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EDITORIAL
Vet aquí el segon número de la segona època d'Opcions, amb la segona part del consum conscient 
de roba com a tema central. Confiem que totes aquestes segones parts us semblaran bones... Hem 
polit algunes coses del disseny gràfic que, un cop vist el número anterior imprès, ens ha semblat 
que es podien millorar. Seguim progressant.

Coincidint amb el 10è aniversari que vam celebrar amb el número anterior, el CRIC va culminar 
un projecte de recerca en el qual hem treballat durant dos anys i escaig, tal com us hem anunciat 
a través del nostre bloc i del butlletí electrònic. El projecte ha consistit a fer un diagnòstic de diver-
sos aspectes del consum en l'actualitat, veure diferents futurs cap als quals podem anar donades 
les circumstàncies actuals, valorar les coses positives i les dificultats dels canvis, i oferir propos-
tes concretes i pautes per avançar per camins que hem vist que serien adequats. Podeu trobar 
l'informe Consumo y Cambio global i més infomació a opcions.org/cric/que-fem/projectes, i teniu 
un resum de les conclusions generals a la secció El Poder de les Regles del Joc d'aquest número; la 
secció El Poder de la Comunitat del número anterior també derivava d'aquest projecte.

Ara estem planificant a quines activitats, a més de la revista, dedicarem esforços del CRIC en el 
futur proper. Tenim ganes de fer projectes de recerca que segueixin aportant llums per a un nou 
model de consum, ganes de desenvolupar altres eines pràctiques per facilitar el consum transfor-
mador, ganes de fer accions socials que posin en pràctica i vagin donant cos i presència a les noves 
formes de consum, ganes de fer activitats de formació per als canvis en el consum... No és fàcil fer 
la selecció entre les vocacions, perquè cal trobar un punt que conciliï bé els ingressos que necessi-
tem (amb la revista sola no en tenim prou per mantenir-nos) i les hores de feina que podem fer. Us 
explicarem cap on tirem a través del nostre bloc.

En qualsevol cas, tenim clar que volem ampliar les subscripcions a Opcions, tant per donar-li 
més solidesa econòmica com per dilatar la incidència del consum conscient i transformador en la 
societat. Per això properament farem una campanya de promoció. Comptem amb vosaltres per 
ajudar-nos!

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

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

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

SUBSCRIPCIONS

SUBSCRIURE’S ÉS FER POSSIBLE AQUESTA EINA TRANSFORMADORA

Món En MoviMEnt

iniciatives de canvi, inspiracions, recursos

quaDERn cEntRal

Consum conscient de roba, segona part

EsclEtxEs PER tRansFoRMaR

desbocats, i encegats, pel creixement

El PoDER DEls costuMs

reparem el malbaratament

El PoDER DE lEs REglEs DEl joc

Com transformar el consum i els estils de vida

24
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28
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centre de Recerca i 
informació en consum

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

cric@pangea.org  ·  www.opcions.org
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L’AGRICULTURA
ECOLÒGICA
FABRICADES EN
ACER INOXIDABLE

C/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n
E-25264  Vilanova de Bellpuig (Lleida) CATALUNYA
Telf: +34 973324031
www.ecoprac.com

Fax: +34 973324412
email: ecoprac@ecoprac.com

CARTES DE LECTORS I LECTORES
 m'estic acabant de fer una casa al 
camp, estic totalment aïllat. m'estic 
contruint un aerogenerador perquè no 
m'arriba electricitat (ja funciono amb 
un petit sistema solar que m'he muntat). 
un amic em va comentar d'un generador 
fet amb un sistema d'imants i dinamos, 
em va semblar molt interesant però no 
n'he trobat informació. sabeu com puc 
trobar-la?

Imanol	Corroto,	Corbera	d'Ebre

Un parell de manuals sobre el tema: A 
wind turbine recipe book (www.scorai-
gwind.com/books/books.htm) i Energía 
Eólica. Manuel práctico para la construc-
ción de molinos de viento (tinyurl.com/ 
manualAerogenerador). Sobre el paper pot 
ser fàcil construir un aerogenerador, però 
cal tenir habilitat tècnica i un bon taller. 
Pots contactar amb empreses que ofereixin 
serveis d'energia eòlica, per si tenen conei-
xements o contactes sobre aerogeneradors 
“casolans”. 

 després de llegir el vostre número so-
bre les bateries de cuina, estic interessada 
a comprar una paella sense teflon. a la fe-
rreteria del meu barri en tenen de Pottery, 
una empresa de terrassa. són blanques 

i posen 100% ecològiques, però no diu 
quins materials hi ha. He buscat la web 
d'aquesta empresa però no l'he trobat. vo-
lia saber si vosaltres la coneixeu i sabeu si 
les seves paelles són segures. moltes grà-
cies i enhorabona per la vostra feina.

Isabel,	Granada

Doncs no podem ajudar-te. Sembla ser que 
l'empresa Pottery ha tancat, i per tant tam-
poc no hem pogut accedir a informació so-
bre els seus components. Ara com ara no dis-
posem de més informació prou elaborada 
sobre paelles que la que vam publicar al nú-
mero 31, però estem considerant la possibi-
litat de fer-ne una actualització/ampliació.

 estic fent un reportatge d'investigació 
sobre el cost de viatjar en avió respecte a 
viatjar en tren, enfocat des d'un punt de 
vista ambiental. el llibre d'en toni lodeiro 
Consumir menos, vivir mejor esmenta una 
sèrie de dades que va treure del número 
22 d'opcions, dedicat al turisme. entre 
aquestes, m'interessa aprofundir en el 
tema de les taxes, saber com es va arribar 
al fet que són els ciutadans qui paguen 
paguen els aeroports i els controladors.

Erika Menvrillo Ramírez, Perú

Sobre el tema de les taxes als aeroports no 
et podem ajudar perquè no coneixem el 
tema. Referent a altres raons per les quals 
és més barat l'avió sí que podem confir-
mar-te que l'aviació (excepte l'aviació pri-
vada d'esbarjo) està exempta de l'Impost 
sobre Hidrocarburs (querosè), com també 
ho està el transport per ferrocarril, però 
com que proporcionalment l'ús de com-
bustibles fòssils en l'avió és molt més 
gran, l'aviació surt comparativament be-
neficiada. Entre altres factors que també 
hi influeixen destacaríem la major com-
petència entre companyies en comparació 
amb el tren, i l'àmplia discriminació de 
preus i gammes, amb l'exemple paradig-
màtic de les companyies low cost. 

Les àrees de transport de Greenpea-
ce i Ecologistas en Acción tenen més in-
formació sobre tot això. Si t'interessa en 
general el panorama de la sostenibilitat 
en el transport et recomanem fer un cop 
d'ull a aquest informe: www.cceimfun-
dacionucm.org/Temas-clave/Transpor-
te-y-Ordenacion-del-Territorio.

si Ens vols EscRiuRE:
Revista oPcions
Casp 43, entresòl 2a
08010 Barcelona

cric@pangea.org

Més REcuRsos a

oPcions.oRg
Hi trobareu íntegres tots els números de la revista publicats fins 
fa un any i totes les opcions de consum transformador que hem 
anunciat des del primer número.
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ADÉU, CAPITALISME
Al llibre Adéu, capitalisme. 15M-2031 
(Icaria	 editorial)	 en	 Jordi	 Garcia	 Jané,	
membre	de	la	Xarxa	d’Economia	Social	
(XES),	esbossa	un	model	social	no	capi-
talista	 que	 anomena	 ecodemocràcia 
cooperativa	 i	que	es	basa	en	un	siste-
ma econòmic democràtic, social i so-
lidari i en un sistema polític de demo-
cràcia	participativa	i	inclusiva.	I	també	
dibuixa	 una	 estratègia	 per	 arribar	 a	
l’empoderament	popular,	que	 resulta-
ria de combinar la creació de contrapo-

ders socials, la mobilització popular no violenta i la via electoral.

El	llibre	surt	d’una	proposta	que	va	guanyar	el	2011	el	Premi	a	
la	Innovació	en	Models	Socioeconòmics,	atorgat	per	Nova	en	el	si	
del	projecte	Barcelona	Consensus	i	en	col·laboració	amb	la	Funda-
ció	Cultura	i	Pau,	l’Associació	Josep	Vidal	i	Llecha	i	la	XES.	El	premi	
va	consistir	en	una	beca	per	desenvolupar	la	proposta,	cosa	que	va	
culminar	en	aquest	llibre.

El	que	proposa	l’autor	és	fer	un	canvi	bastant	significatiu	a	20-
30	anys	vista	perquè,	d’una	banda,	arribem	a	temps	de	parar	la	ca-
tàstrofe	climàtica	i	social	a	què	ens	aboca	el	capitalisme	senil,	i	de	
l’altra	obrim	la	possibilitat	de	desenvolupar	plenament	societats	
més	justes,	democràtiques,	sostenibles	i	pacífiques.

RECICLANT LA COOPERACIÓ  
AL DESENVOLUPAMENT 
Florent	Marcellesi	 ens	proposa	 “reciclar	
la cooperació al desenvolupament” per 
parlar	 de	 “cooperació	 al	 post-desenvo-
lupament”,	que	seria	integrant	els	límits	
ecològics del planeta i la justícia ambien-
tal.	 Per	 a	qui	 vulgui	 aprofundir	 en	 la	di-
mensió teòrica hi ha el llibre Cooperación 
al posdesarrollo. Bases teóricas para la 
transformación ecológica de la coopera-
ción al desarrollo, editat per Bakeaz, i per 
a	qui	vulgui	anar	més	a	la	pràctica	tenim	
la Guía práctica para la transformación 
ecológica de la cooperación al desarrollo,	que	es	pot	descarregar	
gratuïtament de www.bakeaz.org.

ROBATORI D’ALIMENTS
L’organització	 internacional	GRAIN	 (Genetic	Resources	 Action	 In-
ternational Network, www.grain.org)	 acaba	 de	 publicar	 el	 llibre	
El gran robo de los alimentos: cómo las corporaciones controlan 
los alimentos, acaparan la tierra y destruyen el clima, que	parla	de	
com les multinacionals organitzen i controlen la producció i la dis-
tribució	d’aliments	i	destrueixen	els	sistemes	alimentaris	locals.	És	
una	mirada	a	les	forces	que	governen	molt	del	que	passa	al	món,	i	
vol	ser	una	font	d’inspiració	per	enfrontar-se	a	aquest	control.

EL DESPERTAR  
DE LES PLACES. 
UN ANy DE 15M
Un	 documental	 que	 reflexio-
na sobre el moviment 15M a 
Catalunya	 un	 any	 després	 que	
comencés.	 Publicat	 sota	 una	
llicència	 Creative	 Commons.	
Es	 pot	 veure	 i	 baixar	 de	 www.
transformafilms.org.

CATASTROIKA
Els creadors del documental 
Debto cracy,	 que	 vam	 mencio-
nar	en	aquesta	secció	al	núme-
ro	37	d’Opcions,	analitzen	a	Ca-
tastroika la privatització dels 
recursos	públics	que	viu	el	món	
“desenvolupat”.	 També	 amb	
llicència	 Creative	 Commons. 
www.catastroika.com.

RODA, REALITZA   
I REACCIONA
Dins	de	la	campanya	Moviment 
R	 de	 l’Àrea	 Metropolitana	 de	
Barcelona	 s’organitza	 un	 con-
curs on line de curtmetratges 
amb la temàtica de la reducció 
de	residus.	Fins	al	15	de	setem-
bre. www.moviment-r.cat.

víDEO

LECTURES
Món en 
moviment
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NO EM RATLLIS...  
ELÈCTRICAMENT
Al número anterior suggeríem fer servir estris 
de cuina unplugged, aquí	en	 tenim	un	altre:	
saladmaster.es/productos/maquina.php, 
un	senzill	enginy	mecànic	per	ratllar	hortalis-
ses i fruita amb un petit esforç del braç.

BONA ALIMENTACIÓ PER   
ALS NENS I NENES DE MATARÓ
Aquest	 maig	 el	 consistori	 de	 Mataró	 (Mares-
me)	 va	 aprovar	 per	 unanimitat	 promoure	 l’ali-
mentació ecològica, de temporada i local als 
menjadors	 dels	 jardins	 d’infància	 municipals,	
aprofitant	 que	 començava	 el	 nou	 contracte	 de	
dos	anys,	ampliable	a	dos	més,	per	a	la	gestió	de	
les	cuines	d’aquests	centres.

ARRAN DE TERRA
arrandeterra.wordpress.com	 és	 un	 nou	 bloc	
que	 dóna	 veu,	mitjançant	 entrevistes,	 a	 perso-
nes	que	transformen	 la	societat	en	el	seu	dia	a	
dia,	i	que	formen	part	d’iniciatives	comunitàries	
que	 construeixen	 solidaritats.	 A	 càrrec	 d’Irina	
Tasias,	 periodista,	 i	 Albert	 Sales,	 politòleg	 i	 so-
ciòleg.

ÈXIT DESPRÉS DE LES PROTESTES
L’empresa	brasilera	de	biocombustibles	Raízen,	
propietat	 de	 Shell,	 ha	 accedit	 a	 deixar	 de	 com-
prar	canya	de	sucre	produïda	en	terres	declara-
des	indígenes	després	d’una	campanya	per	part	
dels	indígenes	guaranís	i	de	Survival	Internatio-
nal. www.survival.es/noticias/8402.

