europa és Fairtrade. També podem trobar el
segell SPP, atorgat per la fundació SPP Global que agrupa
organitzacions de petits productors a països del Sud, el segell
IMO-fair for life en productes cosmètics, i Naturland.
Addicionalment, els productes poden portar el segell WFTO,
que indica que han estat elaborats per alguna organització
membre de l’Organització Mundial del Comerç Just.
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AVA NTATG E S I DIF ICU LTAT S
D E L CO N S U M CO N SC I E NT

AVANTATGES

DIFICULTATS

• Sentir-nos més satisfets amb nosaltres mateixos, perquè
consumim com volem: d’acord amb les nostres idees.
• Poder triar quan i com fem un consum conscient. Hi ha
moltes opcions i podem escollir en cada moment segons
el que ens vingui de gust, ens sigui més fàcil o ens sembli
més important.
• Estalviar diners, si seguim totes les claus, i no només la
tercera. Per tant, podrem treballar menys o escollir més
entre feines.
• Contribuir a la sostenibilitat del planeta.
• Alliberar-nos de la insatisfacció permanent que origina
el consumisme, i sentir-nos més part de la comunitat
humana.
• Aprendre coses noves sobre com funciona el món a
través de l’exploració de maneres diferents de consumir.
• Fer coses nosaltres mateixos, i això ens permet aprendre
habilitats i sentir-nos capaços, útils i poderosos.
• Valorar més les coses fa que en gaudim més quan les
usem.
• Conèixer persones i col·lectius amb els quals compartim
valors i creences. Això pot esdevenir la llavor d’una acció
col·lectiva, que per una banda multiplica l’impacte social
de la nostra manera de consumir i per una altra ens
dóna massa crítica per pressionar les administracions
perquè introdueixin canvis en les regles del joc.
• Experimentar en el terreny de noves economies, cosa
que proporciona un banc de proves molt valuós per a la
gradual penetració d’aquestes economies en la societat.
• Estendre potencialment un altre model de consum,
perquè persones del nostre entorn poden seguir el nostre
exemple, si hi veuen avantatges.

• Replantejar prioritats i redistribuir
la despesa econòmica.
• Haver d’informar-nos abans de
comprar.
• Canviar d’hàbits, parar atenció a com
fem les coses del dia a dia.
• Adoptar actituds que poden
semblar “estranyes” en la societat,
qüestionar coses que es donen per
inqüestionables.
• Nedar a contracorrent del mimetisme
social i els torrents publicitaris.
• Superar el repte d’adquirir i fins i tot
formar-nos en habilitats noves.
• Evitar el risc de capficar-nos massa
en tot el consum que fem. El consum
conscient només té sentit si ens ajuda a
sentir-nos més bé.
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Q U E DA’ T A M B A I XÒ
El consum conscient és
una eina per sentir-nos més
bé amb nosaltres mateixos i
viure millor.
Les tres claus
del consum conscient són:
consumir menys, consumir
sense comprar i comprar
amb criteri. En aquest ordre!
El consum conscient
passa per replantejar-nos
necessitats i descobrir
maneres de satisfer-les sense
consumir.
Amb petits canvis
d’hàbits, podem evitar el
deteriorament dels objectes
i el malbaratament dels
recursos.
Per mantenir en bon
estat objectes i aliments, cal
parar atenció als elements
que els deterioren: sol; aigua;
temperatura; taques; cops,
fregaments i tensions; i
insectes i microbis.
Per consumir, no cal
comprar. Hi ha altres maneres
d’accedir a béns i serveis,
moltes sense pagar amb
diners. Podem resoldre moltes
necessitats amb el préstec,
l’intercanvi o aprofitant
materials de rebuig.

O P C I O NS

53

Comprar amb criteri
vol dir escollir comerços i
productes que afavoreixen
la preservació del planeta
i el benestar de les
persones.
Amb la tria de béns
usats, reutilitzables i/o de
baix impacte ambiental,
reduïm la repercussió del
nostre consum en el medi
natural.
Quan apostem per
iniciatives que s’orienten
al benestar de les
persones i no a obtenir
el màxim benefici,
contribuïm a crear una
societat més justa.
Si amb el nostre
consum afavorim
l’economia local,
enfortim la nostra
comunitat.
El consum conscient
de cadascú, acompanyat
de l’acció col·lectiva per
donar volada als canvis
i per promoure canvis
estructurals, pot esdevenir
una eina de transformació
social.

1r

CONSUMIR
MENYS

• Replantejar necessitats,
satisfer-les sense consumir
• No malbaratar
• Mantenir en bon estat
• Reparar

2n
CONSUMIR
SENSE COMPRAR
• Accedir a l’ús
• Intercanviar i redistribuir
• Aprofitar materials
de rebuig

3r
COMPRAR
AMB CRITERI
• Adquirir béns usats
i reusables
• Escollir béns de baix impacte
ambiental
• Afavorir l’economia local
• Afavorir economies
orientades a les persones
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E N T R E V I S TA A

Á LVA RO P O R RO
PER LAIA TRESSERRA

F OTO G R A F I A : M A RTA M O L I N A

CAL VIURE ELS CANVIS EN EL CONSUM
AMB ALEGRIA, NO COM UNA CÀRREGA

Qui és l’Álvaro Porro?
L’Álvaro Porro, llicenciat en Economia,
és un activista. Ha dedicat bona
part dels primers dotze anys de
la seva vida laboral a la revista
Opcions. La seva aportació ha estat
clau per fer evolucionar el discurs
sobre el consum conscient. Fa dos
anys va començar a treballar a
Barcelona Activa, i des del juliol és
el comissionat d’Economia Social,
Desenvolupament Local i Consum
de l’Ajuntament de Barcelona.
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El consum conscient segons l’Álvaro Porro
El consum conscient és una invitació a observar la
nostra forma de vida: “Deixa’m veure la teva nevera
i sabré com vius.” És curiositat, voler entendre què
és el que hi ha abans i després del nostre consum. És
una pràctica, provar de satisfer les necessitats d’una
altra manera. És una proposta oberta, no hi ha una
recepta ni una resposta correcta, sinó molts camins
per recórrer. És un anhel que t’empenta a entreveure
unes formes de vida que et motiven, un món que
et fa vibrar. És una invitació a fugir de respostes
individuals, a buscar respostes col·lectives que
ens fan guanyar també en l’àmbit personal.
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LT
ÁP

En quin moment comences a interessar-te
en el consum com a eina de transformació?
Vaig començar a interessar-m’hi quan feia
el primer curs de la carrera d’Economia. Jo
escoltava el que m’explicaven de la llei de
l’oferta i la demanda i pensava que la demanda
podia tenir un poder increïble. I era una idea en
la qual creia que s’havia de treballar. En aquella
època, no havia sentit mai parlar de consum
responsable ni de res de semblant. Al cap d’un
temps sí que vaig descobrir el comerç just,
i vaig veure que la cosa anava per aquí.
Llavors vaig marxar a Amsterdam i allà vaig
conèixer la revista Ethical Consumer, que és
una revista anglesa pionera en el tema. Va
ser un descobriment, perquè aquella gent ja
estava obrint el camí que jo veia que s’havia
d’explorar. També vaig llegir el llibre Rebelión
en la tienda. Opciones de consumo, opciones de
justicia, que havia traduït de l’italià l’editorial
Icaria, l’any 1997. I així vaig saber que a l’Estat
també hi havia gent pensant en això. De fet, en
van fer l’adaptació en Joan Torres, que va iniciar
el Centre de Recerca d’Informació i Consum
(CRIC), i la Montse Peiron, que posteriorment
crearia la revista Opcions, en la qual vaig acabar
treballant durant dotze anys.

que hi ha unes fortes estructures socials,
polítiques i econòmiques. Només amb accions
individuals és impossible canviar el model.
I vam pensar que transmetre la idea contrària
era injust. Vam arribar a la conclusió, i hi
ha alguns articles meus publicats a la revista
que intenten expressar-ho, que el món no el
canviarem des del consum exclusivament. Però
sense tocar les formes de consumir, que al final
són les formes de vida, no podrem canviar el
món. El consum és un tema que hem de tocar
en el canvi, però no podem pensar que el canvi
es podrà fer només des d’aquí. Perquè, si no,
també podem caure en un discurs neoliberal
i despolititzador, centrat en la perspectiva
individual.
LT
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Pensava que la demanda
podia tenir un poder increïble.
LT
ÁP
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Quins referents teníeu, quan vau començar?
Doncs ens ho vam inventar tot sobre la marxa.
Teníem el model d’Ethical Consumer, però de
seguida vam veure que hi havia coses seves que
ja no volíem imitar. Crec que junts vam anar
creant un discurs propi.
Quin seria aquest discurs?
L’hem anat perfilant al llarg dels anys. Al
començament, jo tenia una mirada més naïf
del que es pot fer des del costat de la demanda.
En clau econòmica, pensava que si la demanda
marcava un camí, l’oferta aniria cap allà. Però
de seguida em vaig anar adonant que aquesta
idea innocent, per si sola, pot ser perillosa.
Perquè transmet la idea que la producció
es pot alterar per la suma de moltes accions
voluntàries individuals, sense tenir en compte
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A vegades es compara el moment de prendre
una decisió de compra amb el moment
d’emetre un vot. Creus que és encertat?
Quan anem a votar, és una persona, un vot; tant
és la meva capacitat econòmica. En canvi, quan
parlem de consum no és exactament el mateix.
Perquè aquí el teu poder adquisitiu marca molt
les teves opcions a l’hora de poder triar. I no
només el teu poder adquisitiu, també les teves
facilitats per accedir als productes que desitges.
A vegades, si no hi ha un entorn que et doni
aquesta possibilitat de consum, no pots triar.
Cal que les polítiques públiques facilitin això,
com per exemple l’Ajuntament de Barcelona,
que vol afavorir circuits curts per al tema de
l’alimentació. Per tant, no hem de perdre de
vista que és veritat que el nostre consum té un
impacte sobre el model econòmic i ajudem a
modelar, però també hem d’entendre que no
tots tenim les mateixes capacitats de triar quin
consum fem. És una qüestió d’informació,
de poder adquisitiu i de recursos accessibles.
Per tant, aquesta metàfora del vot té aquesta
limitació.
Però la dimensió individual també hi és, oi?
Sí, i vam veure que amb el discurs del consum
responsable és molt fàcil generar malestar
emocional. Jo tenia molt clar que no podíem
dedicar els nostres esforços en la línia equivocada:
no canviar res i a sobre provocar malestar
a la gent. Això em va portar a fer la secció “El
divan”, per tenir cura de la dimensió psicològica
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no pots estar tot el dia en guàrdia. Els inputs
per consumir són tants i tan intensos que
o hi ha tot un model de vida que t’acompanya
i que et protegeix, o acabes sucumbint.
El que està clar és que la relació entre consum
i estil de vida hi és. A les meves xerrades
m’agradava plantejar una proposta: mostrava
fotografies de tres neveres diferents. Les vaig
treure d’una sèrie del fotògraf Mark Menjivar,
que havia retratat neveres de gent molt diversa.
Les que jo havia triat eren d’un cambrer d’un
bar de Texas que treballava de nit, d’una
llevadora de parts naturals amb fills i d’un
grup de joves que compartien pis. I tothom
podia treure conclusions força encertades de
com vivia aquesta gent només observant el
contingut de les seves neveres. Amb la mateixa
sèrie de fotografies vam il·lustrar la portada del
número 38 d’Opcions.