AVANÇANT CAP AL DECREIXEMENT
Els	 moviments	 pel	 decreixement,	 la	 sostenibi-
litat	 i	 l’equitat	 han	 organitzat	 una	 conferència	
internacional	que	es	farà	a	Venècia	del	19	al	23	
de setembre. www.venezia2012.it.

SOBRE EL   
CHAPAPOTE BANCARI
Un dels ingredients del 
chapapote bancari actual 
és	 la	 campanya	 de	 venda	
fraudulenta de participa-
cions	 preferents	 que	 du-
rant	 els	 últims	 anys	 han	
fet la gran banca i moltes 
caixes	d’estalvis.	La	venda	
es	qualifica	de	fraudulenta	perquè	les	participacions	s’han	ofert	als	
clients	(incloent-hi	persones	grans)	com	si	fossin	un	dipòsit	a	termini	
fàcilment	rescatable	en	qualsevol	moment,	quan	en	realitat	són	un	
producte	financer	complex	i	amb	el	qual	els	clients	només	recupe-
ren	els	diners	si	el	banc	o	caixa	en	qüestió	troba	un	comprador	en	el	
mercat	secundari	AIAF,	que	actualment	té	molt	poc	moviment.

El	cas	és	que	quan	els	clients	volen	fer	servir	els	diners	no	poden,	i	
de	fet	de	vegades	és	en	aquest	moment	quan	descobreixen	com	era	el	
producte	financer	que	van	comprar.

Denúncies	a	les	entitats	i	suport	als	afectats:	Associació	d’Usuaris	
de	Bancs,	Caixes	i	Assegurances	de	Catalunya,	aicec.adicae.net.

CX roba i reprimeix	 és	 una	 campanya	 de	 boicot	 a	 Catalunya	
Caixa,	per	aquest	i	altres	motius,	com	ara	haver	posat	en	marxa	el	
dipòsit	100%	natural,	que	especulava	amb	aliments	com	el	sucre,	el	
cafè	i	el	blat	de	moro.	www.facebook.com/BoicotCatalunyaCaixa.

L’Observatori	del	Deute	en	la	Globalització	ens	dóna	a	conèixer	
un altre ingredient del chapapote al seu article “Fons ètic” de Caixa 
Bank lligat als negocis de Bayer i Inditex, a tinyurl.com/ODGbutlle-
tiJuny2012.

RECURSOS, IDEES...

PROjECTES I CAMPANyES

Si	coneixes	 
cap iniciativa 
per compartir,  

envia-la	a	
alvarop@

pangea.org
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En el món global, quantitats ingents 
de mercaderies (productes, gra, matè-
ries primeres, combustibles, avions…) 
volten d’un cap a l’altre del planeta 
cada dia. Més d’un 80% de les mer-
caderies viatgen per mar, en vaixells 
enormes que... algun dia esdevenen 
residus, o més ben dit: es venen com 
a residu quan això surt més a compte 
que mantenir-los en funcionament o 
amarrats. Com es gestiona, un vaixell-
residu? Pèssimament, des del punt de 
vista humà i ambiental.

Més de la meitat dels vaixells es 
desballesten a platges de l'Índia (uns 
400 vaixells a la platja Alang–Sosiya, la 
més gran amb 10 km, el 2010) i Bangla 
Desh, i amb les de la Xina i el Paquis-
tan arriben a més del 90%. Les platges 
d'aquests països tenen molta marea, 
són planes i tenen el fons rocós; els 
vaixells hi arriben amb la marea alta, i 
quan baixa ja es queden encallats i es-
tables sobre les roques del fons. El 2010 
només 53 vaixells es van desballestar 
a països del Nord.

El desballestament de vaixells té un 
cert pes en l'economia d'aquests paï-
sos; per exemple, Bangla Desh ingres-
sa 113 milions de dòlars anuals en im-
postos a la indústria desballestadora, 
que dóna feina a 20.000 treballadors 
directament i a uns altres 20.000 indi-
rectament.

Per desballestar un vaixell se'n 
bombeja el gasoil, se'n treu tot 
l'equipament (cables, tuberies, equips 
de navegació, mobles, utensilis, llu-
minàries, generadors, bots salva-
vides...) i es desmunta l'estructura 
d'acer, principalment tallant-la amb 
bufadors ("sopletes"). Un vaixell-re-
sidu conté i és un autèntic tresor, que 
serà venut al mercat de segona mà i a 

recuperadors de materials. Entre un 
50% i un 80% de l'acer que es fa servir a 
Bangla Desh ve dels vaixells desballes-
tats; de fet, les oscil·lacions en el preu 
de l'acer són un dels factors que es te-
nen en compte a l'hora de decidir si es 
jubila o no un vaixell. La sorra molla 

no pot suportar gaire maquinària pe-
sada, de manera que es fan servir po-
ques grues i molta força de braços. 

El negoci pot ser rendible. 
L’empresa bengalí Mostafa ha com-
prat aquest any el Lara 1, un colós de 
400 metres d’eslora i 70 d’alçada, per 
20 milions de dòlars, i espera treure 10 
milions de dòlars de benefici del des-
ballestament. El personal sol endur-

se un 3%-6% de les despeses: els tre-
balladors cobren entre 2 i 7 dòlars al 
dia, treballant de sol a sol, i dormen en 
barraques fetes amb quatre llates, per 
descomptat sense aigua ni llum ni cla-
vegueram. A desmuntar un vaixell de 
mida mitjana hi poden treballar fins a 
300 persones durant 3-6 mesos.

A més de tresors, un vaixell-residu 
també conté rebuig: coses que no 
es poden reutilitzar ni reciclar. Part 
del rebuig és tòxic o contaminant: 
amiant, plom, metalls pesants, PCBs... 
La Comissió Europea estima que no-
més la UE exporta al Sud asiàtic entre 
40.000 i 1’3 milions de tones de tòxics a 
bord dels vaixells, incloent-hi 3.000 to-
nes d’amiant. El rebuig es pot cremar o 
no, i es llença, al mar o a terra.

L’Organització Internacional del 
Treball considera que el desballesta-
ment de vaixells és una de les ocupa-
cions més dures i perilloses del món. 
Hi ha treballadors sense guants ni 
casc, molts van descalços, les ulleres 

un altRE REsiDu: Els vaixElls

Platja de desballestament Gadani, al Paquistan, el 2010. Foto:	Tomàs	Halda

Escletxes per 
transformar

Agraïm	a	Federico	Demaria	i	Mikel	Otero	

l’ajuda	per	elaborar	aquests	textos.

i encegats,Desbocats,
pel creixement

caure de molt amunt, 
respirar fums tòxics...  
un ferit per dia, un mort 
cada setmana o dues
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M
enysprear les persones  
que desmunten vaixells 
a les platges, i els recur-

sos naturals de l’entorn, també és 
necessari perquè els béns de consum 
siguin tan barats.

Pensem que és imprescindible re-
duir el trànsit marítim, encara que els 
desballestaments es fessin com cal. La 
flota de càrrega mundial ha passat 
de 97.500 vaixells el 2008 a 103.400 el 
2011. El 2010 es van estrenar 3.748 vai-
xells, el triple dels que es van jubilar.

Un altre poderós motiu per aturar 
la sobrepro ducció i potenciar el mer-
cat proper.

Platja de desballestament Gadani, al Paquistan, el 2010. Foto:	Tomàs	Halda

Platja de desballestament Chittagong, a Bangla Desh, el 2009. Foto:	YPSA

i màscares antigàs no abunden, no hi 
ha senyals de precaució... Accidents 
habituals són que caiguis des d’una 
alçada considerable, que et caigui 
un pes pesat a sobre, una explosió, 
respirar fums tòxics... Es parla d’una 
mitjana d’un ferit per dia i d’un mort 
cada setmana o dues. A Bangla Desh 
l’esperança de vida mitjana dels tre-
balladors és de 40 anys.

D’altra banda, els llots tòxics devas-
ten els ecosistemes de la costa, la sa-
lubritat de l’aigua i dels peixos (també 
mar enllà), i la forma de vida i l’entorn 
de les comunitats pequeres.

Fer tota aquesta feina en molls, amb 
maquinària, mesures de seguretat i 
sous apropiats i minimizant l’impac-
te ambiental, seria astronòmicament 
més  car. Des dels moviments laborals 
i socials es reclama que les empreses 
navieres paguin un dipòsit anual du-
rant tota la vida del vaixell, que els seria 

requerit per atracar a qualsevol port, 
per acumular fons per a un desballes-
tament apropiat. Vindria ser el mateix 
que s'ha establert en el cas dels apa-

rells elèctrics (vegeu la secció El Poder 
dels Costums en aquest mateix núme-
ro): qui els posa en circulació, que se 
n'encarregui en esdevenir residus.

PER conÈixER-Ho Més

• En imatges: aneu	a	YouTube	i	busqueu	
ship breaking.	 Dels	 vídeos	 que	 tenen	
imatges	 més	 bones	 (avui	 en	 algunes	
platges	 no	 hi	 deixen	 entrar	 càmeres)	
són Ship Breaking in Bangladesh	 (aquí	
s'hi	 veu	 que	 als	 EUA	 els	 treballadors	
porten	escafandra,	al	minut	7:21)	i	Ship-
breakers in Gadani beach, Pakistan. 
A	 l’Índia	 recentment	 una	 empresa	 ha	
començat	a	desballestar	vaixells	en	un	
moll, es pot veure al vídeo Ship Breaking 
in Dry Dock; és	molt	interessant	compa-
rar-ho	amb	el	desmuntatge	a	la	platja.	

• nGo shipbreaking Platform, la coali ció 
d’organitzacions	 que	 treballa	 sobre	
el tema a nivell internacional: www.
shipbreaking platform.org.Pressio-
na,	entre	altres	coses,	perquè	els	vai-
xells	 es	 desmuntin	 en	 molls:	 www.
offthebeach.org.

•	Informe	End of Life Ships – the human 
cost of breaking ships, de	Greenpeace	
i	la	Federació	Internacional	dels	Drets	
Humans:	www.fidh.org/IMG/pdf/shi-
pbreaking2005a.pdf.

•	Projecte	 EJOLT,	 d’organitzacions	 per	
la justícia ambiental: www.ejolt.org.
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Els jaciments tradicionals de gas són 
roques poroses que contenen el gas i 
que es poden explotar amb relativa fa-
cilitat. Avui, aquestes reserves s’estan 
esgotant. Al subsòl també hi ha gas en 
altres jaciments, molt menys rics en 
gas. Són roques, com ara la pissarra, 
que tenen porus petits i no connectats 
entre si; el gas està engabiat en “bom-
bolles incomunicades”, i extreure’l és 
molt més difícil i contaminant.

Per captar aquest gas es fa servir la 
tècnica de la fractura hidràulica ho-
ritzontal (fracking en anglès). Consis-
teix a fer un pou que baixa fins a l’estrat 
de pissarra (o la roca que sigui), i un 
cop allà el tub es corba i avança ho-
ritzontalment per dintre la pissarra, 
durant 1’5 km de mitjana. Es posen 
explosius a diferents punts del tub ho-
ritzontal per obrir esquerdes a la roca, i 
s’injecta aigua a alta pressió al pou, per 
estendre les esquerdes i arribar fins 
al màxim de “bombolles”. Aleshores 
s’abaixa la pressió de l’aigua, que torna 
en part a la superfície juntament amb 
el gas i altres partícules que arreplega 
de la roca. Finalment, el gas se separa 
d’aquest fluid.

A l’aigua que s’injecta s’hi posa sor-
ra i desenes de productes químics, per 
maximitzar el gas que es capta.

Aquest mètode d’extracció de gas 
s’està fent servir als Estats Units i al 
Canadà des de fa una vintena d’anys, 
i la darrera dècada s’està estudiant 
utilitzar-lo a Europa i altres llocs. A 
l’Estat s’estan fent exploracions a di-
verses zones. D’entrada no sembla una 
tècnica massa productiva; per exem-
ple, al Regne Unit s’ha calculat que 
s’haurien d’obrir entre 2.500 i 3.000 
pous d’aquests per extreure un 10% de 
l’actual consum anual de gas durant 20 
anys.

Els impactes ambientals i socials de 
la tècnica són, permeteu-nos la redun-
dància, impactants. 

Per exemple, per fracturar cada 
pou calen entre 9 i 35 milions de li-
tres d’aigua. Si s’acaba fent una de les 
explotacions que s’estan planificant 
a Cantàbria s’hi faran servir pel cap 
baix entre 18.000 i 52.500 milions de 
litres d’aigua; la mateixa quantitat que 
els municipis de la zona usaran per a 

consum domèstic durant entre 10 i 40 
anys.

El fluid residual és contaminant i 
tòxic: conté els additius químics, al-
guns dels quals són cancerígens, i par-
tícules arreplegades del subsòl, entre 
les quals hi ha de tot, incloent-hi me-
talls pesants i elements radioactius. 
Gestionar aquest residu és tot un pro-
blema. El gas es pot escapar; el 2008, a 
Fort Worth (Texas) el gas causava més 
contaminació de l’aire que tot el trànsit 
terrestre i aeri de la conurbació, que té 
més de 6 milions d’habitants. Hi ha in-
dicis que la fractura hidràulica pot ser 
la causant d’alguns petits terratrèmols 
que hi ha hagut. S’han observat proble-
mes de salut tant entre els treballadors 
de les explotacions com entre persones 
que viuen a prop.

A diversos països hi ha moratòries 
o paralitzacions de les prospeccions, 
esperant conèixer més sobre les conse-
qüències de la tècnica.

Q uina saviesa ponderarà  
si fem bé d’explotar aquests 
nous jaciments, o si val més 
prescindir-ne i viure com si 

no hi fossin?
El govern basc calcula que les 

properes prospeccions a dos pous 
costaran 50 milions d’euros, i no ha 
fet cap estudi sobre el rendiment 
econòmic d’una possible explotació 
perquè en aquests moments no 

tenim dades que ho permetin. 
Aventurem que perquè les 
explotacions fossin rendibles sense 
una forta injecció de diners públics, 
i assumint el cost d’anul·lar els 
impactes ambientals i de salut que 
siguin evitables (que no tots ho són), 
caldria apujar moltíssim el preu 
del gas. Potser seria la manera de 
saber quin pa s’hi dóna, ciutadans i 
sectors energètic i polític.

•	 Hi	ha	documents	explicatius	de	la	tècnica,	estudis	que	n’avaluen	els	impactes,	
notícies,	i	mapes	amb	les	regions	on	s’està	explorant,	als	webs	de	les	campan-
yes	que	s’oposen	a	 la	 fractura	hidràulica,	com	frackingezaraba.org o www.
fracturahidraulicano.info.

•	 Hi	ha	més	detalls	sobre	el	tema	a	la	versió	que	hem	penjat	al	bloc:	opcions.org/
blog/esprement-el-subsol.

• El programa El Escarabajo Verde va	emetre	un	reportatge	en	què	hi	podem	
veure realitats i reaccions de les poblacions afectades i el paper del món em-
presarial i polític: tinyurl.com/frackingEscarVerde. 

• El documental Gasland,	en	anglès:	www.gaslandthemovie.com.

EsPREMEnt El subsòl

PER conÈixER-Ho Més
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v faci èticament i dintre dels estàndards 
laborals. Un nombre creixent de perso-
nes volen que la seva roba estigui feta a 
prop de casa, cosa que reflecteix com està 
d'estiregassada la cadena de transport 
que enllaça tota la cadena de producció.1

Ens ha cridat l'atenció el fet que 
menciona gairebé exactament tots els 
punts que toquem en aquest número 
d'Opcions i en aquest mateix ordre, 
però sobretot ens ha semblat ressen-
yable que atribueix aquestes reivin-
dicacions al consumidor corrent i a 
un nombre creixent de persones, i que 
hi inclou la demanda d'una confec-
ció propera, la reivindicació menys 
de moda ara com ara de totes aques-
tes (i a la qual hem dedicat una bona 
part de l'esforç en aquest número). La 
veritat és que, si més no al nostre país, 
els consumidors majoritaris encara 
no han posat en pràctica una deman-
da “executiva” d'aquestes coses –cosa 
que no vol dir que no les desitgin–, 
però les reivindicacions socials ja són 
prou notòries com perquè es posin en 
boca dels consumidors normals i co-
rrents. Probablement el paràgraf que 
hem reproduït ha passat per un bon 
assessor en relacions públiques, però 
el cas és que avui és com a mínim polí-
ticament correcte dir tot això. Els can-
vis en les pràctiques productives són 
lents, com no pot ser d'altra manera en 
una maquinària de tanta envergadu-
ra, però n'hi estan havent. Opcions és 
una peça més per avançar en una di-
recció que, pel que sembla, no només 
volem els consumidors conscients.

Vull 10.000 peces del disseny que et vaig 
enviar la setmana passada. Sí, d’aquí a 10 
dies les hem de tenir aquí, hem de treure ja 
la segona col·lecció d'aquesta temporada. 
És un fragment de l'obra Quina tela!, de 
Xucrut Teatre, i surt de la boca d'un em-
presari tèxtil que parla per telèfon amb 
el seu enllaç a la Xina. Aquesta nova co-
manda tindrà moltes implicacions per a 
les treballadores xineses.

Tot i que és teatre, és una situació 
molt real. I el bo és que cada cop més 
gent ho sap, i la indústria sap que cada 
cop més gent ho sap... 

The Fiber Year és una publicació de 
referència per al sector tèxtil mundial. 
Està en contacte amb les associacions 
empresarials, les institucions públi-
ques del tèxtil i de l'economia, i els 
grups d'interès civils que “són algú” 
en el món de les fibres. Analitza anual-
ment les dinàmiques empresarials, 

econòmiques i dels recursos tèxtils, i 
publica estadístiques sobre producció 
i comerç mundial.

En la introducció de la seva edició 
de 2009/10, The Fiber Year fa una foto 
ràpida de l'evolució recent en la pro-
ducció de fibres, teixits i vestir, i acaba 
amb aquestes paraules: La dècada pas-
sada ja ha estat testimoni d'una neteja 
i un pla de desenvolupament ecològics 
en un intent d'ocupar-se de la creixent 
demanda dels consumidors resumida 
per la paraula de moda “sostenibilitat”. 
L'ús de pesticides i herbicides en el cotó, 
l'ús de químics en les fibres sintètiques i 
la composició dels tints tèxtils han estat 
cada vegada més sota escrutini. Donat 
que actualment el cotó ecològic corres-
pon a un 0'8% de la producció global de 
cotó, la conversió consistent sembla ser 
encara un camí llarg. Els consumidors 
corrents estan demanant que la roba es 

consum conscient de roba (ii)

Per una roba neta,  
ambientalment i humanament

	Si dividim la quantitat de fibres tèxtils que es van fer 
servir a tot el món durant l'any 2010, per la població 
mundial, obtenim un consum d'uns 12 quilos de fibres 
per càpita. El 1960 va ser d'uns 5 quilos per càpita, 
menys de la meitat. 

	A la indústria global de la confecció segueix sense 
importar-li que les mans que accionen les màquines de 
cosir siguin de persones.

	A les pàgines 20 i 21 hi tenim tot de marques de 
roba que confeccionen a Catalunya i/o fan “moda 
sostenible”.

	Si quan rentem la roba l'eixuguem habitualment amb 
una assecadora, haurem gastat més energia a casa que 
en tot el procés productiu d'una peça de roba.

	1.	Oerlikon	Corporation:	The Fiber Year 2009/10: A 
world survey on textile and nonwoven industry, 
2010.
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Un increment que ens toca la fibra

Font: The Fiber Year 2009/10 i 2011.

Sintètiques Artificials Llana Cotó Consum de fibres per cap

En la roba, com En tot El 

quE implica ús dE matErials 

i EnErgia, no podEm créixEr 

fins a l'infinit

Hi ha gaire roba de cotó, avui? 
ja ens podrem vestir, tanta gent?

és transpirable i se'n pot fer tant roba 
esportiva com de vestir.3

Les fibres artificials (viscosa, Ten-
cel, Modal) s'obtenen a partir de la 
cel·lulosa, principalment de la fusta. 
Igual que les fibres naturals deixen 
transpirar, són renovables i biodegra-
dables. Els avantatges sobre el cotó són 
que s'obtenen més quilos de fibra per 
hectàrea i que no hi calen pesticides ni 
reg. Hi ha qui diu que les fibres artifi-
cials són l'opció més adequada per sa-
tisfer una demanda creixent; qui sap si 
és per això que des del 2000 la produc-
ció mundial està pujant força, sobretot 
l'any passat (un 17%).4 Tanmateix, la 
fusta també és un recurs en el punt de 
mira de la sostenibilitat (vegeu el núm. 
35 d'Opcions, dedicat al paper, està dis-
ponible al nostre web).

Tot plegat, mala peça al teler. Potser 
ens hauríem de plantejar seriosament 
això de la demografia i el consumis-
me... Sort que ho tenim fàcil per reduir 
almenys a la meitat el consum de roba, 
que com vèiem al número anterior és 
desorbitat.

Hi ha altres fibres, a més de les ma-
joritàries. Per exemple el cànem, que re-
quereix molts menys pesticides i reg que 
el cotó. Sembla que hi ha tecnologies 
que estan aconseguint que la fibra si-
gui suau (el seu prinicipal inconvenient 
és que és aspra). Un teixit de cànem és 
molt més resistent que un de cotó.5

El cotó fa 15 anys que ha deixat de ser 
la fibra tèxtil més usada: el 1997 el van 
atrapar les fibres sintètiques. Ho po-
dem veure a la gràfica, on també veiem 
que avui el consum de fibres tèxtils per 
cap és més del doble que fa 50 anys, 
uns 12 quilos anuals; en l'últim mig se-
gle la població mundial s'ha multipli-
cat per 2'3 i el consum de fibres per 5'4.

Tant de bo el creixement demogràfic 
es freni (hem passat de 6 a 7 mil milions 
de persones en 12 anys, del 1999 al 2011) 
i el consumisme de roba també, però 
avui per avui no hi ha massa indicis 
que hagi de passar cap de les dues co-
ses gaire aviat. Donarem l'abast, a vestir 
tothom, si seguim al mateix ritme?

No està gens clar.
Pel que fa al cotó, en aquests 50 anys 

la producció mundial s'ha doblat, men-
tre que l'àrea cultivada s'ha mantingut 
força estable (amb oscil·lacions entre 
30 i 36 milions d'hectàrees).1 Això vol 
dir que el rendiment s'ha incrementat 
molt, gràcies a les millores varietals i als 
agroquímics. L'increment ha estat força 
constant fins al 2002, en què va fer un 
gran salt cap amunt, i va tornar a la ten-
dència habitual la campanya 2009/10. 

Hi ha qui atribueix el salt al cotó trans-
gènic, que s'està cultivant des del 1996 
(vegeu la p. 16), però no està clar que 
sigui així, com tampoc no s'expliquen 
els motius de la davallada. Sigui com 
sigui, el director de The Fiber Year, un 
dels principals referents en l'observació 
del món tèxtil, diu que No tenim a la vis-
ta cap innovació que pugui incrementar 
substancialment el rendiment del cotó, 
tal com vam tenir després que s'aprovés 
el cultiu de cotó transgènic.2 Donada la 
creixent competència pel sòl agrícola 
(per a aliments, pinso, biocombusti-
bles...) tampoc no sembla que l'àrea 
cultivada amb cotó pugui pujar gaire.

Pel que fa a les fibres sintètiques, 
deriven del petroli. És un recurs natu-
ral no renovable, i tan palpablement 
finit com perquè ja faci temps que 
s'està especulant sobre el moment de 
l'esgotament (amb prediccions des 
d'alarmants fins a esperançadores). 
Per altra banda són fibres poc adequa-
des per fer-ne roba al 100%, pel fet que 
no deixen transpirar, tot i que s'està 
investigant per superar aquest incon-
venient; s'acaba d'inventar un teixit 
amb tres capes de polièster que, diuen, 
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Quins impactes ambientals hi ha,  
darrere la roba?

•	 Usar	 varietats	 transgèniques	 del	 ti-
pus Bt. Però aquesta tècnica no està 
clar que sigui eficaç, vegeu la pàgina 
16.

•	 Fer	 un	 cultiu	 integrat,	 en	 el	 qual	
s'apliquen algunes de les tècniques 
anti-plaga de l'agricultura ecològi-
ca (agricultura “moderna”, en diu 
el sector cotoner nord-americà) i 
es controlen les dosis de pesticides. 
No tenim dades, però per les infor-
macions consultades en la recerca 
ens sembla que aquesta opció està 
força estesa, tant al Nord com al 
Sud.

•	 Fer	un	cultiu	ecològic.	El	2009	es	feia	
en un 0'2% de la superfície de con-
reu de cotó (no hi ha dades més re-
cents).7

L'ús de pesticides, de fet, està estre-
tament lligat a l'imperatiu i urgèn-
cia per aconseguir una determina-
da quantitat de cotó. Els pesticides 
químics van entrar massivament a 
l'agricultura després de la Segona 
Guerra Mundial (abans a penes se 
n'havien inventat). Prèviament tot el 
cotó era de cultiu ecològic (tal com 
l'anomenem ara), i ja el 1861 va ser el 
recurs natural més comercialitzat in-
ternacionalment. Aleshores, però, ni 
érem tanta gent, ni concebíem que la 
roba fos una cosa d'usar i llençar, ni 
estàvem en una dinàmica econòmica 
de creixement sostingut.

En tota mena de roba: productes quí-
mics tòxics per al medi i/o les perso-
nes en la fase de tissatge, excepte si la 
peça de roba du certs segells de pro-
ducció neta. Roba de cotó: molts pesti-
cides al medi i als agricultors, excepte 
si és de cultiu ecològic, i molt reque-
riment d'aigua. Fibres sintètiques i 
artificials: molt consum d'energia per 
fabricar-les. Ara bé: pel que fa al con-
sum d'energia, l'última paraula la te-
nim nosaltres.

PESTICIDES:   
UNA AUTÈNTICA PESTA6

Es calcula que als camps de cotó s'usa 
de mitjana 1 quilo de pesticides/hec-
tàrea. Almenys un 60% són insectici-
des, que alteren el funcionament del 
sistema nerviós o reproductiu dels 
insectes... i el dels humans. El cotó 
és el cultiu en què més insecticides 
s'apliquen.

Arreu del món es fan servir comu-
nament pesticides classificats com a 
extremadament o altament perillosos 
per l'OMS, que calcula que un milió de 
treballadors dels camps de cotó han de 
ser hospitalitzats cada any per intoxi-
cació. En una observació feta durant 
5 mesos del 2005 a camps de cotó de 
l'Índia es van comptar 323 incidents 
d'intoxicació, 39% de les quals van ser 
lleus i 6% severes. Una exposició a llarg 
termini pot derivar en afeccions cròni-

ques com pèrdua de memòria i concen-
tració o depressió severa.