La transformació col·lectiva
sense el canvi personal
tampoc no és sòlida.
LT

L’Álvaro Porro ha estat sempre molt vinculat al projecte de Can Masdeu,
on vam fer la primera part de l’entrevista.

i emocional de tots aquests processos. La clau
és l’alegria pel canvi. És importantíssim que els
canvis en el consum es visquin amb alegria i no
com una càrrega.
LT
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Els canvis de consum porten a canvis d’estil
de vida?
A vegades. Els processos de canvi no són lineals.
Un canvi en una forma de consumir et porta un
canvi de forma de vida que et porta a un canvi
de consum... I sempre ha de ser perquè tu sents
que acabes millorant; que estàs vivint de forma
conscient, amb més capacitat de tenir el control
de la teva vida; que no estàs consumint molt i
treballant molt per pagar el que consumeixes.
És el tòpic, però hi ha una part de realitat en
això. El canvi en la forma de consumir ens pot
portar a una forma de vida més plena i alegre.
Canviar això només no és ni bo ni dolent, però
així no es fan canvis una mica sòlids. Perquè
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Per arribar a portar un canvi social, els canvis
en el consum han de ser col·lectius o forçar
canvis legislatius?
Donant voltes al discurs vam arribar a la conclusió
que cal actuar en tres esferes: la individual,
la col·lectiva i l’estructural. Sempre ho havíem
dit, però no d’una manera tan clara. Des
d’aleshores la revista s’estructurava en tres
seccions que reflectien aquest esquema. Els
tres nivells es retroalimenten. El canvi només
individual és molt feble. Té molt poques
possibilitats de materialitzar-se, de consolidarse, etc. Però la transformació col·lectiva sense
el canvi personal tampoc no és sòlida, perquè
no se sosté en una voluntat individual forta.
La dimensió col·lectiva és potentíssima perquè
és on es poden fer canvis importants i també
perquè ens doten de contextos afavoridors de
transformacions personals. El que en diem
cercles virtuosos. I després hi ha les estructures:
per exemple, si la ciutat està pensada per als
cotxes, per molt que tu vulguis moure’t en
bicicleta, ho tindràs molt complicat. I això en
qualsevol àmbit. Sempre hem parlat que hi ha
d’haver aquests tres nivells.
OPCIONS
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Quines reflexions hi ha darrere l’evolució
terminològica en relació amb el consum?
Al principi, a Opcions parlàvem de consum
responsable, perquè era el terme més estès. Però
ens vam començar a adonar que responsable
posava tot l’èmfasi en la responsabilitat, en
especial, en la responsabilitat individual. Però
això, més que generar apoderament i capacitat
de transformació el que fa és transmetre un
pes. Vam començar a buscar altres termes que
no posessin tant l’èmfasi en la responsabilitat
i, en conseqüència, en la culpabilitat. Volíem
evitar una cosa que a vegades ha passat en
alguns dogmes religiosos per exemple, en
relació amb el sexe. Des del dogma et faig
servir culpable per una cosa que és allà, que és
inevitable, com el desig sexual i, quan ja et sents
culpable perquè no ho pots evitar, llavors et
dono elements per redimir-te. No volíem que
el consum responsable fos el mateix: et genero
culpa amb el consum, on ser coherent al 100%
és impossible, i després et dono elements per
redimir-te, ja sigui la revista o un producte
amb un segell. Ho vam voler evitar. Aleshores
vam començar a parlar de consum conscient,
en el sentit de tenir consciència del que fem,
de com el consum impacta en la nostra pròpia
vida i en el món. Al final el consum és un
reflex del teu patró de vida. Té a veure amb
com t’administres el temps i com valores les
relacions. Va molt més enllà de si la marca
és ecològica.
Després vau parlar de consum transformador.
Sí, darrere del transformador hi ha una anècdota
molt bona, de fa molts anys. Em van convidar
a anar a un programa de TV3 on vaig coincidir
amb el sotsdirector de l’Agència Catalana de
Consum. A la tornada amb el taxi des dels
estudis de Sant Joan Despí, vam parlar una
mica i vam dir de quedar un dia i explicarli què estàvem fent per si consideraven que
podíem tenir algun tipus de col·laboració. El
dia de la trobada, després d’escoltar-nos, ens va
dir que això nostre no era consum responsable,
“si de cas, és consum transformador”, va afegir.
Era la seva manera de dir-nos que no els
interessava, que no estava en la línia del que
ells volien promoure. Ells tenien una campanya
de consum responsable en el sentit de consum
d’alcohol, tabac... I també treballaven des del
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punt de vista dels drets del consumidor. Al final
ni ens van donar res ni van col·laborar en res,
però sí una ajuda terminològica: en sortir de la
reunió vam afegir l’adjectiu transformador.

Ens va dir que això nostre
no era consum responsable.
LT
ÁP
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L’Ajuntament ha optat pel responsable, també.
Crec que s’han de fer servir les paraules que
t’ajuden a connectar més amb la gent amb qui
estàs intentant interactuar. Per tant, si en un
determinat moment t’ajuda més una paraula
que una altra, doncs no cal ser dogmàtic.
Consum responsable és el terme més estès,
que més s’entén, que més gent identifica
clarament amb la proposta que hi ha al darrere.
Tot i que per a mi no sigui el terme ideal, ara
mateix és el que ens permet connectar amb més
gent i d’una manera més directa. Per això
l’Estratègia d’impuls del consum responsable
de l’Ajuntament de Barcelona es diu així.
Com afrontes el repte del Comissionat
d’Economia Social, Desenvolupament Local
i Consum de Barcelona?
És una oportunitat molt gran de poder donar
una empenta política a temes amb els quals ja
fa molts anys que treballo i que són rellevants
per a la societat. També em fa respecte, tot i que
ja fa un temps que treballo a l’administració
i ja he pogut copsar quins són els reptes i les
limitacions. Ho afronto amb moltes ganes de
donar el millor de mi mateix, com ja he intentat
fins ara.
És molt important, quan estàs en rols de
govern, entendre que has de governar per a
la gent que creu en el que estàs fent i per a la
gent que no ho veu tant. I has d’aconseguir
generar consensos, visions respectuoses... Això
no vol dir que a vegades has d’agafar camins
que no agraden a tothom, i que poden entrar
en conflicte amb els interessos d’alguns. Però
sempre ho has de fer des d’un marc democràtic,
entenent que hi ha diversitat de visions.
Hi ha molt camí per recórrer, hi ha una
expectativa de canvi molt gran però hem
d’entendre els ritmes de les coses, les limitacions
del dia a dia. I amb això hem de fer equilibris.
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És el que anomeno repte bicicleta. Sempre has
d’estar pedalant per no perdre l’equilibri, i
alternar la mirada a curt i llarg termini.

No es pot anar de zero a cent
en poc temps. Primer cal generar àrees
que siguin capaces de treballar el tema.
LT
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Quines eines té el Comissionat per incentivar
el consum conscient?
Hi ha moltes polítiques municipals que
afavoreixen el consum responsable, tot i
que no sempre s’usi aquest terme i que no
totes depenguin del Comissionat. Però hi ha
actuacions que signifiquen un gran avenç. Les
resumiria en quatre grans línies. La primera són
les polítiques de suport a l’economia social i
solidària, on s’està fent molt; a més, per arribar
també a les empreses convencionals, es potencia
la responsabilitat social corporativa. Una altra
línia important és la compra pública responsable,
que està creixent i de la qual Barcelona és
capdavantera; aquí s’ha fet un clausulat molt
important pel que fa a l’àmbit social, que se
suma al que existia en clau ambiental, a més que
se n’estan millorant els sistemes de seguiment. La
tercera línia, on ja hi ha noves eines, és potenciar
el desenvolupament local i de proximitat: a
escala de districte i de barri, afavorint la creació
de comunitat. I, finalment, la darrera línia és la
política ambiental, en la qual destaca la creació
de les superilles, però també el nou operador
municipal energètic verd, i altres mesures en
àmbits de mobilitat, contaminació i residus.
Si entrem a parlar més de les polítiques que
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porten l’etiqueta de consum responsable,
i que s’adrecen al consumidor final, sobretot
en temes de sobirania alimentària potser està
una mica menys avançat. A l’Ajuntament
de Barcelona, no hi ha hagut una política
històricament de manera transversal en aquests
camps, tret d’algunes àrees com compra publica
verda. Per tant, en molts casos, has de començar
gairebé de zero. I no es pot anar de zero a cent
en poc temps. Primer cal generar àrees que
siguin capaces de treballar el tema, que a vegades
implica formació, moviment de personal, etc.,
i això a l’administració és complicat. Encara
més amb unes lleis estatals que han anat reduint
l’autonomia municipal; per exemple, no es pot
contractar, augmentar el nombre real de places...
També, en això soc molt sincer: el consum
responsable i la sobirania alimentària no són
prioritaris a l’agenda municipal. Tot i que
hi ha sensibilitat i interès pel tema. N’hi ha
d’altres, com l’habitatge, la gestió del model
turístic o la transparència, que ara mateix són
eixos vertebradors de la política municipal.
I és normal que sigui així perquè hi ha reptes
urgents en aquest sentit i perquè el govern
ha arribat al consistori amb aquests temes
com a bandera.
Així i tot, sí que tenim dues noves eines molt
importants com són l’Estratègia d’impuls del
consum responsable i l’Estratègia d’impuls de
la sobirania alimentària, que recullen i agrupen
mesures i accions que es fan en moltes àrees en
aquestes línies. Aquestes estratègies permeten
operativitzar al màxim el que es fa. Ara la feina
del Comissionat és impulsar-les. Soc partidari
OPCIONS
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d’establir prioritats que obrin un camí que
s’haurà d’anar fent en futurs mandats perquè
són polítiques de llarg recorregut.
I quines haurien de ser aquestes prioritats?
Encara m’estic situant per definir les prioritats
d’aquestes estratègies. L’elaboració de les
estratègies ha servit per recollir i coordinar
moltes mesures i accions i ara toca decidir
quins seran els projectes referent. Crec que
s’ha de treballar en la línia de la divulgació
i educació, en la d’incentius fiscals i econòmics
i en la d’exemplaritat de l’Ajuntament. Hem de
buscar projectes pioners, que generin referents.
En política alimentària, una de les prioritats pot
ser la promoció dels circuits curts, on podem
trobar aliances amb altres administracions
i agents per tirar endavant un projecte
important. Però necessito una miqueta més
de temps per fixar prioritats.

setmana, el dedico a un terapeuta manual que
em faci massatges cada setmana o a comprar un
producte una mica més car, però de proximitat
i un model menys intensiu, en termes de PIB
estaria fent el mateix, però la segona opció està
generant ocupació local sense augmentar el
consum d’energia ni la generació de residus. Al
contrari, està generant un model d’ocupació més
sostenible, de qualitat i en un àmbit molt local.
El concepte decreixement té pros i contres. En
el seu moment, va tenir un paper provocador
perquè va qüestionar la necessitat i la
possibilitat de créixer indefinidament. Però, a
la vegada, també pot generar un efecte defensiu
perquè tenim un problema d’atur molt gran.
Per tant, crec que ara podem parlar d’altres
formes de creixement o de postcreixement.
Desenvolupament ens permet tenir un ventall
de significats més ampli. Podem parlar
de desenvolupament econòmic i també de
desenvolupament humà, que és un indicador
que fa servir les Nacions Unides i parla
d’educació, salut, igualtat de gènere... Per tant,
la paraula desenvolupament, en aquest sentit,
dona moltes possibilitats.

Hi ha una potencial aliança
entre el món del comerç i el món
del consum responsable.
LT
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La paraula desenvolupament, que ara forma
part del nom del Comissionat, és un terme
molt vinculat al creixement. Com ho relaciones
amb la teoria del decreixement?
La paraula creixement té moltes interpretacions.
La que s’associa a més ús d’energia i materials,
a més emissions i residus no ens interessa, com
a societat. Però sí que ens pot interessar un
creixement que no estigui vinculat a tot això.
Per exemple, si jo, en comptes de dedicar part
del meu sou a viatges d’avió low cost de cap de
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Com s’integra, en l’àmbit municipal, el suport
al teixit comercial i, alhora, l’impuls d’un
consum responsable que, moltes vegades, passa
per consumir menys?
Aquest és un dels reptes principals. Crec que hi
ha una potencial aliança entre el món del comerç
i el món del consum responsable, però és veritat
que s’ha de treballar bé perquè a vegades pot
semblar contradictori. Al comerç, i sobretot al
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comerç de proximitat, li interessa un consumidor
que sigui conscient del que compra, que valori
qualitat, no només el preu, que valori tenir un
teixit productiu i comercial viu, local.
El comerç de proximitat, a més del valor de la
proximitat en si mateix, pot donar un servei
comercial de molta més qualitat: assessorament,
selecció prèvia dels productes i relació qualitat
preu. També, en el tema del malbaratament,
està comprovat que la botiga petita de producte
fresc té molta més capacitat de no malbaratar
aliments, que és una cosa que interessa
al consumidor responsable. Hi ha molts
elements on es pot generar aquesta aliança
entre el consumidor responsable i el comerç
de proximitat. Òbviament, al comerç no li
pots demanar el missatge de consumir menys,
perquè ell necessita que la gent consumeixi per
poder viure, i és totalment legítim. Però igual
que ens plantegem com créixer d’una altra
manera, doncs ens podem plantejar com fer
un consum diferent.

L’economia social i solidària
no es pot fer des de l’administració.
LT
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Com s’enfoquen les polítiques de suport
al sector cooperatiu i comunitari?
El primer que hem d’entendre és que, dins
l’àmbit de les altres economies o les economies
transformadores, que és la terminologia que
estem fent servir, hi ha molta diversitat. Sí
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que comparteixen una altra forma d’entendre
l’economia, l’empresa, la rendibilitat, el valor
o la productivitat. També la necessitat de fer
visible allò que és invisible, com l’economia
reproductiva o tot l’ecosistema ecològic. Però
no és un univers que a si mateix es concep com
a tal i, de fet, quan intentes fer una política
pública que s’hi orienta, una part del procés és
transmetre la idea que això és un àmbit i que
aquí hi ha unes àrees polítiques i tècniques
de referència. I generar una interlocució.
Aquesta és una de les feines que el Jordi Via
[l’anterior comissionat] ha fet amb moltes ganes
i que també es reflecteix en el Pla d’impuls de
l’economia social i solidària. Aprofito que el Jordi
és lector d’Opcions per agrair públicament la
molta i molt bona feina que ha fet.
També hem de tenir molt clar que l’economia
social i solidària no es pot fer des de
l’administració. S’ha de fer des de la societat,
amb entitats, cooperatives, associacions...
L’administració pública pot ajudar, promoure i
acompanyar. Cal dimensionar bé la intervenció,
que sigui proporcional amb el pes real d’aquesta
economia perquè, si no, podem caure en un excés
de recursos, objectius, ambicions, que el propi
àmbit no sigui capaç d’entomar. Hem de trobar
un punt d’equilibri, promoure sense asfixiar. Tot
i que posar fronteres és complex, el Comissionat
va fer un estudi de la mida de l’economia social i
solidària a la ciutat i es va arribar a unes xifres del
voltant del 7% del PIB de la ciutat.
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Com s’integra l’aposta per l’economia social
amb les polítiques econòmiques tradicionals?
Partim d’un model econòmic que es basa en
tres potes: el sector públic, el sector privat, amb
tota la seva diversitat, i el sector cooperatiu o
comunitari. I pensem que és millor no generar
bombolles. El sector públic pot exercir un
lideratge important per fer canvis en el model
econòmic. Per exemple, aplicant certs criteris
de contractació pública. Pel que fa a l’economia
convencional, creiem que es pot “contaminar”
dels valors i algunes pràctiques del sector
cooperatiu o comunitari com, per exemple, la
governança de les organitzacions. Però també
l’economia social i solidària es pot contaminar
d’elements de l’economia convencional i integrar
sense complexos conceptes com la rendibilitat, la
meritocràcia, la productivitat o el màrqueting.
Per tant, crec que barrejar més els mons i deixar
que hi hagi una contaminació mútua positiva,
serà un guany per a tots dos àmbits. L’ideal seria
que, en algun moment, sigui difícil diferenciar
què és l’economia social i solidària i què és
l’economia convencional. Perquè, al final, el que
ens interessa és que cada vegada hi hagi més
actors econòmics, més empreses, més entitats
que facin activitat econòmica que estiguin
imbuïts pels valors de l’economia social i
solidària. Li diguin o no li diguin aquest nom.
Des de l’economia feminista es reivindica la
necessitat de posar la vida al centre, posant
valor a les cures. Com es gestionen les cures des
del govern municipal?
He de reconèixer que, veient com van els
membres del govern municipal, la veritat
és que les cures cap a nosaltres mateixos no
s’estan fent del tot bé. El grau de sobrecàrrega
de feina és molt gran, en part per l’ambició de
voler canviar i fer coses diferents. Sí que s’ha
incorporat una mirada cap aquest tema i hi
ha exemples de bones pràctiques. Però és un
dels camins que s’han d’aprofundir, perquè, si
no, al final la política i el govern municipal es
converteixen en una trituradora de persones.
Sobretot de les que estan liderant els canvis.
Com a administració pública, hi ha funcionaments
molt més respectuosos amb la vida i les cures
que en el sector privat. Tot i que també és
important no generar unes grans dualitats.
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Hem de veure com anar millorant les
condicions i les possibilitats d’integrar la cura
en el sector públic sense despenjar-nos del
sector privat, sinó arrossegant-lo. Per exemple,
una de les eines que tenim des del Comissionat
és la xarxa Nust: empreses que tenen bones
pràctiques de gestió del temps.
Pel que fa a les polítiques de les cures en
l’actuació global de l’Ajuntament, crec que s’està
sent pioner. Hi ha un Departament de programes
de temps i economia de les cures que s’ha volgut
que depengui d’economia i no de feminisme, tot
i que es treballa molt conjuntament. Precisament
per donar el missatge que és un tema de tots i
totes. Ara som a la fase d’obrir camí, de veure
com es pot fer, d’escoltar el sector acadèmic
i l’activista i de veure com aquesta mirada es
concreta en polítiques públiques.
LT
ÁP

Queda espai per a l’activisme?
Una bona part del meu activisme el faig des de
l’administració pública, canviant les polítiques
públiques i les formes de fer, i això també canvia
la vida de les persones. Abans de treballar aquí,
el meu activisme també estava barrejat amb la
dimensió professional. Sí que continuo donant
suport a moviments socials, amb temps o
donacions. Faig tallers de facilitació amb la PAH
i continuo col·laborant amb el Punt d’Informació
de Collserola. Aquestes activitats m’alimenten,
m’ajuden a entendre què està passant al món
i em connecten amb qui soc i d’on vinc.