El segon insecticida més usat en el 
cotó és l'aldicarp, un dels agroquímics 
més tòxics per al sistema nerviós; una 
gota sobre la pell pot matar un adult. És 
un dels que es fabricava a la planta de 
Union Carbide a Bhopal (Índia) quan, 
el 1984, hi va haver l'accident químic 
més greu de la història (20.000 morts 
i 120.000 afectats). Actualment ja està 
prohibit a 7 països i a la Unió Europea, 
i en uns altres 7 països l'ús està restrin-
git. Entre aquests hi ha els Estats Units, 
on de mitjana s'apliquen 0'7 quilos 
d'aldicarp per hectàrea; a la Xina se'n 
tiren entre 12 i 15 quilos si apareixen 
determinades plagues.

La FAO recomana que s'evitin 
els pesticides que requereixen por-
tar equipament de protecció per-
sonal que sigui car o no fàcilment 
disponible, especialment en el cas 
d'agricultors petits en climes tro-
picals. De fet, aquesta protecció 
s'hauria d'usar per a molts dels pesti-
cides d'ús comú arreu, incloent-hi els 
països on difícilment és assequible, 
molts dels quals tenen una participa-
ció menor en la producció mundial de 
cotó (per exemple diversos de l'Àfrica) 
i hi pot ser comú no saber llegir les 
instruccions de precaució.

Des dels camps de cotó els agroquí-
mics s'escampen pels rius i el medi, 
enduts per l'aigua de reg o de la pluja. 
Una investigació feta al Brasil el 2002 va 
trobar rastre de 12 pesticides del cotó a 
l'aigua de pluja.

què hem de fer? Les tècniques agríco-
les que s'estan usant per reduir l'ús de 
pesticides són, per ordre d'ús a nivell 
mundial:

a les botigues encara 
costen de trobar les 
opcions de menys impacte, 
però quan rentem la roba 
hi tenim molt a dir

i qui posa El sostrE? El 

canVi mEnsual dE VEstua-

ri d'un EuropEu pot sEr 

més rEndiblE quE alimEn-

tar un campErol sEnsE 

tErra paraguaià
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Uzbekistan.

2.  Andreas Engelhardt: Green touch in the fiber 
year 2011,	The	Fiber	Year	Consulting.

3.		Textile	World:	Teijin launches three-layer anti-
sweat polyester fabric, juliol/agost 2012.

4.  The Fiber Year 2011.

5.		J.	M.	Allwood	i	altres:	Well dressed? Institute	for	
Manufacturing	de	la	Universitat	de	Cambridge,	
2006.

6.		Environmental	Justice	Foundation	en	
col·laboració amb Pesticide Action Network UK: 
The deadly chemicals in cotton, 2007.

7.		 FiBL	(Institut	de	Recerca	d'Agricultura	Eco-
lògica)	i	International	Federation	of	Organic	
Agriculture Movements: The world of organic 
agriculture: statistics & emerging trends, 2011.
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menys aigua s'usi, menys se n'haurà 
d'escalfar.

En la despesa energètica d'una peça 
de roba hi pot tenir un pes significatiu 
la fase de l'ús, és a dir la que fem a casa. 
O pot no tenir-lo, tot depèn de com facis 
el manteniment de la roba: a la gràfica 
hi tenim l'explicació. Les xifres vénen 
d'un rigorós estudi que calcula la des-
pesa energètica en tot el cicle de vida de 
la roba. En concret fa servir l'exemple 
d'una samarreta de cotó cultivat i filat 

AIGUA

La roba més cara en aigua és la de cotó. 
S'ha calculat que, en el cultiu, la quan-
titat d'aigua necessària (ja sigui de plu-
ja o de reg) proporcional al cotó que hi 
ha en uns texans és de 10.850 litres.8

Sobre la meitat de la superfície de 
conreu de cotó es rega,9 i un 20-30% en 
el cas del cotó ecològic.10 El cultiu eco-
lògic en general fa la terra més espon-
josa i amb més capacitat per retenir ai-
gua, i a més s'usen tècniques, com ara 
cobrir el terra, que redueixen la neces-
sitat d'aigua. 

Des dels anys 1960, el cotó de 
l'Uzbequistan –avui el cinquè país del 
món que més en cultiva– es rega amb 
aigua d'un dels principals rius que 
alimenten el Mar d'Aral. Això ha cau-
sat que aquest “mar” (que havia estat 
el quart llac més gran del món) s'anés 
assecant; actualment conté un 15% de 
l'aigua que contenia,9 i s'estima que es 
pot assecar completament en 15 anys. 
Es considera un dels pitjors desastres 
ecològics de la història; no hi poden 
viure peixos i el medi del voltant està 
seriosament degradat, com també ho 
estan les possibilitats de vida i la salut 
de les poblacions.

Durant la fase de producció tèxtil es 
gasten de l'ordre de 5.000 litres d'aigua 
per cada quilo de teixit (és el que poden 
pesar uns texans), per al blanquejat 
(en el cas del cotó), tintura, estampat 
i acabats (els acabats donen al teixit la 

suavitat, el tacte...).11 La quantitat varia 
segons les tècniques usades; s'estan 
desenvolupant millores tecnològi-
ques que redueixen força la quantitat 
d'aigua necessària.

ENERGIA
La fase de producció del teixit té un 
consum important d'energia, per-
què aquesta aigua que acabem de 
mencio nar ha de ser calenta, i per 
tant cal energia per escalfar-la. Com 

Opció A Opció B

En milions de joules

Despesa energètica d’una samarreta de cotó

Les xifres de consum d’energia a casa són comptant que hem rentat la samarreta 25 vegades.
Font: J. M. Allwood i altres: Well dressed? Institute for Manufacturing de la Universitat de Cambridge, 2006.
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als EUA, que s'ha teixit i confeccionat 
a la Xina i s'ha venut al Regne Unit, i 
que s'ha rentat 25 vegades (vindrien 
a correspondre a un cop per setmana 
durant mig any).

La gràfica també mostra el cost 
energètic de fabricar la viscosa que cal 
per fer una brusa. En la fase d'obtenció 
o fabricació de la fibra, cal molta més 
energia en el cas de les fibres sintèti-
ques i les artificials que en el de les fi-
bres naturals.

TÒXICS EN LA TINTURA I ACABATS
El cotó es pot blanquejar amb aigua 
oxigenada o, majoritàriament, amb 
subs tàncies clorades. En tots els passos 
del tissatge s'usen productes químics; 
un dels més contaminants és el clorur 
de benzalconi que se sol usar en els 
acabats (és un molt bon suavitzant del 
teixit).

Avui es disposa de tecnologia per 
depurar les aigües residuals de les 
plantes tèxtils, però no sempre s'usa o 
es pot usar. Segons Eurostat, el 2005 i 
als països en desenvolupament només 
s'usava en un 5% dels casos.11

Hi ha alternatives, molt minori-
tàries encara: no tenyir el cotó, o usar 
tints naturals que es treuen de plantes 
o animals, i que són per tant recursos 
renovables: galda, plantatge, anyil, cot-
xinilla... Cada regió té els seus recursos 
naturals tintorers.12

Hi	ha	aquests:

• OE 100:	 garanteix	 que	 la	 roba	 està	
feta amb cotó de cultiu ecològic en 
un	100%,	o	en	un	95%	sempre	que	el	
5% restant no sigui cotó.

• GOTS made with organic:	garanteix	
que	la	roba	conté	almenys	un	70%	de	
fibres	de	producció	ecològica	i	com	a	
màxim	un	10%	de	fibres	sintètiques	
(25% en el cas de mitjons, mitges i 
roba	 esportiva).	 El	 blanquejat	 s'ha	
de fer sense clor, durant la tintura i 
els acabats no es poden usar alguns 
productes	químics	especialment	pe-
rillosos,	i	les	plantes	on	es	fa	tot	això	
han de disposar de depuradora. En 
tota la manufactura s'han de com-
plir els estàndards laborals mínims 
descrits	per	l'OIT.	La	roba	ha	de	tenir	
suficient	qualitat	funcional.

	 La	versió	GOTS organic	garanteix	el	
mateix	però	amb	almenys	un	95%	de	
fibres	de	producció	ecològica.

• Naturtextil:	tota	la	fibra	ha	de	ser	de	
producció	ecològica,	i	només	hi	pot	

haver	fins	a	un	5%	de	fibres	sintèti-
ques	als	accessoris	(cintes,	cremalle-
res...).	Fa	una	restricció	molt	estricta	
de	productes	químics	des	de	la	fila-
tura	fins	als	acabats.	En	la	confecció,	
el	 fil	 de	 cosir	 pot	 ser	 de	 polièster	
però ha d'estar recobert de cotó, i es 
prohibeixen	els	botons	i	cremalleres	
amb	 níquel	 o	 crom.	 Quant	 a	 condi-
cions	laborals	i	de	qualitat,	exigeix	el	
mateix	que	el	GOTS.

 La	versió	Naturleder	és	per	a	peces	
de	roba	de	pell.	L'adobat	s'ha	de	fer	
sense crom, i la tintura sense pro-
ductes	químics	perillosos.

• Oeko-Tex Standard 100:	 garanteix	
que	al	teixit	no	hi	ha	residus	de	de-
terminades substàncies perilloses 
per a la salut. 

• Made In Green:	inclou	l'Oeko-Tex	100,	
i demana certes mesures ambientals 
a	 les	plantes	de	 tissatge	 i	 que	a	 les	
plantes de confecció hi hagi un codi 
de	conducta	pel	que	fa	a	condicions	
laborals	(com	veurem,	aquests	codis	
solen	ser	paper	mullat).

segells ecològics en la roba

8.		A.	K.	Chapagain	i	altres:	The water footprint of 
cotton consumption, Ecological Economics vol. 
60 n. 1, novembre 2006

9.		Environmental	Justice	Network.

10.	 Textile	Exchange.

11.	Enric	Carrera:	Fibras textiles naturales. Una  
oportunidad para el desarrollo sostenible, 
Revista	de	la	Industria	Textil	n.	470,	2009.

12.	 Ana	Roquero:	Recuperación del uso de tintes 
orgánicos.

i El cotó, tan  

natural i dEsprés 

l'impactE quE té... El 

cotó sí quE Enganya!

 alça, no m'imaginaVa 
quE com rEntEs la roba 
influís tant En la pEtja-

da EnErgètica total

jo tiro pErquè 

la roba Em duri, 

Estar distin-

gint pEr fibrEs 
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Segons l'organisme encarregat de la pro-
moció	mundial	dels	cultius	 transgènics,	
l'ISAAA,	actualment	el 70% dels conreus 
de cotó al món són transgènics.14

L'ISAAA	 i	 altres	 organismes	 del	 sector	
agrobiotec	 pregonen	 que	 el	 cotó	 trans-
gènic	ha	revertit	en	un	cotó	més	produc-
tiu	i	en	usar	la	meitat	de	pesticides	que	
abans. Però escasses vegades ho acom-
panyen	 amb	 dades,	 i	 quan	 n'hi	 ha	 no	
diuen d'on surten. Molts estudis mostren 
que	hi	ha	realitats	dispars,	que	en	abso-
lut cap de les dues coses passa de mane-
ra	general,	i	que	moltes	vegades	passa	el	
contrari.

El sector agrobiotec també sosté que 
el cotó transgènic proporciona als agri-
cultors un millor resultat econòmic, de 
nou	 sense	 xifres	 ni	 proves.	 El principal 
objectiu de l'ISAAA és alleujar la pobresa i 
la fam, que va calant i malmet les vides de 
1.000 milions de persones que pateixen, 
una condició humana que és moralment 
inacceptable.14	 Per	 contrastar	 això	 amb	
una	de	les	realitats,	anem	a	l'Índia,	el	se-
gon	país	que	més	cotó	produeix	al	món	i	
en	el	qual	hi	ha	cotó	transgènic,	sobretot	
del	tipus	Bt,	des	del	2002.	Els	pagesos	que	
cultiven cotó Bt s'han de gastar entre 3 i 
4.000 rúpies per hectàrea cultivada per 
comprar	 les	 llavors	 i	més	 fertilitzants	 i	
pesticides	que	si	 cultivessin	el	 cotó	 tra-
dicional	de	l'Índia;	aquesta	opció	els	cos-
taria	unes	1.800	rúpies/hectàrea,	més	o	

menys	la	meitat.	A	més,	el	cotó	Bt	neces-
sita molta aigua en fases determinades 
del	creixement,	 i	el	60%	dels	agricultors	
indis	(és	a	dir	uns	55	milions	de	persones)	
són petits i no disposen d'un sistema 
d'irrigació. Per comprar els insums han 
de	demanar	un	crèdit,	que	no	podran	re-
tornar	si	la	collita	no	és	bona,	per	exem-
ple si els monsons no han arribat en el 
moment	oportú.	 La	banca	oficial	no	els	
dóna	un	segon	crèdit	si	no	han	tornat	el	
primer,	de	manera	que	per	a	 la	propera	
temporada hauran de demanar diners a 
prestamistes	 privats,	 que	 són	 usurers	 i	
estableixen	interessos	altíssims.	Així,	els	
agricultors	 es	 fiquen	 en	 una	 espiral	 de	
deute	que	els	asfixia	de	tal	manera	que	
molts s'acaben suïcidant.