Foto: Pere Nadal.
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R E P O RTATG E

L’ALEGRIA DEL CANVI
CAP AL CONSUM CONSCIENT
R E DACC I Ó : M A RTA M O L I N A

F OTO G R A F I A : DA N I CO D I N A

El Christian i el Jordi surten a comprar. Abans,
agafen el carro, hi posen bosses, un envàs buit
de detergent i una carmanyola. El Jordi no pot
evitar somriure quan recorda la vergonya que li
va fer el primer dia que, a la parada del mercat,
va demanar que fiquessin l’hamburguesa en el
recipient que ja portava de casa. Avui la carnissera
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ja no s’estranyarà que no vulguin l’hamburguesa
amb safata de porexpan, perquè ja els coneix,
però saben que la clientela encara els mirarà
amb curiositat. Fins no fa gaire, a ells tampoc no
se’ls hauria acudit portar els envasos de casa per
evitar els d’un sol ús. Però ara són consumidors
conscients i ja no saben fer-ho d’una altra manera.
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TOT ÉS COMENÇAR
A casa seva el consum va canviar gràcies a la
campanya JosocCoco, impulsada per Rezero. El
repte? Viure trenta dies sense generar residus. Per
aconseguir-ho, han hagut de canviar molts hàbits
i han descobert establiments propers que els ho
posen fàcil. Ara compren a botigues del barri on
venen a granel i ja no van a les grans superfícies:
“No anem al súper perquè veiem que esta tot
envasat.” Això sí, tot i que viuen a l’Eixample
de Barcelona, amb molta oferta comercial, per
comprar llet a granel han d’anar al barri del Clot.
Però això tampoc els suposa un problema: “Em ve
de pas per anar a la feina”, comenta el Christian,
“així que no és un gran sacrifici.” Per a ell la llet és
un bàsic: la necessita per preparar-se els iogurts.
Des que ha après a fer-se’ls a casa, estalvia cada
setmana una dotzena d’envasos que abans anaven
al contenidor groc.
I ara tampoc hi llencen envasos de detergents:
“Tothom pot anar a comprar els productes de
neteja i higiene personal a granel, és molt senzill:
gastes el primer envàs i, després, el reutilitzes.” En
Jordi destaca que molts dels canvis que han hagut
de fer per evitar residus han significat tornar a
hàbits de quan era petit, com utilitzar tovallons
de roba per no gastar-ne de paper, retornar els
envasos de vidre o portar un carro per anar a
comprar.
El Christian se sent orgullós d’utilitzar la bossa de
malla sense nanses quan va a comprar verdura o
fruita i es resisteix a usar els guants de plàstic. Ens
comenta, somrient, que se sent observat quan posa
la fruita a la bossa de malla “la gent que continua
usant bosses de plàstic em miren estranyats i es
pensen que estic robant”. També han tornat a
utilitzar la cafetera tradicional per fer el cafè en
comptes de la màquina que necessita càpsules de
plàstic i alumini. I han deixat de fer compres per
Internet per evitar els enviaments que, sempre,
vénen amb embolcalls de plàstic enormes i
innecessaris.
Tot i els canvis que expliquen, destaquen que no
inverteixen més temps a fer la compra. “Pot semblar
que anar al súper és més ràpid que comprar a la
botiga de barri, però en realitat, no és així i, fins
i tot, gastes menys diners”, comenta el Jordi. Ell
abans comprava les hamburgueses en envasos de
quatre unitats “i com que el Christian és vegetarià
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El Jordi i el Christian reben a casa el lot de Rezero.

EL REPTE #JOSOCCOCO:
5 FAMÍLIES, 30 DIES,
0 RESIDUS
És possible viure sense generar residus? Fins a
quin punt cal canviar d’hàbits de consum per
aconseguir-ho? Rezero s’ha presentat a casa de
cinc famílies i els ha plantejat un repte que els
ha revolucionat el dia a dia: viure sense residus
durant un mes. I per posar-ho una mica
més fàcil, també els ha donat unes ajudes:
una gerra per filtrar aigua, una cantimplora,
embolcalls reutilitzables, una carmanyola per
anar a comprar productes a granel i una bossa
de malla per posar-hi fruita i verdura.
Mentre dura la prova, les famílies es van
gravant per deixar constància del procés,
tant dels èxits com de les dificultats. Setmana
rere setmana, els vídeos demostren que els
canvis necessaris capgiren els hàbits diaris. I
no sempre és fàcil trobar recursos per evitar
els residus. Les dificultats varien en cada cas,
segons les necessitats i l’entorn. Per exemple,
no és el mateix si vius a la ciutat que si ets
en un entorn rural. En els dos casos hi ha
avantatges i inconvenients.
Des de Rezero ho tenen clar: cal un canvi
de paradigma de consum, però també és
necessari transformar processos de producció
i distribució i aconseguir més implicació de
les administracions públiques. Una proposta?
oferir incentius econòmics per a qui faci
menys residus.
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Autofoto del Dani a la granja on compra la llet a granel.

m’acabaven sobrant i es feien malbé”. Ara compra
al dia: “Si sé que he de venir a dinar a casa, me’n
compro una i llestos. Ah! I me l’enduc en un tàper.”
El Jordi també ha deixat de comprar enciam tallat
en bosses de plàstic. “S’acabava fent malbé!”, es
queixa el Christian. I estan contents d’haver après
a fer-se l’aigua amb gas. En canvi, hi ha productes
que no troben sense plàstic: el menjar pel gos, per
exemple. “Antigament hi havia pinso a granel, però
ara ens costa trobar-lo, almenys al barri.”
Durant el repte han pres consciència del volum
de residus innecessaris que generaven i han après
coses que ja incorporaran en la seva quotidianitat.
Tot i que el Christian reconeix que per ser un
consumidor conscient cal organitzar-se una mica
més i planificar les compres, els dos estan d’acord
que no hi haurà volta enrere: “És com un canvi de
xip. No creiem que tornem a la vida d’abans. Ara
tenim sempre al cap els residus, però d’una forma
còmoda, sense estressar-nos”, comenta en Jordi.

HÀBITS,
INCOMODITATS I AVIS
En Guim tot just tenia unes setmanes de vida però
ja havia disparat el volum d’escombraries de la
família. Cada vespre, quan el seu pare, el Dani,
sortia a llençar la bossa del rebuig, s’esgarrifava
de la pila de bolquers que hi duia. Per això, quan
des de Rezero els van proposar el repte de reduir
els residus durant un mes, ell i la Cecília, la seva
parella, no ho van dubtar.
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Amb l’ús de bolquers de roba, la família del Guim evita molts residus.

Per a aquesta família de Cistella, a l’Empordà,
el canvi més important va ser introduir-se al
món dels bolquers de roba. “D’entrada sembla
complicat, però després aprens com funcionen
i ja està.” Per això en Dani insisteix que la gent
no desisteixi a la primera. La Cecília afegeix
que, tot i que cada dos dies han de fer rentadora,
econòmicament els compensa molt. Ella també
ha començat a fer servir discos de lactància
reutilitzables. Abans n’usava de plàstic i paper
i se’ls havia de canviar cada vegada que alletava.
Els de roba “són molt més còmodes, més suaus
i es poden rentar”. Els que no ho tenen tan clar són
els avis de la criatura, que els diuen que “no cal
tornar a aquestes incomoditats”.
El Dani i la Cecília reconeixen que cal fer un esforç
organitzatiu, però els fa feliços no haver d’anar
carregats al contenidor de rebuig. I és que no tan
sols han reduït en bolquers, també en envasos
de iogurts (ara n’estalvien vint a la setmana)
i altres coses envasades. “Sempre compràvem
al supermercat. Tot envasat, per anar ràpid”,
comenta el Dani, que ara fins i tot compra la llet
a granel a una granja. “No érem conscients del que
tenim a prop de casa. La fruiteria ens ve de camí,
igual que la xarcuteria i el forn de pa”, afegeix.
I, quan van a la xarcuteria del poble, si un producte
el tenen envasat, no se l’enduen.
També van més sovint a comprar i no malgasten
tant de menjar. Els dos coincideixen que comprar
als petits comerços “fa més poble” i té un valor
afegit, com per exemple, quan et recomanen la
millor fruita, et diuen quina és la de temporada
o t’informen d’on procedeix. “I de tant en tant
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SOBRE
INCOHERÈNCIES,
PERILLS I DIFICULTATS

La Goretti compra la tahina a granel.

em donen alguna recepta”, afegeix el Dani, que creu que ara,
que cuinen més a casa, han guanyat en salut. A ells, anar a
comprar amb carmanyoles i bosses reutilitzables els sembla
que només requereix un esforç molt petit comparat amb els
beneficis que n’obtenen.
Ara bé, la Cecília i el Dani també han descobert que la societat no
potencia aquest tipus de vida “residu zero” i que has de fer mans
i mànigues per no generar residus. “Moltes vegades, per més
que expliquis que no vols plàstic, te’l segueixen posant.” A més,
quan el Guim ha començat a anar a l’escola bressol han hagut de
tornar als bolquers d’un sol ús. Ara els de roba són només per a
casa on, això també, continuen sense fer servir tovalloletes.

GUERRA AL PLÀSTIC
La Goretti no és una principiant en el consum conscient.
Fa temps que forma part d’una cooperativa de consum
agroecològic del barri de Gràcia, a Barcelona, on també
comparteix pis amb tres altres persones. Creu que la veuen com
l’excèntrica de la casa: un li posa en dubte que el que fa serveixi
per a res, l’altre li diu que molt “guai”, però no s’hi suma. El cas
és que ella, que està entestada a consumir productes ecològics i
de proximitat, ha acabat assumint tasques que no li pertoquen,
com ara, la compra de detergent per a la rentadora que ha de fer
avui abans d’anar al mercat.
Ja feia anys que havia començat a introduir canvis d’hàbits,
però el pas endavant més important el va fer fa un parell d’anys
quan, farta de veure platges inundades per tot tipus de plàstic,
va decidir deixar de comprar a establiments on l’utilitzen
als envasos. Ara, quan surt a comprar, porta el seu envàs
reutilitzable i “si me’l deixen utilitzar, genial i, si no, me’n vaig”.
Per això, abans de sortir de casa ha agafat una ampolla
reutilitzable. A la botiga on la reomplirà de detergent només
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“Em sembla pràcticament
impossible ser consumidora
conscient al 100%”, diu la
Goretti. Ella intenta buscar
sempre la coherència, però a
vegades no té clar quina és la
millor opció. Per exemple, quan
es renta les dents i recorda que el
seu raspall de bambú ha hagut
de viatjar des de la Xina per
arribar al seu lavabo. També té
dubtes amb les nous de sabó, un
producte natural que serveix per
rentar la roba que no està gaire
bruta. No desprenen cap tipus
d’olor. Es posen en un mitjó o
en una bosseta i, en contacte
amb l’aigua, treuen una
espuma, la saponina. Cada bola
dura entre dues i tres rentades.
Però provenen d’un arbre del
Nepal i la Goretti es pregunta si
realment val la pena.
Ella també veu el perill
de caure en una mena de
fervor consumista d’opcions
conscients. Suggereix que
potser, abans de comprar
l’“alternativa conscient” a
un producte d’un sol ús, cal
preguntar-se si pots prescindir
del producte, en qualsevol
format. I posa l’exemple de les
canyetes d’acer inoxidable.
La Goretti confessa que viu
“èpoques de pura obsessió
amb algun tema, com el de les
garrafes de l’aigua. He pensat
fins i tot d’anar als laboratoris
perquè m’analitzin l’aigua que
consumeixo. Però penso que
ja he anat incorporant coses
i que això ha de ser una mica
progressiu i sense atabalar-me.”
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En aquesta botiga on compra la Goretti, fins i tot tenen la sèmola de verdures a granel.

li posen una condició: que no sigui un envàs
d’ús alimentari, per motius de seguretat. Un cop
a l’establiment, la Goretti aprofita per comprar
una pastilla de sabó per al cos, que li dura molt
més que el gel. Surt de la botiga satisfeta perquè
amb aquests costums estalvia una bona quantitat
d’envasos al cap de l’any, però el que li agradaria
de debò seria convèncer els companys de pis per fer
plegats un sabó casolà que ha vist a Internet.
Del que està molt contenta és d’haver incorporat
a la seva vida les calces Cocoro, que absorbeixen
la menstruació. Ja fa anys que fa servir la copa
menstrual, però encara la complementava amb
salvaslips d’un sol ús, perquè les compreses de
roba no li acaben de semblar còmodes. Ara, amb
l’invent de la cooperativa Femmefleur, per fi podrà
tenir la regla sense generar residus.
La Goretti ens explica que el següent gran repte
és l’aigua. De moment la consumeixen de garrafa,
però vol instal·lar un filtre a l’aixeta. “He explorat
el carbó actiu, però segueixo buscant alguns
filtratges que siguin econòmics i rendibles.” De
moment, ella intenta reduir el consum d’aigua
per a neteja i higiene. Ara es renta el cabell dos
cops a la setmana, i així també estalvia xampú.
Ha descobert que a vegades caiem en un “excés de
neteja” i això, de vegades, fins i tot ens pot portar
problemes a la pell.
L’alimentació li resol força la cistella ecològica de
la cooperativa, però li cal complementar-la. Per
això, de tant en tant, va al mercat municipal. Fa
anys també comprava productes, com ara el seitan,
en un supermercat ecològic. Però ara ja no hi va
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perquè “no deixa de ser un súper i perquè moltes de
les coses les venen envasades en plàstic”. Com que
no ha trobat la manera de comprar el seitan sense
l’envàs de plàstic –perquè fins i tot el proveïdor
de la cooperativa, que ha estudiat alternatives, el
comercialitza així–, va decidir resoldre-ho fent-se
el seitan a casa. Només ha de comprar la farina de
gluten a granel i dedicar una estona a preparar-lo.
La llet de vaca la compra a granel en una botiga
del barri d’El Born i també ha deixat de consumir
llets vegetals envasades: ha après a fer-se’n una,
de civada, casolana. “Ja fa anys que he deixat de
comprar plats preparats en aquests supermercats
ecològics i si vaig a una botiga de precuinats hi
porto el tàper”, comenta. Però a la Goretti no tan
sols li preocupa el plàstic. També és conscient que
amb la tendència a acumular coses, estem esgotant
els recursos del planeta. Per això li rondava pel cap
la idea de muntar al barri una mena de “biblioteca
de coses”. La idea era que el veïnat es deixés de tot,
des del trepant a la tenda de campanya. Llavors
va topar amb Lendi, una iniciativa de consum
responsable que, a través d’una aplicació i un xat
telefònic, ja ha fet realitat aquesta idea en diversos
barris de Barcelona. Així la Goretti ha conegut
altres graciencs amb ganes de compartir i ja li han
deixat unes quantes coses, com ara llibres i un
carretó per anar a comprar.
A través de Lendi també ha après a fer-se la pasta
de dents. N’hi va ensenyar la Sara, en un taller que
va oferir a través de la mateixa xarxa, en la qual
també participa. La Sara creu que amb les accions
de consum pots canviar les coses però que cal
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difondre i compartir l’acció amb el teu entorn.
“Però t’ho has de creure, perquè qualsevol
canvi d’hàbits implica un canvi personal”,
comenta. La Sara viu al barri del Poblenou
amb la seva parella. A casa sempre han separat
i reciclat però ara, plegats, investiguen com
tenir menys impacte sobre l’ambient a l’hora
de satisfer les necessitats bàsiques de consum.
Abans llençaven una bossa plena de residus de
plàstic per setmana al contenidor groc. Ara,
només una al més.
Aquest estiu van apuntar-se al repte
internacional Plastic Free July (“juliol lliure
de plàstics”) per posar a prova la seva capacitat
de reduir la petjada ecològica i lluitar contra
la contaminació que els plàstics causen als
oceans. Durant un mes van evitar comprar
coses envasades amb aquest material i van
organitzar “vermuts sense plàstics”, als
quals els assistents havien de portar menjar i
begudes evitant els envasos.
La Sara és conscient que no han aconseguit
encara un estil de vida “residu zero”, però
està contenta de comprar la fruita i verdura
del Maresme, directament al productor, i la
carn i els embotits sense envasos d’un sol
ús. “Sempre els portem el tàper i ara ja ens
coneixen i mai ens posen envàs.” El més
complicat, diu, és que als centres comercials o
súpers accedeixin a usar el tàper perquè tenen
el seu propi protocol. “Tot i així, els he deixat
un suggeriment a la bústia”, comenta.

PAGESIA HEROICA
I CRIANÇA CONSCIENT
La Cristina sap que al Baix Llobregat hi ha
un moviment de resistència i la seva família
hi dona ple suport amb la compra setmanal.
Com ella mateixa explica, en una comarca
industrial, amb una forta pressió demogràfica
i clivellada per autopistes, autovies i xarxes
ferroviàries, viure de treballar la terra és
revolucionari. Per això ha decidit consumir
fruita i verdura produïda per una família
pagesa de la mateixa ciutat on viu, Sant Feliu
de Llobregat, que, a més, està fent el pas a
l’agricultura ecològica.
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A casa la Cristina, moltes joguines són fetes amb material de rebuig.