El 2010 es van suïcidar 15.964 pagesos 
a	l'Índia,	gairebé	un	cada	mitja	hora.15 El 
sector agrobiotec refusa les acusacions 
que	 lliguen	 els	 suïcidis	 amb	 el	 cotó	 Bt,	
argüint	que	l'onada	de	suïcidis	agrícoles	
va	començar	el	1997,	quan	a	l'Índia	enca-
ra	 no	 hi	 havia	 cotó	 transgènic	 –però	 sí	
cotó	 híbrid,	menys	 productiu	 i	més	 car	
de	cultivar	que	el	tradicional,	i	que	tam-
bé	havia	estat	 introduït	per	 la	 indústria	
agrària	mundial.	Però,	ara	que	el	90%	del	
cotó	 del	 país	 és	 transgènic,	 l'onada	 se-
gueix,	i	el	govern	indi	va	declarar	aquest	
gener	passat	que	Els cultivadors de cotó 
estan en una crisi profunda des que es 
van passar al cotó Bt. L'increment en suï

cidis el 2011 ha estat particularment se
ver entre els cultivadors de cotó.	La	ins-
titució índia encarregada de millorar els 
cultius	de	cotó,	que	ha	impulsat	des	del	
principi	el	cotó	transgènic,	ara	ha	posat	
en	marxa	un	projecte	per	 recuperar	 les	
varietats	de	cotó	tradicionals	de	 l'Índia,	
aquestes	que	són	la	meitat	de	cares	per	
als	 pagesos;	 se	 n'espera	 un	 rendiment	
molt superior al del cotó Bt. El director 
d'aquesta	 instituació	 ha	 dit:	 Sentia que 
ja no podíem esperar més, perquè la si-
tuació a Vidarbha és crítica	 (Vidarbha	
és	 la	regió	en	què	hi	ha	més	suïcidis).	El	
documental Bitter Seeds	retrata	aquesta	
crítica	situació,	vegeu-ne	més	informació	
a la pàgina 18.

Tot	plegat	sembla	mentida,	però	és	ve-
ritat.	 La	 qüestió	 entra	 en	 el	 terreny	 de	
la moralitat. Per cert, el sector agrobio-
tec	 va	 ingressar,	 només	 el	 2011,	 13.200	
milions de dòlars en vendes de llavors 
transgèniques.14

Podeu	trobar	una	versió	més	comple-
ta	 d'aquest	 requadre	 al	 nostre	 bloc:	
opcions.org/blog/coto-transgenic.

cotó transgènic: intolerable però cert13

13.  M. Antoniou i altres: GMO myths and truths, 
Earth	Open	Source	juny	2012;	i	algunes	fonts	
que	cita	aquest	informe.

14.	 International	Service	for	the	Acquisition	of	
Agri-biotech	Applications:	Global status of 
commercialized biotech/GM crops: 2011.

15.	 Ministeri	de	l'Interior	de	l'Índia:	Accidental 
deaths and suicides in India 2010.
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16.		Environmental	Justice	Foundation.

17.		Centre	for	Research	on	Multinational	Corpo-
rations	(SOMO)		i	The		India	Committee	of	the	
Netherlands: Maid in India, abril 2012.

18.		Campanya	Roba	Neta:	La moda española en 
Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras 
de la confección, gener 2012.

Què hi ha, de l'explotació laboral   
en la confecció?

requereixen, sovint incloent-hi nits: 
dos i fins a tres torns seguits de 8 ho-
res en pics de producció.17

•	 Els	salaris	són	ínfims.	Al	Marroc	ara	
solen arribar al mínim interprofes-
sional, que és de 178'72€ /mes. Les 
hores extres no es cobren.18

I arreu trobem denúncies d'abusos 
verbals i físics, il·luminació i ventila-
ció pobres, equipament de protecció 
insuficient, arbitrarietat en la contrac-
tació i l’acomiadament, mesures disci-
plinàries desproporcionades, obstacles 
a l’acció sindical...

En alguns llocs les plantes de con-
fecció són dintre de complexos que 
inclouen allotjaments per als treballa-
dors; per a milers de treballadors, d'aquí 
en podeu imaginar la qualitat dels dor-
mitoris (bateries de lliteres) i del men-
jar. Allà on les treballadores viuen a 
casa seva, el sou no els dóna per un ha-
bitatge gaire més digne.

Se segueix constatant que en molts 
casos les auditories que es fan per 
“comprovar” que les marques de moda 
compleixen el seu codi de conducta 
estan “arreglades” per tal que l'auditor 
vegi el que es vol que vegi.

Si no em trobes als camps de cotó  
i no em trobes pas enlloc, oh oh oh,
vine cap a l'ajuntament,  
allà em veuràs votant.

Ja fa mig segle d'aquella època de llui-
ta social massiva pels drets dels ciuta-
dans negres dels Estats Units, que es 
va encomanar a tot el món occidental 
a través de la música folk. Els camps de 
cotó van ser en el seu dia un dels punts 
calents de l'esclavisme a Nord-amèri-
ca. Actualment hi ha formes de treball 
molt properes a l'esclavisme en altres 
camps de cotó, i en altres etapes de la 
cadena productiva de la roba.

La població negra nord-americana 
no va poder votar fins al 1965, dos anys 
després que s'escrivís aquesta cançó. 
Avui necessitem una altra onada de 
mobilització social, revitalitzant i de-
cidida, per la dignitat humana.

ALS CAMPS DE COTÓ16

Ja hem vist a la p. 13 que als conreus 
del cotó s'hi tiren molts pesticides, i 
que a força d'ells no hi deu haver prou 
equipaments de protecció, o cap. Per 
exemple, a l'Uzbekistan sospitem que 
no n'hi deuen haver.

L'Uzbekistan, el cinquè productor 
mundial de cotó, està regit per una dic-
tadura clàssica. Els mitjans de comuni-
cació independents estan prohibits, la 
policia usa la tortura i la intimidació... 
El maig del 2005 l'Estat va matar 700 
persones que es manifestaven a la ciu-
tat d'Andijan.

Un 60% de les exportacions uzbe-
ques corresponen al cotó, que pro-
porciona al país uns 1.000 milions 
de dòlars en vendes. Segons les xifres 
oficials un terç d'aquesta quantitat 
arriba als agricultors, però a la realitat 
sembla que és molt menys. Als camps 
hi ha treballs forçats. A la resta de prin-
cipals països productors de cotó la co-
llita està mecanitzada, a l'Uzbekistan 
no. El govern cada tardor tanca les 
escoles i envia milers d'alumnes, amb 
els seus mestres, a recol·lectar cotó 
durant setmanes. N'han de collir una 
certa quantitat cada dia, i si no hi arri-
ben són castigats.

EN LA CONFECCIÓ
La Clean Clothes Campaign a nivell 
europeu, i la seva branca catalana 
Campanya Roba Neta, són autèntics 
referents de les lluites socials pels 
drets laborals. Les últimes investiga-
cions que han fet mostren que a la in-
dústria global de la confecció segueix 
sense importar-li que les mans que 
accionen les màquines de cosir siguin 
de persones:
•	 Els	 contractes	 són	 temporals,	 i	 po-

den ser orals. En una empresa de 
confecció de l'Índia, el 2011 el 60'74% 
de les treballadores havien signat un 
contracte, i només un 3'9% d'elles en 
tenien còpia.17

•	 Les	 jornades	 ja	 d'entrada	 són	 llar-
gues: setmanes de 65 hores –11 
diàries, 6 dies– al Marroc,18 i es pro-
longuen si els terminis d'entrega ho 

Planta de confecció a Bangla Desh. Foto:	Clean	Clothes	Campaign	(www.cleanclothes.org).
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realitat d'aquests tallers (maquiles) en 
la seva pell. No oblidem que aquí també 
hi ha llocs de treball que s'acosten for-
ça a les condicions d'explotació de les 
maquiles. No hem fet una investigació 
sobre tallers clandestins, però n'hi ha.

Tanmateix, una imatge val més que 
mil paraules. Us animem fermament a 
veure China Blue, una pel·lícula que ha 
gravat en directe la vida en una empre-
sa de confecció de la Xina. Des d'aquest 
octubre es podrà comprar en format 
DVD a les llibreries Laie i a www.laie.es. 

El director, Micha X. Peled, explica: 
Tots sabem que s'estan explotant treballa-
dors del Tercer Món en el nostre benefici. 
Però mentre hi segueixin havent masses 
sense rostre, podem ignorar el problema 
fàcilment. Un cop els espectadors hagin 
vist que la Jasmine i les seves amigues són 
adolescents normals, amb somnis, humor 
i diaris personals, ja no serà acceptable 
que aquestes noies estiguin tractades de 
manera tan pobra només perquè nosal-
tres puguem tenir roba barata.

China Blue és la segona peça d'una 
trilogia de l'autor sobre la globalització, 
i la tercera és Bitter Seeds, que retrata 
la vida dels cultivadors petits de cotó a 
l'Índia. Estem fent moviments perquè 
es distribueixi al nostre país, us tin-
drem al corrent a través del nostre web.

Podem conèixer el making of de tots 
dos documentals, pinzellades de la re-
pressió de la llibertat que encara hi ha 
a la Xina, i realitats en el cultiu de cotó 
transgènic a l'Índia, al web de la pro-
ductora: www.teddybearfilms.com.

PIQUEM PEDRA... QUE NO ÉS POC

La lluita dels moviments socials con-
tra l'explotació laboral en el sector de 
la confecció ha originat diverses pla-
taformes –com l'Ethical Trading Ini-
tiative o la Fair Wear Foundation– en 
les quals participen ongs, empreses 
de moda i sindicats, que intenten mi-
llorar les condicions, ja sigui contras-
tant les recerques i auditories respec-
tives, pressionant per al compliment 
de les promeses, o oferint assessoria. 
L'últim informe que ha publicat la 
Clean Clothes Campaign explica, per 
exemple, que en algunes fàbriques 
de l'Índia s'ha passat de 3 a 1 anys 
el període que les noies han d'haver 
treballat per rebre de cop una part 
del salari que se'ls reté regularment. 

Com costa, una millora tan petita i 
que clama tant al cel...

La història de la humanitat està 
plena de pugnes entre l'opressió i els 
drets humans, a nivell global i local, en 
l'àmbit laboral i social, amb avenços i 
amb retrocessos. Un sistema produc-
tiu sense explotació de persones, ara 
com ara, pot semblar a anys-llum vista. 
Però, si no estiguéssim picant pedra, 
estaria a segles-llum vista.

VEURE-HO AMB ELS NOSTRES ULLS
Ara que els nostres llocs de treball 
s'estan precaritzant, la distància entre 
"el nostre concepte de lloc de treball" i 
"el concepte de lloc de treball als tallers 
de manufactura del món" ja no és tan 
abismal, i ens podem acostar una mica 

activem-nos! algunes potències de moda a Espanya

Podem participar en l'acti vis me i trobar 
més	informació	al	web	de	la	Campanya	
Roba Neta: robaneta.wordpress.com.

Hi	veurem	 que		aquest	abril	es	va	tortu-
rar	i	assassinar	un	activista	que	denun-
ciava les condicions laborals a Bangla 
Desh.

O	 l'informe	 Texans mortals,	 que	mos-
tra	que	a	les	fàbriques	de	Bangla	Desh	
que	produeixen	roba	per	a	Zara,	H&M,	
Levi's,	 Diesel	 o	 Lee,	 se	 segueix	 utilit-
zant	 la	 tècni	ca	 del	 sandblasting per 
donar	 un	 aspecte	 envellit	 als	 texans.	
Aquesta	 tècnica	 exposa	 les	 persones	
treballadores a contraure greus malal-
ties pulmonars, entre elles silicosi.

Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Ber-
shka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, 
Uterqüe i Lefties són del grup gallec 
Inditex.	Inditex	i	H&M	són	les	dues	em-
preses	 de	 moda	 més	 grans	 del	 món,	
amb	facturacions	i	beneficis	molt	simi-
lars.	Els	beneficis	d'Inditex	el	2011	van	
ser de 1.932 milions d'euros, un 12% 
més	que	l'any	anterior.	El	seu	fundador	
i	accionista	majoritari,	Amancio	Orte-
ga,	és	la	cinquena	persona	més	rica	del	
món, segons la revista Forbes.

Mango	és	d'una	empresa	catalana	que	
té	més	de	2.000	botigues	a	més	de	100	
països.	 També	 té	 les	 marques	 H.E. i 
Touch.

Tintoretto, Amitié, Gals&Guys, Sínte-
sis, Cedosce, Mito, Bus Stop i Fashion 
Group	 pertanyen	 a	 Induyco,	 una	 filial	
d'El	Corte	Inglés	que	també	n'és	el	prin-
cipal	proveïdor	de	roba.	Induyco	és	una	
de	les	empreses	que	més	confecciona	a	
Espanya.

Purificación García i CH Carolina Herre-
ra	són	de	la	Sociedad	Textil	Lonia,	una	
empresa	 gallega	 que	 pertany	 a	 tres	
germans	d'Adolfo	Domínguez.	Aquest	
pel	 seu	 cantó	 té	 l'empresa	 i	 marca	
Adolfo Domínguez.

Cortefiel, Springfield, Pedro del Hie-
rro i women'secret	 són	 del	 grup	 Cor-
tefiel.
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On és feta, aquesta brusa? No ho trobo!
no és un “petit detall sense importàn-
cia”. Si es triga tant a prendre una de-
terminació sobre l'obligació de posar-
lo, deu ser pels interessos econòmics 
als quals no convé que els consumi-
dors sàpiguen on s'ha confeccionat la 
roba; qui sap si temen la incidència que 
aquesta informació en mans dels con-
sumidors pugués tenir sobre l'actual 
model de producció global.

Nosaltres pensem que en tindria. 
Per la part que ens toca, hem decidit 
posar a la Guia Pràctica recursos per 
fer-nos més fàcil trobar opcions de 
confecció local.