A casa són quatre: ella, el seu company, el Víctor, i els
seus dos fills, el Pau i l’Alba.
A l’escola que han triat per als nens consumeixen
llegum d’agricultura ecològica i fruita i verdura de
proximitat. “Fins i tot, alguna cosa surt de l’hort que
tenen i cuiden entre els alumnes.” De vegades, però,
a l’escola mengen productes que a casa intenten
evitar. “No en fem un problema si els donen un
iogurt amb envàs de plàstic o amb sucre ni tampoc
quan, a casa dels amics, en comptes de berenar pa
amb crema de garrofa, mengen Nocilla. No passa
absolutament res.”
A la cuina hi tenen tres garrafes de vidre de vuit
litres. “Ja no se’n veuen gaires, però tenim la sort que
a la nostra bodega de tota la vida encara les podem
reomplir.” L’arròs i la pasta els compren ecològics i a
granel en un molí fariner de Sant Vicenç de Castellet,
on venen farina, gra i cereals. Es van acostumar a
comprar-hi quan van anar a viure a Collbató, buscant
un entorn rural per a la família. Ara han tornat a Sant
Feliu, però hi van un cop l’any a fer una compra gran
perquè els surt més bé de preu que en altres llocs.
A casa gairebé no consumeixen carn i, quan en
compren, la busquen ecològica o van a la carnisseria
de tota la vida. “Els nens a l’escola ja en mengen i a
casa les iaies també els en donen. Intentem no abusarne”, comenta la Cristina.
Van començar a participar de les xarxes de roba
de segona mà quan ella es va quedar embarassada.
“Tothom ens deia, ‘no compreu res!’. I ens arribaven
caixes de vint quilos de roba.” El vuitanta per cent
del que vesteixen els seus fills és aprofitat i el que ja
no els fa servei ho fan circular cap a cases on hi ha
nanos més petits. La Cristina comenta que tot plegat
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La família de la Cristina consumeix l’aigua en garrafes de vidre
i té un temporitzador a l’escalfador d’aigua per estalviar energia.

significa un estalvi important perquè, sobretot els
primers anys, canvien de talla molt sovint. També
els cotxets de passeig i les cadiretes de seguretat per
al cotxe els els han deixat. “L’única cosa que hem
comprat són les trones.”
L’aposta de la Cristina per la lactància materna és clara.
Amb el Pau van acabar de manera consensuada
als cinc anys i l’Alba en té tres i mig i segueix prenent
pit. “Per mi la lactància ha estat la millor inversió de
la meva vida, perquè durant els primers sis mesos
de vida l’alimentació és natural, gratuïta i sana.
Una inversió en salut, perquè reforça el sistema
immunitari.” Reconeix que implica que la mare
estigui més lligada, però troba que haver-se de llevar
a la nit per anar a escalfar un biberó tampoc no és
una gran solució. Ells han optat per dormir, fins fa
poc, tots plegats a la mateixa habitació. Així, si a la nit
havia d’alletar, gairebé ni es despertava. A més, amb
els discs de lactància reutilitzables no genera residus
i també explica que, quan després del darrer embaràs
li va tornar la regla, es va passar a les compreses de
roba i n’està encantada.
Pel que fa a les joguines, intenten que no se’ls n’acumulin
massa però, com diu ella, és complicat perquè “el tema
regals a vegades se t’escapa de les mans”. Sobretot
els primers anys, “els nens rebien una quantitat
desmesurada de joguines”. Ara alguns familiars ja els
pregunten què necessiten abans de comprar res, però
a altres els agrada més fer una sorpresa i “apareixen
amb coses que de vegades no saps què fer-ne”. De tant
en tant, prèvia conversa amb el Pau i l’Alba, fan tria
de joguines i en donen a altres nens o les porten a
l’escola bressol.
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Però no totes les joguines que tenen són regals.
A diferents llocs de la casa n’hi ha de fetes pel
Pau. Ha construït un vaixell utilitzant oueres,
rotlles de cartró de paper higiènic i molta
creativitat. Ara està fent una bola de discoteca
amb cd-rooms vells. El mateix Pau ens ensenya
el contenidor de les piles i la colònia de romaní
que ha fet amb les seves mans.
La Cristina creu que mirar la televisió incita
els més petits a consumir. Ens explica que
en Pau estava molt enganxat als dibuixos
i de seguida que es llevava en posava. En
arribar de l’escola, també. “L’any passat vam
desconnectar el cable de l’antena i li vam dir
que s’havia espatllat. Va protestar dos o tres
dies i ara ja s’ha acostumat”, ens explica la
Cristina. Ara només veuen els dvd que ell tria
i així no s’empassa els anuncis de joguines que
apareixen a la televisió.
La Cristina va deixar de treballar per poder
dedicar-se als nens. Així també va guanyar
temps per buscar opcions de consum que
estiguessin més d’acord amb la seva manera de
veure el món. Es va convertir en una mestressa
de casa apoderada, orgullosa de prendre
decisions sobre què mengen, què consumeixen
i a qui paguen les factures. I segons el Víctor,
el fet de dependre només d’un sou també obliga
a consumir menys i posar més consciència
en el que es compra.
Expliquen amb satisfacció que han aconseguit
reduir trenta euros al mes de factura
d’electricitat, que paguen a la cooperativa Som
Energia. “Porta’m la factura de la llum i et diré
què has de fer per reduir”, els va dir un veí
expert en renovables. Ara consumeixen menys
energia i també paguen menys. El Víctor explica
que el primer pas va ser reduir potència i passar
a la tarifa de discriminació horària. “Des de la
nit al migdia, pagues l’electricitat a meitat de
preu i l’altra franja horària, un vint per cent
més cara. Tenim catorze hores barates i deu de
cares. Amb les barates tenim molt de marge.”
Posen rentadores i rentaplats només a la nit o
de bon matí. Han posat un temporitzador a la
caldera elèctrica, de manera que només treballa
de nit (menys hores que abans, i a meitat de
preu), i l’aigua els aguanta calenta fins que la
necessiten. A més, no tenen calefacció. El pis
està ben orientat i hi toca el sol tot el dia. Si fa
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fred, ens abriguem i intentem usar poc els radiadors
elèctrics.
Pel que fa a Internet, han trobat la manera, amb
l’assessorament de la cooperativa Guifi.net de
compartir-la amb uns quants veïns, a través d’un
servei de connexió gratuïta de l’Ajuntament.
“Necessites instal·lar-te una antena i tenir visió
directe amb el campanar de l’església de Sant Feliu
perquè és on hi ha el servidor de wifi”, explica el
Víctor. “L’únic inconvenient és que la connexió
és amb servidor intermediari proxy i no podem
connectar els mòbils a la xarxa, però amb els
ordinadors si.”
A més, són socis de Som Connexió, amb qui tenen
contractada la telefonia. La Cristina ens explica
que és una cooperativa del Baix Llobregat que ara
també comença a oferir Internet.

L’EXPERIÈNCIA
D’UNA VETERANA
Les filles de la Mariona tenen quinze i divuit anys.
Ella va fer servir bolquers de roba per a la petita,
fa més de deu anys que utilitza la copa menstrual i
ha consumit molt temps fruita i verdura de cistella
ecològica. Es pot dir que ja és una veterana del
consum conscient, però sap de què parla quan
diu que l’entorn no afavoreix que els nens i joves
n’incorporin pràctiques. De la copa menstrual,
per exemple, no en volen sentir a parlar. I de més
petites, ella feia els iogurts a casa, però no va poder
sostenir-ho: quan les nenes van començar a créixer
van descobrir que els agradaven més els de l’escola
o els de casa de les amigues.
També ha deixat de comprar la cistella ecològica.
Segons la Mariona, “si el barri m’ho posés fàcil i
còmode encara ho faria”. Això sí, és incapaç d’anar
a un supermercat a comprar res que sigui per
menjar, de manera que fa la compra de producte
fresc al mercat d’Hostafrancs del barri de Sants i
intenta consumir en comerços de barri i productes
de proximitat.
I tampoc no ha desistit amb l’ús de la bicicleta. Va
començar a moure’s amb dues rodes per la ciutat
el 2004, quan encara hi havia ben pocs carrils bici.
És el seu vehicle d’ús diari, econòmic, saludable
i sostenible. La bicicleta que té estava abandonada
i amb l’ajuda de la cooperativa Biciclot la va
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recuperar. Amb ells també va fer un curset per
aprendre rudiments de mecànica i saber fer el
manteniment del seu vehicle.
A més fa intercanvis de casa per viatjar. “Ja en dec
haver fet uns vuit: Holanda, Anglaterra, Suècia,
País Basc, Olot... Et permet viatjar d’una altra
manera: conèixer el país des de dintre, convertir-te
en un veí més. Es tracta d’una relació basada en la
confiança i no en els diners. I a més, fas llaços amb
gent de realitats diferents.”

COMPARTIR L’A LEGRIA
Després d’anys de consum conscient, la Mariona
ha hagut de deixar enrere alguns hàbits que havia
incorporat, però n’hi ha d’altres als quals ja sap que
no renunciarà mai. El Christian i el Jordi només fa
un mes que han començat, però també tenen clar
que hi ha canvis que ja són per sempre. Estan tan
contents del seu no estil de vida que tenen ganes de
“contaminar” el seu entorn de consum conscient.
Ens expliquen que un amic seu acaba de penjar a una
xarxa social, tot feliç, una foto d’una poma tallada i
pelada en una bosseta. “Mare meva! la poma ja porta
el seu envàs natural! Quantes coses a canviar!”,
exclama el Jordi. Ara planegen fer una festa “residu
zero” a casa perquè tenen ganes de compartir el que
han après i sumar nous companys de viatge.

La Sara ha convençut els botiguers del barri perquè li posin
la carn i el peix al tàper. Foto: cortesia de Sara Fuertes.
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1

MÓN EN M

VIMENT
INICIATIVES

MÉSOPCIONS (

1)

Consum transformador amb avantatges atractius
Catalunya
mesopcions.coop
La vocació de mésOpcions, que va néixer l’any
2015, és estendre el consum responsable com a eina
de transformació social. La seva proposta passa
per reformular la manera d’entendre el consum,
per treure’l de l’àmbit privat, col·lectivitzar-lo
i establir complicitats entre proveïdores i
consumidores. Un pas més en la construcció
de mercat social amb l’objectiu de bastir un nou
model social i econòmic.
MésOpcions és una plataforma de consum que
aglutina diverses empreses compromeses amb
l’economia social i solidària. Amb l’objectiu
de fer créixer el mercat social, ofereix serveis
i productes amb condicions avantatjoses a les
persones que s’hi associen. Ara, entre la base de
socis i les beneficiàries d’acords d’intercooperació i
convenis de col·laboració, facilita l’accés al consum
responsable a més de 150.000 persones.
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A través de mésOpcions, podem contractar, per
exemple, assegurances a Arç; energia verda a
SomEnergia, i telefonia i internet a SomConnexió
(en tots dos casos, sense l’aportació de capital
inicial). També tenim avantatges en els serveis
de COS (cooperativa de salut), Celobert (despatx
d’arquitectura), Fem Escala (administració
de finques), Biciclot (mobilitat en bicicleta),
DivaHogar (reparacions de la llar) i Fent país
(turisme).
MésOpcions és una cooperativa sense ànim de lucre
que funciona de manera democràtica: la governança
és a mans de les empreses proveïdores (la majoria
cooperatives, també) i dels mateixos consumidors.
També està previst que les persones que hi treballen
formin part del consell rector. Es tracta, doncs,
d’una cooperativa integral perquè incorpora tots
els agents implicats en la seva activitat.

OPCIONS

53

2

3

PAM A PAM (

2)

KATUMA (

3)

Mapa d’iniciatives de l’economia social i solidària

Com facilitar la vida als grups de consum

Catalunya
pamapam.org

Catalunya
katuma.org

Pam a Pam és una mapa col·laboratiu que ens
permet localitzar projectes de l’economia social i
solidària. És útil quan es vol practicar el consum
conscient, ja que hi trobem recursos en molts
àmbits: des de botigues d’alimentació a bancs
del temps, passant per restaurants i cooperatives
dedicades a les reformes. Podem consultar el mapa
en línia i també baixar-nos una aplicació al mòbil.
El projectes és possible gràcies a la col·laboració
voluntària de moltes persones. Per ser-ne una,
cal que ens registrem a la web i llavors podrem
proposar nous punts, formar-nos en economia
solidària i conèixer directament les iniciatives.
Perquè un projecte s’incorpori al mapa, ha de ser
entrevistat seguint un qüestionari de quinze criteris
que valoren l’impacte social, ambiental i la gestió
interna de la iniciativa. Si es compleixen un mínim
de vuit dels criteris, s’afegeix al directori públic
acompanyat d’una fitxa de valoració.
Pam a Pam sorgeix, el 2013, de Setem, una
associació que fa molts anys que denuncia les
injustícies del comerç internacional i l’explotació
laboral de la indústria tèxtil. El 2014 s’hi va sumar
la Xarxa d’Economia Solidària i es va ampliar
l’abast territorial del mapa, que ara cobreix tot
Catalunya.
Mecambio.net (Estat espanyol) i Onemeoneplanet.
com (Estats Units d’Amèrica) són iniciatives amb
certes similituds amb Pam a Pam.

Per al bon funcionament d’un grup de consum,
una gestió eficient de les comandes és fonamental.
Amb la voluntat de facilitar aquest tipus de
consum de proximitat, i amb l’experiència de
persones vinculades a diversos grups de consum,
neix Katuma. Aquesta plataforma en línia agilitza
la comunicació entre persones consumidores i
productores.
La iniciativa la impulsa l’associació Coopdevs, una
entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat crear
plataformes de codi obert. I totes les parts implicades
en el projecte de Katuma, com grups de consum,
productores i distribuïdores, en són sòcies i, per tant,
tenen veu i vot. Les despeses de manteniment, suport
i millora de la plataforma, es repartiran entre totes
les entitats que en facin ús. La vocació de Katuma és,
en paraules seves “generar una alternativa de consum
–des del cooperativisme agroecològic i en el marc de
l’economia social i solidària–, a altres plataformes
digitals amb afany de lucre i que s’apropien del relat
generat pel moviment durant dècades”.
Katuma tot just comença a ser operativa aquesta
tardor. El funcionament és senzill: les proveïdores
ofereixen els seus productes i escullen amb
quins grups volen treballar. Els grups els posen a
disposició de les seves sòcies de consum, que fan
la comanda en línia. La informació d’aquestes
comandes arriben al grup i a les proveïdores
pertinents. Només queda servir comandes i omplir
cistelles.
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4
MILLOR QUE NOU (

5
4)

RESTART PROJECT (

5)

Donar més vides a cada cosa

Quan reparar és una festa

Barcelona
millorquenou.cat i reparatmillorquenou.blogspot.com.es

Diversos països
therestartproject.org

La maleta ha dit prou? La cafetera no respon?
A Millor que nou hi trobarem la solució. Aquest
servei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ens
ofereix diverses opcions per reparar tot allò que s’ha
espatllat o fet malbé. Si volem aprendre a fer-ho
nosaltres mateixos, tenim dues alternatives. Una és
consultar els horaris de les sessions d’assessoraments
especialitzats, on un professional ens ensenyarà a fer
la reparació que ens cal. L’altra, si volem estalviar-nos
el desplaçament, és mirar si podem aprendre a fer-ho
amb algun videotutorial de la quarantena que tenen
penjats. A la seva pàgina web també podem trobar els
tallers especialitzats més a prop de la nostra zona: des
d’ataconadors, rellotgers i serveis de costura, a serveis
de reparació on saben donar una segona vida a un
paraigua, un patinet o un gerro de porcellana.
A Millor que nou també podem buscar botigues
de segona mà o mercats d’intercanvi que quedin a
prop. Fins i tot tenim la possibilitat de participar
del seu espai d’intercanvi, on podem deixar alguna
pertinença que ja no ens fa servei. Ells assignen a
cada objecte, segons l’estat i el tipus, una quantitat
de punts, que podem canviar per altres objectes.
També val la pena fer un cop d’ull a la seva
programació de tallers i xerrades, alguns orientats
al públic infantil. Podem aprendre-hi una pila de
coses: nocions d’electricitat, estampació, bijuteria,
enquadernació i molt més.

Que perdem la por a reparar-nos els nostres
aparells, que deixem de pensar que una cosa
espatllada està condemnada a morir, que siguem
exigents a l’hora de comprar un producte, tenint
en compte la seva durabilitat: aquests són els
objectius de Restart Project, un moviment que es
va originar a Londres i que ara té ramificacions
arreu del món. Aquí els representa Restarters
Barcelona (restartersbcn.info).
Organitzen Restart Parties, punts de trobada
itinerants on persones voluntàries ensenyen a qui
ho vulgui a arreglar-se tot tipus d’aparells elèctrics
i electrònics. Cada assistent, que s’ha d’inscriure
prèviament, pot portar només un aparell. Quan
arriba, ja se li pregunta el tipus d’avaria i se li
assigna el voluntari més adient. Mentre s’espera,
pot picar alguna cosa o prendre un refresc,
en un ambient distès. La idea és afavorir la
conversa, l’intercanvi d’experiències i la creació
de comunitat. Quan arriba el torn, la voluntària
ensenya com s’arregla l’aparell. Sempre s’intenta
implicar la persona en el procés de reparació del
seu aparell i sovint acaben reconeixent que era
molt més fàcil del que es pensaven.
Una iniciativa similar, amb presència a Madrid,
Oviedo, Saragossa i Toledo és Repair Cafè
(repaircafe.org).
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7
CONSUMEHASTAMORIR (

6)

Combinant activisme anticonsumista
i comunicació social
Madrid
consumehastamorir.com
ConsumeHastaMorir lluita contra el consumisme
utilitzant una de les armes que el fomenten:
la publicitat. L’any 2002, uns quants activistes
d’Ecologistas en Acción decideixen explorar
aquesta via per presentar la seva crítica, àcida i
sarcàstica, a la societat de consum. S’inspiren
en l’ús irreverent del llenguatge publicitari
d’alguns col·lectius a escala internacional, com
Adbusters. El que fan es coneix amb els termes
subvertising, antipub o contrapublicitat. A través
de la provocació expressiva, busquen discutir
obertament amb el monòleg de les tanques
publicitàries, des d’una crítica ben fonamentada
a l’espiral consumista i denunciant els seus
perjudicis ambientals i socials.
Compten amb un fons de més de cinc-cents
contraanuncis gràfics propis que es poden
veure al seu web. L’any 2005 van produir
el documental Gran superficie, de seixanta
minuts de durada, que té gairebé mig milió de
visualitzacions. També han organitzat més de
250 exposicions de cartells. Al seu web, a l’apartat
“El cederrón didáctico” tenen una selecció de
textos imprescindible per a qualsevol que vulgui
introduir-se en el món de la contrapublicitat,
però també per saber més sobre estratègies
publicitàries, comunicació i consum.

O P C I O NS

53

TRANSNATIONAL INSTITUTE (

7)

Investigar el sistema per transformar-lo
Amsterdam
tni.org
Investigar, denunciar i passar a l’acció per tenir
incidència política. Aquesta és la tasca que duen
a terme els integrants del Transnational Institute
(TNI). Amb seu a Amsterdam però amb una xarxa
d’activistes-investigadors escampats arreu del
món, treballen per un sistema més just, democràtic
i sostenible. Tenen una trajectòria de més de
quaranta anys, durant la qual han esdevingut un
punt clau de connexió entre moviments socials,
acadèmics compromesos i responsables de
polítiques públiques. L’activista i politòloga Susan
George és una de les cares més conegudes del TNI.
Segons ella, la tasca del científic social responsable
és desvelar les forces i estratègies de la riquesa i el
poder, amb escrits clars que esdevinguin eines per
passar a l’acció (al seu web ofereixen molt material
de lectura).
Corporate Watch és una iniciativa amb certa
similitud amb el TNI. Constituïda com a
cooperativa sense ànim de lucre, proporciona
informació crítica sobre els impactes socials i
ambientals de les corporacions i el capitalisme.
Des de 1996, fan recerca, difusió i formació. Al
seu web (corporatewatch.org) trobem molts
continguts; entre d’altres, anàlisis de sectors com
l’armamentístic o el financer i detallats informes
sobre les pràctiques de força empreses, com ara
Monsanto, Microsoft i Unilever.
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DOCUMENTALS
COMPRAR,
LLENÇAR,
COMPRAR
2010
DURADA: 74 min.
DIRECCIÓ: Cosima

Dannoritzer
GÈNERE: Documental

Aquest revelador documental explica la història secreta
de l’obsolescència programada; és a dir, del disseny de
productes orientat, de forma deliberada, a escurçar-ne
la vida útil i incentivar-ne així el consum. Comprar,
llençar, comprar mostra les decisions polítiques i
industrials que hi ha al darrere d’aquesta estratègia.
L’objectiu: maximitzar beneficis i generar ocupació.
El cas paradigmàtic és el de les bombetes, que podrien
durar tota la vida, però se’n recullen d’altres, com el de
les mitges de niló, que al principi no es trencaven.
El documental analitza l’impacte que té tot plegat en el
medi ambient i, també, les lluites de les associacions de
persones consumidores per modificar aquestes pràctiques
insostenibles. Podem veure’l al web de RTVE. Un altre
documental de la mateixa directora, La tragèdia electrònica,
analitza el problema ambiental que representen els aparells
electrònics quan es converteixen en residus.