Al bloc Burbuja. Foro de economía 
hi hem trobat un post d'aquest mes de 
març que diu: Hi ha molts bons profes-
sionals del tèxtil a Espanya amb ganes 
de treballar, entre els quals m'hi incloc 
jo, i amb els sous ja bastant ajustats. 
Entre la gran pujada de salaris que hi 
està havent a la Xina, problemes de tot 
tipus com terminis d'entrega, qualitat, 
transport, burocràcia, lluny del punt de 
venda, etc., em sembla que tornarem a 
fabricar a Espanya en qüestió de temps.

A veure què dirà el temps.

MADE IN ENLLOC

Avui la Unió Europea no obliga a posar 
el Made in a les etiquetes de les peces 
de vestir que es venen als països mem-
bres de la Unió; els fabricants ho poden 
fer a voluntat, però l'administració no 
vigilarà si ho fan correctament. Sí que 
és obligatori a altres països, com ara els 
Estats Units, el Japó o... la Xina.

Alguns països i sectors industrials 
estan reclamant a la Unió Europea des 
d'almenys el 2003 que obligui a posar 
el Made in. Per exemple, l'Associació 
de Col·lectivitats Tèxtils Europees19 li 
va demanar el 2005, a través del que 
va anomenar Manifest del Made in. 
Les seves raons eren no enganyar el 
consumidor, tenir base jurídica per 
reaccionar en cas de frau o falsificació 
d'origen, i permetre a la indústria eu-
ropea lluitar en igualtat de condicions 
amb la competència mundial.

La Unió Europea fa anys que dóna 
voltes a la qüestió, i recentment ha ma-
nifestat que com a molt tard el 30 de 

setembre del 2013, la Comissió presen-
tarà [...] un informe sobre nous requisits 
d'etiquetatge que podrien introduir-se a 
escala de la Unió de cara a proporcionar 
als consumidors una informació preci-
sa, pertinent, comprensible i compara-
ble sobre les característiques dels pro-
ductes tèxtils.20 Una de les obligacions 
que està considerant introduir és el 
país on s'ha confeccionat la roba, a més 
d'informació addicional per conèixer 
el recorregut de la roba en totes les eta-
pes del seu cicle de vida.

Curiosament, en un dels documents 
de la Comissió Europea sobre la nor-
mativa del Made in hi diu que etique-
tar l'origen NO és una “campanya pro-
comprar europeu”, i queda a les mans 
del consumidor escollir segons les seves 
preferències.21 Però en un altre docu-
ment, anterior, hi diu que l'absència de 
regulació sobre el Made in afecta ne-
gativament els consumidors i també la 
competitivitat de la indústria europea. 
La introducció d'un etiquetatge d'origen 

pot contribuir a 
fer que els 

estàndards 
que la Co-
m u n i t a t 

d e m a n a 
tre ballin a 

favor de la in-
dústria de la Comu-

nitat, especialment les petites i mitjanes 
empreses.22

Sembla evident que totes les esferes 
saben que posar o no posar el Made in 

19.		És	una	associació	de	municipis	amb	una	presèn-
cia	important	d'indústria	tèxtil	i	de	calçat.

20.		Reglament	(UE)	núm.	1007/2011.3.	

21.		Comissió	Europea:	“Made-in” - An EU origin 
marking scheme, parameters and prospects, 
gener 2006.

22.		Comissió	Europea:	Proposal for a Council 
regulation on the indication of the country of 
origin of certain products imported from third 
countries - Impact Assessment, desembre 2005.

Taller on es confecciona roba de les firmes Toni Francesc i Veneno en la Piel, a Barcelona. Foto:	Toni	Francesc	

no és pEr sEr 
nacionalista, és pErquè 

l'actual producció 
global té molts 
contrasEntits
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La plataforma Slow Fashion Spain 
promou i ajuda a posar en pràctica les 
accions que cauen dintre de la moda 
sostenible. Pensa que aquest concepte 
no es limita a substituir unes matèries 
primeres per unes altres de més ecolò-
giques, sinó que ateny aspectes de tot el 
cicle de vida de la roba, tant ambientals 
com socials i econòmics. Slow Fashion 
Spain dóna formació i assessorament 
als dissenyadors que vulguin treballar 
en aquesta línia, promou fórmules per a 
la reutilització de roba –"upcyclig” o fer 
productes a partir de “residus” tèxtils 
(per exemple bosses a partir de cintu-
rons), intercanvis...–, i promou els dis-
senys que allarguen la vida de la roba. 
També facilita el contacte en xarxa entre 
els actors i interessats en aquest corrent, 
amb l'objectiu de sumar creativitats i 
talents per construir un futur que no 
es limiti a contaminar menys sinó que 
enriqueixi l'entorn en tots els sentits. 
Properament posarà al seu web (www.
slowfashionspain.com) un directori/
apa rador de firmes eco-ètiques de roba.

A Espanya ja hi ha uns quants dissen-
yadors de moda independents que 
s'emmarquen en el corrent del que 
s'anomena moda sostenible, moda 
ètica o roba eco-ètica. Cadascun pren 
diferents opcions de producció: fer la 
roba sense fibres sintètiques, o amb 
cotó de cultiu ecològic, o amb altres fi-
bres naturals, o a partir de roba usada, 
fer servir tints naturals o fibres sense 
tenyir... En general confeccionen la 
roba en tallers locals, controlant la 
qualitat i les condicions laborals, o bé 
l'encarreguen a cooperatives del Sud, 
establint tractes similars als del món 
del Comerç Just: preus dignes, com-
promisos comercials a llarg termini, 
que l'activitat reverteixi en el desen-
volupament volgut per la comunitat 
local, etc. 

algunes firmes Alfiler de Gancho, 
Ananda Pascual, Antón Pirulero, Be-
llamoza, Bihotzez, Biotactex, Cristina 
Salguero, Dressing4Change, Ecoolo-
gy, Elena Garcia, Enalai, Fox Fibre, Is-

sie, Julieta y Teo, Lemon Car, Liv, Mi-
mètikBcn, Mundo Raquel, Salt&Ethic, 
Sdbarcelona, Shunkfunk, Thinking 
Mu, Uma Deluna, ValeDeOro, Veneno 
en la Piel...

on comprar aquesta roba Diverses 
firmes venen a través del seu web, i 
s'estan obrint botigues que tenen ma-
joritària o exclusivament roba de mo-
da sostenible, espanyola o estrangera:
•	 A	Barcelona:	CoShop (www.capipo-

taproductions.com), la primera boti-
ga col·laborativa en el sector de moda 
i complements, creada per 25 dissen-
yadors que comparteixen valors eco-
ètics i són contraris al consumisme 
desmesurat. Tota la roba és confec-
cionada a Barcelona. També hi ha la 
botiga GreenLifeStyle, i està a punt 
d'obrir Humus.

•	 A	 Gijón	 i	 botiga	 virtual:	Wabi Sabi, 
www.wabisabitienda.es.

•	 A	 València	 i	 botiga	 virtual:	 Natu-
ralmente,Awww.naturalmenteva-
lencia.com.

Quina roba?
De confecció local, o amb criteris eco-ètics

al número anterior dèiem que queda una mica de roba de confecció local; un 17% de la que surt al mercat 
(per ser venuda aquí o exportada). ara donem algunes opcions de consum concretes, tant de roba que s'ha 
fet aquí com de roba que es fa amb la voluntat de minimitzar l'impacte ambiental, no explotar els treballa-
dors/es o promoure la indústria local.

algunes iniciatives particulars actualització
Somnens	 és	 una	 petita	 em-
presa	 que	 ofereix	 bates	 per	
a nens i nenes confeccio-
nades per persones en risc 
d'exclusió	sociolaboral.	Totes	
les	matèries	primeres	són	de	
producció catalana, fa servir 
embalatges reutilitzables, i 
inverteix	 part	 dels	 beneficis	
en	projectes	d'educació.	Ven	
per internet i en algunes bo-
tigues	de	Catalunya	i	Madrid.	
www.somnens.com.

Al	número	anterior	donà-
vem recursos per com-
prar roba de segona mà. 
Ara hi afegim Engrunes, 
una fundació orientada 
a la inserció sòciolaboral 
de	 persones	 en	 exclusió	
o	 en	 risc	 d’exclusió,	 que	
entre	 altres	 coses	 té	 bo-
tigues de roba de sego na 
mà. www.engrunes.org 
> Els àmbits d'actuació > 
Botigues.

També	parlàvem	de	les	bo-
tigues on comprem la roba. 
Ara us presentem Moltac-
te,	una	empresa	que	 té	 tres	
outlets	on	ven	excedents	de	
roba	 de	 marques	 conven-
cionals (principalment ca-
talanes)	 i	 en	 la	qual	més	de	
la meitat de la plantilla són 
persones amb alguna malal-
tia	mental;	tenir	feina	els	ha	
canviat radicalment la vida. 
www.moltacte.com.

Veraluna Comercio Justo 	 és	
una	marca	de	roba	d'Inter	món-
Oxfam,	 fruit	del	desig	d'oferir,	
des	del	món	del	 Comerç	 Just,	
roba	que	es	compra	no	només	
per	solidaritat	sinó	també	per-
què	 agrada.	 Està	 dissenyada	
per	una	espanyola	i	confeccio-
nada per dues col·lectivitats 
de	 l'Índia,	 una	 de	 les	 quals	 a	
més	 cultiva,	 teixeix	 i	 tenyeix	
cotó ecològic. En venda a les 
botigues	Intermón-Oxfam.

GUIA PRÀCTICA

Roba Eco-Ètica
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trobar roba de dissenyadors inde-
pendents i confeccionada a Barce-
lona a la botiga virtual iconicbarce-
lona.com.

A la taula hi tenim algunes marques 
que confeccionen tota o part de la seva 
roba a Catalunya. Moltes fan roba de 
punt, i algunes són de moda sostenible. 

Als webs d'algunes marques hi ha 
una llista de punts de venda concrets. 
La botiga CoShop la mencionàvem 
a la pàgina anterior. També podem 

Tipus de roba Marca Confec-
ció 

local

On podem trobar aquesta marca Posa el made in a 
l'etiqueta de la roba?

Banyadors Cris	Zarel,	FC-First	Com-
pany,	Avec	Plaisir	i	altres

80% Botigues multimarca Sí

Banyadors	i	complements Roidal 90% Corseteries Sí

Bebè Mundo	Raquel 100% Botiga	virtual,	botigues	multimarca,	Coshop Sí

Gorres,	complements	de	llana Xisqueta 100% Botiga virtual Sí

Guants,	gorros,	complements	
esportius

Fly,	Guinart 100% Botigues multimarca i cadenes Sí

Jerseis	dona Juper,	iodena 100% Botiga pròpia, botigues multimarca Sí

Jerseis	home	i	dona Marcelinus 100% Botiga virtual, botigues multimarca Sí

Mitjons i mitges Carlomagno 70% Botigues multimarca, grans magatzems Només	a	la	feta	aquí

Mocadors de coll tubulars, 
roba esportiva

Buff 100% Botigues de roba esportiva, botiga virtual Sí

Roba interior, d'estar per 
casa,	banyadors

Punto Blanco, Marum Els 
mitjons

Botigues pròpies i multimarca Només	a	la	feta	aquí

Roba interior home i dona Avet, Set 100% Botigues	multimarca,	El	Corte	Inglés Sí

Roba	tècnica	esportiva,	bebè Colibri,	Thermobaby 100% Ortopèdia,	botiga	especialitzada,	botiga	virtual Sí

Dona Aldomartins 100% Botigues multimarca Sí

Dona Bonclar 100% Botigues multimarca Sí

Dona Ecoology 100% Botiga	virtual,	botigues	multimarca,	CoShop Sí

Dona Edu's 100% Outlet	propi,	botigues	multimarca Sí

Dona Escorpion Poca El	Corte	Inglés	(en	botigues	pròpies),	un	outlet No

Dona eseOese 70% Botigues pròpies i multimarca Com	a	mínim	a	la	feta	aquí

Dona Espinela 100% Botigues	multimarca,	El	Corte	Inglés Sí

Dona Fiarge,	Roch 100% Botiga pròpia, botigues multimarca Sí

Dona Guitare 100% Botigues pròpies, multimarca i grans magatzems Sí

Dona Isabel	de	Pedro 100% Botiga pròpia, botigues multimarca Sí

Dona Issie 100% Botiga	virtual,	Coshop Sí,	hi	posa	“UE"

Dona Jocavi 15% Botigues multimarca, cadenes i grans superfícies No a totes les peces

Dona Lebor	Gabala 30% Botigues multimarca, properament botiga virtual Com	a	mínim	a	la	feta	aquí

Dona messcalino 30% Outlets	propis,	multimarca,	El	Corte	Inglés Com	a	mínim	a	la	feta	aquí

Dona MimètikBcn 100% Outlet	virtual,	botigues	multimarca,	CoShop Sí

Dona Naulover, NouSport 100% Botiga	pròpia	i	virtual,	multimarca,	El	Corte	Inglés,	outlet Sí

Dona Oliva 70% Botigues pròpies, multimarca i grans magatzems Com	a	mínim	a	la	feta	aquí

Dona System	Action 80% Botigues pròpies No

Dona Veneno	en	la	Piel 100% Botiga	pròpia	i	virtual,	botigues	multimarca,	CoShop Sí

Dona Vallmar,	J.Valls 100% Botigues multimarca Sí

Dona Zero 80% Botigues	multimarca,	El	Corte	Inglés Com	a	mínim	a	la	feta	aquí

Dona grassa Mar&Nua 100%1 Diverses botigues virtuals Sí

Dona,	també	complements Lola	Casademunt 25% Botiga	virtual,	multimarca,	El	Corte	Inglés Sí

Dona,	també	complements Yerse 2% Botigues	pròpies,	multimarca	i	El	Corte	Inglés No

Home Sense-nu	by	Oriol 100% Botiga pròpia i virtual Sí

Home	i	dona Armand	Basi,	By	Basi 15% Botigues pròpies, grans magatzems No

Home	i	dona Genfins Una part Botigues pròpies i multimarca No a totes les peces

Home,	dona	i	infantil Lacoste 95%2 Botigues pròpies, grans magatzems No

Infantil Cóndor 100% Botigues	pròpies	i	multimarca,	mitjons	a	El	Corte	Inglés Sí

Infantil Linn	by	diacar,	Linnelle 90% Outlets	propis,	El	Corte	Inglés,	botigues	de	roba	infantil Només	a	la	feta	aquí

1.		La	confecció	es	fa	a	València.
2.  En tallers subcontractats. 

Roba conFEccionaDa a catalunya

Font:	les	empreses	mateixes.
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A casa
Què puc fer perquè la roba em duri més

•	 No deixem la roba rebregada de 
qual sevol manera.

•	 Fem	 servir	 penjadors d'un cert 
gruix, els de filferro prim deformen 
i estirganyen la roba. Que l'espatllera 
del penjador sigui més o menys tan 
llarga com l'espatlla de la peça de 
roba, sobretot si la roba és de punt.

•	 Protegim al màxim la roba durant 
l'estació que no la fem servir, amb 
fundes (per exemple de plàstic, i mi-
llor si les tanquem també per baix 
perquè també arriba pols per baix) o 
guardant-la plegada en capses. Si po-

•	 No rentar en excés, cada rentada és 
una mica més de desgast per al teixit. 
Si hem fet servir una peça un dia és 
possible que no tingui brutícia que 
requereixi sabó. Si volem que torni a 
tenir una olor fresca, n'hi pot haver 
prou amb posar-la a airejar.

•	 Una bona màquina de rentar. Els 
teixits es desgasten en fregar amb el 
bombo. Si no té un acabat ben fi, s'hi 
acumula calç i s'incrementa el frega-
ment. El que diferencia una màquina 
cara d'una barata pot ser, entre altres 
coses, la finura de l'acer del bombo, o 
el control de les revolucions en cen-
trifugar (a menys revolucions, menys 
s'espatlla el teixit).

•	 Respectem les recomanacions dels 
fabricants.

•	 Rentar per separat la roba blanca o 
clara i la de color. Així la blanca es pot 
rentar a més temperatura sense por 
que es tenyeixi.

•	 Posem	les	peces	de	vellut	a	la	màqui-
na del revés, per preservar el vellut. 

sem fulls de plàstic o de paper entre 
les peces de roba es faran el mínim 
d'arrugues persistents.

•	 Les	 arnes mengen fibres d'origen 
animal: seda i totes les varietats de 
llana (caixmir, angora...), i també 
restes de pell i de segons quines bru-
tícies. La millor arma contra les ar-
nes és la prevenció: guardar la roba 
neta, preferiblement enfundada, i 
netejar l'armari abans de guardar-hi 
la roba per un temps llarg. A més po-
dem fer servir repel·lents o mata-ar-
nes; per evitar la naftalina (fa pudor) 

podem posar a l'armari saquets amb 
fulles de cedre, romaní o espígol.

•	 Fem	 una	 bona	 neteja anual de 
l'armari, traient-ne la pols i el bo-
rró (hi poden haver larves d'arnes) i 
deixant-lo airejar.

•	 Si	es	 fa	un	estrip,	es	perd	un	punt...	
arreglem-ho de seguida, ajudarà 
a no deixar la peça arraconada per 
sempre i per altra banda el problema 
no es farà més gran.

•	 Buidar les butxaques de la sorra que 
s’hi va acumulant.

•	 No trepitgem els baixos dels pantalons.

En general, posar la roba a rentar del 
revés evita que hi quedin marques de 
detergent.

•	 Temperatura moderada. En general 
uns 30ºC (l'aigua més freda neteja 
poc), i màxim 60ºC per a la roba més 
bruta. A l'estiu podem programar 
la màquina a menys de 30ºC per-
què l'aigua ja arriba calenta. Alerta 
sobretot amb no rentar amb aigua 
massa calenta les fibres que es po-
den encongir (llana, cotó); si es tracta 
adequadament, cap peça no es pot 
encongir més d'un 3%. La seda, sem-
pre aigua freda.

•	 Suavitzant: els comercials estoven la 
roba a base de trencar les fibres del 
teixit, i hi deixen una capa a sobre 
que aminora la capacitat d'absorció 
de la roba; per això són especialment 
desaconsellables en roba interior de 
cotó i bolquers (i tovalloles, baietes, 
etc.). Una opció millor pot ser posar 
vinagre blanc al compartiment del 
suavitzant de la rentadora, perquè la 

causa de l'encartronament és la calç 
de l'aigua. Una altra opció és fregar 
la roba amb si mateixa un cop neta 
(sobretot en tovalloles i similars). O 
posar un descalcificador...

•	 Els	detergents ecològics tenen diver-
sos avantatges des del punt de vista 
ambiental, i els podem complemen-
tar amb blanquejadors naturals per 
a la roba blanca. Més informació a 
consumpedia.org/detergents. Els tei-
xits delicats, com algunes llanes, 
rentem-los amb un sabó específic 
per a ells, i preferiblement a mà.

•	 Taques. Convé treure-les de seguida, 
si deixem passar el temps són més di-
fícils de treure. N’hi ha que un cop la 
roba ha passat per la rentadora ja no 
marxen. Rentar només la taca estal-
via una rentada a tota la peça. Sovint 
la brutícia de terra o pols es pot treu-
re fregant la roba amb si mateixa, o 
raspallant-la. Que el raspall sigui 
suau sobretot per a seda o vellut, i de 
truges curtes per a la llana.

Per què deixem de posar-nos una peça de roba? el teixit ja està gastat, s’ha tornat groga, s’ha arnat,   
té taques que no marxen, s’ha desfilat, el forat que tenia s’ha fet més gran, s’ha encongit...?
aquí tenim hàbits i coneixements perquè aquestes coses passin poc, gens, o el més tard possible.

cuREs gEns intEnsivEs PERò Molt EFEctivEs

REntaR noMés El nEcEssaRi, i bé
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•	 Quan	desestenem,	pleguem	o	 guar-
dem la roba de seguida i no deixem 
rebregada la que vulguem planxar 
posteriorment.

•	 Alerta amb la temperatura de la 
planxa! Massa calenta pot destros-
sar alguns teixits sintètics o de llana. 
Fixem-nos en les recomanacions del 
fabricant.

•	 Per	 recuperar	 la	 forma	 original,	
sobretot en les peces de llana: no 
planxar endavant i endarrere, sinó 

fer pressió amb la planxa, amb va-
por d'aigua i amb un drap blanc a 
sobre la roba, i no moure la peça 
fins que la zona planxada es refredi 
i s'eixugui. Així també es conserva la 
textura i l'acabat del teixit.

•	 En	general	amb	la	llana	sempre	con-
vé posar un drap blanc entre la roba 
i la planxa.

•	 Per treure les boletes de la llana: 
estirar-les amb els dits, raspallar o 
tallar-les amb unes tisores.

•	 Estendre la roba. Les assecadores, 
a més de ser una aberració ener-
gèticament parlant (vegeu la p. 14), 
desgasten molt més la roba que les 
rentadores, perquè en aquest cas no 
hi ha aigua que faci de “coixí” per al 
fregament. Per a casos d'emergència 
extrema tenim altres recursos (per 
exemple l'assecador dels cabells). 
Malauradament, avui l'arquitectura 
usual i les ordenances municipals 
dificulten tenir estenedors exteriors 
a les cases.

•	 Estendre	 la	 roba	de seguida i en un 
lloc ventilat, per evitar la pudor 
d'humitat i que s'arrugui massa.

•	 Evitem massa sol directe. El que 
eixuga la roba sobretot és l’aire, i la 
brisa ajuda a suavitzar-la, perquè 
la bat però suaument. Si es fa tard 
i la roba encara és humida, la po-
dem estendre a dintre casa perquè 
s'acabi d'eixugar. El sol accelera 
l'assecada però també resseca, des-
coloreix la roba de color, i d'entrada 
fa més blanca la blanca però en ex-
cés l'esgrogueeix. De manera que, 
si estenem al sol, girem del revés les 
peces de color i recollim la roba de 
seguida que sigui eixuta.

PER EixugaR

abans DE toRnaR la Roba a l'aRMaRi

sEmbla com un llarg 
manual d'instruccions, 
pErò tot és bastant dE 

lògica

sí, EntEnEnt El pErquè dE 

cada consEll ja Et surt dE 

fEr-ho així, si rEalmEnt Vols 

cuidar bé la roba

•	 Si	hem	d'estendre	a	dintre	casa,	fem-
ho al lloc més calent i sec, per exem-
ple a davant d'un radiador. Obrim 
finestres o portes que permetin un 
cert corrent d'aire.

•	 Les	peces	 de	 llana,	 que	pesen	 força	
quan són molles i/o que s'estirganyen 

fàcilment, estenem-les planes sobre 
una tovallola.

•	 Estendre	la	roba	de	la	part	de	dalt	en 
un penjador i ben posada (per exem-
ple cordant algun botó) fa que quedi 
menys arrugada i necessiti menys (o 
gens) la planxa.



Quantes vegades s’aconsegueix reparar un aparell espatllat? Un 99%, un 100%, la majoria de les vegades 
són les respostes de tres tallers de reparació a qui ho hem preguntat. en aquest article donem moltes 
altres raons per desterrar aquell primer impuls de comprar un aparell nou quan un s'espatlla, i fins i tot 
veurem que unes quantes avaries comunes es poden arreglar amb un simple pinzell.

ISABEL	ATELA,	MONTSE	PEIRON

Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que es van recollir 
selectivament el 2011 a tot l'Estat: més de 100.000 tones.1 A	Cata-
lunya	se'n	van	recollir	24.898	tones,	o	3'3	quilos	per	cap.2 

Evidentment	 no	 tenim	 dades	 sobre	 quants	 d'aquests	 aparells	
eren	reparables,	però,	si	ens	guiem	pel	que	diu	aquest	article,	de-
vien	ser	la	gran	majoria.	El	cas	és	que	es	van	llençar.

Aparells que es van posar a la venda el 2011 a l'Estat: 666.000 
tones, o	14	quilos	per	cap.3 Els recuperadors tindran una feinada 
d'aquí	a	poc	temps...	Per	sort	la	crisi	fa	que	aquesta	xifra	baixi	per	si	
sola:	ara	és	un	31%	inferior	a	la	del	2007.

La	Unió	Europea	està	enllestint	una	revisió	de	la	Directiva	que	re-
gula	la	gestió	dels	RAEE.	Estableix	que,	d'aquí	a	4	anys,	per	cada	100	
aparells	que	es	posin	a	la	venda	n'hem	de	recollir	(i	per	tant	llençar,	
diem	nosaltres)	almenys	45,	i	d'aquí	a	7	anys	almenys	65.4

Així	és	com	ho	estableix:	són	les	xifres	de	recollida	les	que	s'han	
d'acostar	a	les	de	producció,	no	pas	del	revés.	Del	revés	seria	així:	
si	durant	un	any	hem	llençat	100	aparells,	l'any	següent	se'n	poden	
posar	a	la	venda	125	com	a	màxim	(o	150,	o	300...	ara	devem	estar	
entre	400	i	500).

No	tot	el	que	es	recull	es	recicla.	La	part	no	reciclable	(un	28'5%	del	
pes	que	es	va	recollir	a	Catalunya,	el	2010)2	s'ha	de	confinar,	i	no	tota	
la	part	reciclable	esdevé	matèria	primera	equivalent	a	la	matèria	
primera verge.

Els	cost	econòmic	de	la	gestió	dels	RAEE	és	enorme.	La	llei	obliga	
els	productors	a	pagar-lo,	i	això	repercuteix	en	el	preu	de	venda	al	
públic;	de	vegades	veurem	la	part	del	preu	que	correspon	a	la	gestió	
del	residu	desglossada	al	tiquet	de	compra	d'un	electrodomèstic.

Els estris de cuina unplugged	(vegeu	la	secció	Món	en	Moviment)	
són	una	alternativa	millor	per	a	uns	quants	casos.	I,	no	cal	dir-ho,	la	
reparació.

1.		No	podem	donar	la	dada	exacta	
perquè	el	gestor	de	més	pes	de	RAEE,	
Ecolec,	no	facilita	la	seva	xifra.

2.			Agència	de	Residus	de	Catalunya.

3.  Registro Nacional de Productores de 
Aparatos	Eléctricos	y	Electrónicos	
(Ministeri	d'Indústria).

4.		Revisió	de	la	Directiva	2002/95/EC.

Qui més qui menys tenim força petits electro-
domèstics a casa, i justament quan un s’espatlla 
pensem en quant servei ens fan. Moltes avaries 
són senzilles de reparar per a un professional, i 
algunes fins i tot per a nosaltres mateixos. I mol-
tes són molt senzilles de prevenir, això sí que és 
del tot cosa nostra: es tracta de parar atenció a 
triar bé quan comprem l’aparell, i de prendre 
hàbits ben senzills a casa. A l’article també acla-
rirem algun misteri sobre els tallers de repara-
ció que t’indueixen més a comprar que a repa-
rar, ajudarem a trobar-ne de bons, i donarem 
indicacions per a qui vulgui aprendre una mica 
més sobre com reparar.