DEMAIN
2016
DURADA: 116 min.
DIRECCIÓ: Melanie Laurent

i Cyril Dion
GÈNERE: Documental

A FARM
FOR THE FUTURE
2008-2009
DURADA: 50 min.
DIRECCIÓ: Tim Green

i Rebecca Hosking
GÈNERE: Documental

Melanie Laurent i Cyril Dion van llegir un article a Nature
alertant sobre el canvi climàtic i la possible desaparició
d’una part de la humanitat. De la necessitat de reaccionar
davant aquesta amenaça, sorgeix Demain (premi Cèsar
2015), un documental que destaca pel seu to positiu i el
contingut inspirador. Demain mostra, en un viatge pels
cinc continents, iniciatives que treballen en la construcció
d’alternatives en els camps de l’alimentació, l’energia,
l’economia, la democràcia i l’educació. És cert que aquests
dos últims àmbits s’aborden de forma més superficial,
però en qualsevol cas, a Demain descobrim molts exemples
reals que, tot i que allunyats de casa nostra, ens permeten
endevinar un futur més esperançador.

Com ha de ser una granja sostenible? Aquesta és la
pregunta que es fa la Rebecca Hosking. És filla d’una
llarga tradició familiar de grangers, però ha viscut
allunyada de la granja durant anys. Ara que la generació
anterior s’ha de retirar, decideix assumir-ne ella la gestió.
Però, conscient del problema del canvi climàtic i davant
l’amenaça que representa la dependència del petroli, es
planteja el repte de reconvertir la granja cap a un model
més sostenible.
De la preocupació d’haver de descartar un model
basat en el petroli passa a constatar la dificultat de
trobar alternatives energètiques equiparables. A partir
d’aquí comença a descobrir alternatives basades en la
permacultura i la confiança en el poder de la naturalesa.
Són iniciatives que comencen a dibuixar com han de ser
les granges del futur i, de retruc, com canviarà la nostra
alimentació.
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PUBLICACIONS I WEBS

CONSUMIR MENOS,
VIVIR MEJOR
IDEAS PRÁCTICAS
PARA UN CONSUMO
MÁS CONSCIENTE

Toni Lodeiro
(Txalaparta, 2012)
Un llibre ple de dades
pràctiques i reflexions
interessants per a qualsevol
persona que vulgui fer un
consum més conscient.
L’autor hi comparteix el
fruit d’anys de recerca
en tots els àmbits i de la
pràctica en el dia a dia.
Cal evitar totes les matèries
sintètiques? Com reduir
el consum d’aigua a casa?
Per vestir-nos, sempre són
millors les fibres naturals?
A més, Toni Lodeiro ens
proposa aturar-nos a pensar què implica introduir
el consum conscient a les
nostres vides. L’autor ens
adverteix dels perills, com
arribar-hi per un equivocat
sentiment de culpa o agafar
tendència a clavar sermons
als altres, però també ens
transmet, des d’experiències personals, el potencial
transformador vital del
consum conscient.
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TU CONSUMO
PUEDE CAMBIAR
EL MUNDO

LA DICTADURA
DE LOS
SUPERMERCADOS

EL PODER DE
TUS ELECCIONES
RESPONSABLES,
CONSCIENTES Y CRÍTICAS

CÓMO LOS GRANDES
DISTRIBUIDORES DECIDEN
LO QUE CONSUMIMOS

Brenda Chávez
(Península, 2017)
La periodista Brenda
Chávez ens proposa un
viatge de 360° pel consum a
través d’aquest assaig amb
vocació de servei públic.
Es pot llegir com un assaig
crític, però també està pensat per funcionar com una
guia pràctica. En les més de
sis-centes pàgines del llibre,
recull propostes per repensar les nostres decisions de
compra en tots els àmbits de
consum: des de la de moda
al turisme, passant per la
cosmètica, la banca, la salut,
l’alimentació o l’energia.
Chávez aborda el consum
com una fórmula d’acció
per crear fluxos de
redistribució de la riquesa
més justos, ètics, ecològics
i responsables subratllant
que les accions dels
consumidors poden arribar
a incidir en les estratègies
empresarials.

Nazaret Castro
(Akal, 2017)
Per què la persona que ha
fabricat una samarreta de
Zara rep només, com a
molt, el 5% del que en paga
el comprador final? Com
han arribat els distribuï
dors de llet a quedar-se
el 90% dels beneficis del
sector? Castro dedica la
primera part del seu llibre
a donar resposta a aquestes
preguntes, mostrant-nos les
regles del joc de les grans
empreses distribuïdores,
aturant-se en casos com
el d’Amazon. A la segona
part, l’autora analitza
la relació entre aquestes
dinàmiques, els impactes
del sistema capitalista en
el medi natural i la seva
responsabilitat en la creació
de desigualtats i injustícies. A més, en el darrer
capítol, el llibre analitza les
oportunitats i febleses de les
alternatives als oligopolis.

CARRO
DE COMBATE
carrodecombate.com
Carro de combate és un
mitjà que investiga i difon
al seu web l’impacte social
i ambiental del nostre
consum. Han publicat
dues grans investigacions,
una sobre l’oli de palma i
l’altra sobre el sucre. També
pengen el que anomenen
“informes de combate”,
radiografies que presenten
de forma clara i concisa la
problemàtica associada
a diversos productes,
com el cotó o les llavors,
o sectors clau, com el tèxtil
o l’energia.
Darrere el projecte hi ha
quatre periodistes amb una
vocació comuna: denunciar
les conseqüències del consumisme, que sovint es concreten a quilòmetres d’aquí.
Els seus informes, per
exemple, posen llum sobre
la relació entre el consum de
cacau i les guerres a la Costa
d’Ivori i expliquen que molt
del cotó que consumeix la
indústria tèxtil europea és
fruit de l’explotació laboral
de nens de l’Uzbekistan.
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B A N C D E R EC U R SOS
Aquesta secció aglutina tot el que es consideren «anuncis» en un únic espai. Preferim
no anomenar publicitat allò que per a nosaltres és una eina pràctica més que ens
permet donar a conèixer empreses que ofereixen productes i serveis amb criteris
socioambientals que contribueixen a un consum conscient i transformador.
Trobareu aquestes empreses i allò que ofereixen en aquesta secció de manera atractiva
i endreçada.
Us animem a participar en aquest Banc de recursos tant per donar a conèixer
les vostres iniciatives com aquelles que considereu que poden ser d’interès per a la resta
de la comunitat Opcions. Ens podeu contactar a: publicitat@opcions.org.

Valors i preus
cooperatius

Les assegurances
també poden ser
ètiques
Corredoria
especialitzada
en economia
social i solidària

arc.coop

/projectearc

@arc_coop

ARÇ
Assegurances ètiques
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C E LO B E RT
Arquitectura, enginyeria i urbanisme amb ecoresponsabilitat

B I O B E L · J A B O N E S B E LT R Á N
Detergents

Quan
el cos
creix,
la roba
et queda
petita
Ens ajudes a
assolir el nostre
repte i finançar-lo
col·lectivament?

www.coscreix.cat
CRÍTIC
Informació

O P C I O NS
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CO S S A LU T
Salut

BAN C D E R ECUR SOS _ 67

B I C I C LOT
Mobilitat
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F E M E SC A L A
Habitatge

ESBIOSFERA
Formació

CANVIA’T
DE BANC!

TRIA
BANCA ÈTICA!

F E TS
Banca ètica
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F E N T PA Í S
Turisme
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per un consum transformador
Fes-te soci / sòcia · Participa-hi per accedir a les alternatives!

Energia |
Finances i assegurances |
Salut, cultura i oci | Hàbitat |

Comunicació
Mobilitat

mesopcions.coop
#tenimopcions | contacte@mesopcions.coop | 93 412 76 75
MÉS OPCIONS
Mercat social
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Cooperatives
per a la
transformaCió
soCial
Arç
Calidoscoop
Celobert
Coop de mà
Crític
Etcèteres

Fem Escala
Facto
Iacta
Jamgo
Labcoop
L’Apòstrof

Més Opcions
Nusos
Quèviure
SostreCívic
Trèvol

grupecos.coop
G R U P ECOS
Economia solidària

rupEcos_ANUNCI_OPCIONS _set.indd 1

FIARE
Banca ètica
28/9/17 12:21

COMPRA ONLINE

W W W. I A I O S . O R G
@WeAreIAIOS

El punt separa, el parèntesi aïlla,
l’Apòstrof comunica
apostrof.coop

TORNEM A FER JERSEIS

L’A P ÒS T RO F
Comunicació

IAIOS
Llana regenerada
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100% RECICLAT
DISSENY I FABRICACIÓ LOCAL
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M O L SA
Salut i aliments ecològics
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La cooperativa de
telecomunicacions sense ànim de lucre
MANUAL DE NORMES GRÀFIQUES

Ens organitzem col·lec�vament pel dret a un habitatge
digne i no especula�u. Ni lloguer ni compra:
Creem habitatge coopera�u en cessió d'ús!

www.somconnexio.coop
info@somconnexio.coop
93 131 17 28

sostrecivic.cat
S OS T R E C Í V I C
Habitatge

S O M CO N N E X I Ó
Telecomunicacions

SO M E N E RG I A
Energia verda
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MARCUS PER A OPCIONS