¿No és una bogeria que un electrodomèstic 
només visqui fins el primer cop que s’espatlla, 
sigui quan sigui aquest moment, i encara que 
l’avaria sigui fàcilment subsanable??

Per cert, per llei tots els aparells que es posen 
a la venda tenen almenys dos anys de garantia.

CAUSES COMUNES D’AVARIES COMUNES
la “simple” pols És força comú que un aparell 
deixi de funcionar pel sol fet que s’ha acumulat 
pols o brutícia en algun component. Mira què 
ens explica en Pep:

El poder dels
costums

el

Petits electrodomèstics d’usar i reusar

Reparem
malbaratament

Abaixava la palanca de la torradora i 
no es quedava avall. Vaig desendollar la 
torradora i em vaig llençar a desmuntar-
la, amb molta cura de no tocar res, 
buscant la peça que manté la palanca 
cap avall, però no la trobava. Vaig anar al 
servei Reparat millor que nou (vegeu 
el requadre del final), i em van explicar 
que el que manté la palanca avall no és 
cap peça mecànica sinó un electroimant, 
que si està cobert de pols o engrunes no 
funciona. El vaig escombrar amb un 
pinzell, i la torradora encara em funciona.

PER caDa 4 o 5 quE En gastEM,   
En REcuPEREM 1 
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Força 
vegades, 

qui veu com 
s’arregla una 

avaria es fa 
creus de com 
és de senzill

És típic que passi en aparells que tenen un 
ventilador, com ara calefactors, assecadors 
dels cabells, ordinadors... Els ventiladors xu-
clen aire de l’ambient, i per tant també atreuen 
pols, cabells, pèls... que es van acumulant a les 
reixetes que hi ha davant dels ventiladors, o a les 
aspes, i arriba un moment que aquests no po-
den fer la seva feina. Aleshores la temperatura 
a dintre l’aparell puja massa, i els termofusibles 
tallen el pas de la corrent per evitar que l’aparell 
s’espatlli. Al cap d’una estona, quan s’hagi refre-
dat, tornarà a funcionar (si el termofusible es pot 
recuperar, que n’hi ha que no). El remei torna a 
ser senzillament netejar: treure de la reixeta i les 
aspes els pèls o borró que s’hi hagin pogut acu-
mular, amb l’ajut si cal d’un pinzell, d’un basto-
net de cotó o d’una aspiradora.

Als lectors o reproductors de CDs s’hi pot 
haver embrutat l’òptica, és a dir una petita lent 
de vidre. Al requadre Recursos per reparar un 
mateix hi tenim un vídeo que ens ensenya com 
trobar-la i com netejar-la: li passem un bastonet 
de cotó mullat amb alcohol, i tema solucionat.

la “còmoda” estrebada Si no arriba corrent a 
un aparell, o hi arriba intermitentment, es deu 
haver afluixat el cable d’alimentació, o potser 
s’han trencat els fils interns de coure. Típica-
ment passarà en un dels extrems. És el preu de 
tibar els endolls fent estrebades...

Arreglar això no serà senzill per a bastants 
mortals, però serà bufar i fer ampolles per a algú 
una mica traçut en electricitat, i no cal dir per a 
un professional. Per l’extrem on el cable entra a 
l’aparell, caldrà obrir, tallar el tros que tingui fils 
trencats si n’hi ha, i reconnectar el cable. Si cal 
obrir alguna junta termosegellada (per exemple 

en un transformador), s’haurà de serrar, i tornar-la 
a tancar amb un adhesiu. Per l’extrem de l’endoll, 
si aquest va termosegellat val més canviar-lo per 
un de cargols; en trobarem a qualsevol ferreteria, 
on podem demanar que ens muntin l’endoll amb 
el cable, o que ens ensenyin com es fa. Si el cable 
falla per algun punt intermig, serà difícil localit-
zar-lo (de no ser que vegem algun tros pelat) i el 
millor és substituir-lo per un de nou.

components elèctrics espatllats A dintre d’un 
electrodomèstic hi ha una placa amb tots els 
components elèctrics o electrònics (fusibles, 
condensadors...), que es poden espatllar perquè 
l’aparell ha fet alguna cosa anormal, o perquè hi 
ha hagut un pic de tensió (els fusibles), o per es-
gotament; per desgràcia els components es fa-
briquen amb una vida útil cada cop més curta. 
Al servei Reparat millor que nou ho podem arre-
glar nosaltres mateixos, tal com va fer la Mari:

Actualment els fusibles no van soldats 
sinó que s’encaixen sobre dues pincetes me-
tàl·liques, en aquest cas no cal ni tallar i soldar, 
només treure i posar.

VAL MÉS PREVENIR QUE CURAR
La millor reparació és la que no s’ha de fer: anti-
cipem-nos a l’avaria.

quin aparell triem És el primer pas, i molt de-
terminant perquè l’aparell ens duri.
•	 Comprem	aparells	de	qualitat, a la llarga ens 

sortirà més barat en diners i en temps, i no cal 
dir en recursos naturals. Segons els experts, 
un aparell gaire barat difícilment pot tenir 
components de qualitat.

•	 Sobretot,	 que puguem trobar peces de re-
canvi fins d’aquí a molt temps. Sol ser el cas 
de les marques més conegudes, però el millor 
és preguntar-ho al botiguer, així de passada 
veurà que ens interessa la longevitat.

•	 Que siguin fàcilment desmuntables. Els car-
gols poden estar a la vista, o amagats a sota els 
peus de goma de l’aparell, o a sota una plaque-
ta metàl·lica. Hi ha tapes que no se subjecten 
amb cargols sinó amb uns clips interiors de 

L’aspiradora, que va amb bateria, no es 
carregava. La vaig portar al servei, vam 
treure la tapa de la base carregadora i a 
dintre hi vaig veure la placa. Vam posar 
un “tester” als dos extrems del fusible, que 
és una peça cilíndrica i transparent i amb 
un cable a dintre, i per un no hi passava 
corrent. Jo mateixa vaig tallar els dos cables 
i vaig anar a comprar un fusible nou, em va 
valdre 20 cèntims. En tornar vam soldar el 
nou fusible, i ara l’aspiradora va com nova. 
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•	Hi	ha	un	directori de tallers	a	l’àrea	metropolitana	de	Bar-
celona a www.millorquenou.cat/cat/millor.

· A www.amb.cat/web/emma/publicacions/mk9_guia hi 
ha		aquesta	guia	en	pdf,	i	també	conté	botigues	d’aparells	
de segona mà.

• Podem trobar on hi ha serveis tècnics	d’una	marca	con-
creta	als	papers	que	venien	amb	l’aparell	o	per	internet.

•	Anem	als	 tallers	del	barri	 i	 demanem-los	com treballen 
(vegeu	l’apartat	dedicat	als	tallers).

• Demanem referències a coneguts,	així	els	tallers	que	fan	
bé	la	feina	aniran	corrent	boca-orella.	

Dues	de	les	referències	que	ens	han	donat	fent	la	recerca:

Tenia la torradora espatllada. Al taller simplement van 
apartar una planxa metàl·lica que s’estava tocant amb la 
resistència, amb un tornavís. No em van ni voler cobrar.

No puc recomanar cap taller. M’han reparat coses que 
després han durat quatre dies.

• Alguns vídeos	on	tallers	ens	expliquen	coses:		  
tinyurl.com/tallerPlanxa, tinyurl.com/tallerAudioVideo.

Saber	que	moltes	avaries	poden	tenir	una	solució	senzilla	
ens farà arribar al taller amb esperança i amb una certa se-
guretat o confiança	per	dialogar	amb	qui	ens	atengui.

REcuRsos PER tRobaR tallERs DE REPaRació

plàstic que van a pressió, aleshores la tapa es 
treu fent palanca amb cura amb un tornavís 
pla. Demanem al botiguer que ens ensenyi 
com s’obre l’aparell.

•	 Els cargols han de ser estàndards. A més dels 
que es poden descargolar amb un tornavís 
comú (pla, d’estrella, claus Allen), ara es fan 
servir força nous models de cargols, com els 
Torx (estrella de 6 puntes), i els tornavisos cor-
responents solen trobar-se a les ferreteries. 
Un cas extrem són les cafeteres Nespresso, 
per a les quals han creat el seu propi cargol i el 
tornavís no està a la venda.

•	 Escollim botigues on el personal siguin pro-
fessionals que ens puguin assessorar bé, que 
responguin amb coneixement qualsevol pre-
gunta que els fem.

com tractem els aparells Veient el que hem 
explicat ens podem convèncer que és realment 
important acostumar-nos a coses tan senzilles 
com aquestes: 
•	 No fem estrebades als cables –per exemple en 

desendollar estirem per l’endoll i no pel ca-
ble–, ni els cargolem amb doblecs gaire tan-
cats. Tinguem cura sobretot de no torçar la 
junta del cable amb l’aparell, deixem que faci 
el seu gest natural.

•	 Mentre	no	fem	servir	els	aparells,	protegim-los 
amb una funda o guardem-los en un armari. A 
la cuina la brutícia que s’acumula inclou greix.

•	 Desendollem els aparells mentre no els fem 
servir. Mentre un aparell està endollat, algu-
na activitat elèctrica hi ha (un transforma-
dor transforma encara que l’aparell estigui 
apagat, en un televisor en stand by s’està ali-
mentant la llumeta...). Tots els components 
te nen un temps de vida, i tots els consums 
elèctrics sumen (i es multipliquen pel nom-
bre d’habitatges). Un lladre amb interruptor 
(per exemple una  regleta) ens pot posar molt 
còmode desendollar d’un sol gest un conjunt 
d’apa rells (ordinador+impressora+altaveus, 
tele+DVD+ TDT + equip de música...), i agafar 
la rutina d’apagar aquests interruptors és tan 
fàcil com agafar la rutina de posar el mòbil a 
carregar cada vespre.

•	 No	 està	 de	 més	 passar	 un	 esprai	 netejador	
cada cert temps pels components de les pla-
ques elèctriques, perquè s’hi va acumulant 
borró. En venen a  les ferreteries.

TALLERS DE REPARACIÓ:   
NO TOTS SÓN IGUALS

En general els tallers cobren una quantitat per 
diagnosticar l’avaria i una altra per reparar-la; 
els diners que pagues pel diagnòstic seran di-
ners ja pagats de la reparació, si l’acabes fent.

Hi ha tallers que no t’ho posen fàcil, per repa-
rar. Un dels tallers que hem consultat cobra 10€ 
per fer el diagnòstic, i per la reparació cobra com 
a mínim mitja hora, a 20€ , encara que la faci en 
10 minuts (que ja hem vist que en força casos se-
ran suficients). Un altre taller cobra 3€  pel diag-
nòstic (o 5€  si és un electrodomèstic “complex”), 
i 0’35€  per cada minut que trigui a arreglar-lo.

El primer taller t’aconsella ja d’entrada, i in-
sistentment, que val més que compris un aparell 
nou, perquè et sortirà més barat. Bé, tot depèn 
de amb què ho comparis! Una reparació de 10 
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Haver	reparat	un	aparell	fa	una	satisfacció	que	val	la	pena	
de	 viure.	 Aprendre’n	 ens	dóna	 autonomia,	 coneixements,	
fruits,	evolució...	Poder!	T’animes?
De	vegades	n’hi	haurà	prou	amb	netejar.	D’altres	necesita-

rem	algun	coneixement,	paciència,	temps	per	davant,	parar	
atenció	al	que	estem	fent,	precaució	(desendollem	sempre	
abans	de	remenar!)...	i,	per	descomptat,	voluntat de fer-ho.

Si fem participar els nens en les reparacions els donem 
bagatge,	actitud...	recursos	que	seran	valuosos	en	la	seva	
vida.

Professionals que ens n’ensenyen de franc
• Reparat millor que nou (www.millorquenou.cat)	 és	 un	
servei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona	que	es	dedi-
ca	a	potenciar	la	reparació,	d’electrodomèstics	i	d’altres	
coses.	S’hi	fan	classes	gratuïtes	de	diverses	temàtiques	i	
tallers	d’autoreparació:	hi	podem	anar	amb	 l’aparell	 es-
patllat	i	l’arreglarem	allà	mateix	amb	l’ajut	d’un	professio-
nal.	L’experiència	d’un	usuari:	He estat a així de llençar-lo, 
l’he portat aquí i resulta que només és un cable que s’ha 
desconnectat; l’empalmes i torna a funcionar. Penso enre-
re i uf, vaig llençar un equip de música, un DVD... Però si 
miro endavant dic: a partir d’ara ja en sé!	Més	vivències	en	
aquest	vídeo:	tinyurl.com/MillorQNou.

• Podem muntar iniciatives d’aquest estil al nostre barri o 
poble, muntant un talleret en un garatge en desús, o pa-
gant	un	lloguer	entre	tots...	Ens	caldrà	algun	expert	que	
faci	d’assessor;	potser	per	a	algun	professional	jubilat	se-
ria	una	sort	poder-ho	fer,	fins	i	tot	gratuïtament...

•	Hi	ha	centres cívics	que	fan	tallers	gratuïts	de	reparació	
d’electrodomèstics,	aquí	en	podem	veure	una	presenta-
ció: tinyurl.com/tallersCCivic.

•	Quan	un	 taller	ens	doni	un	aparell	 reparat,	demanem-li 
quin	problema	tenia	i	com	l’ha	solucionat.	Si	ve	un	tècnic	
a	casa,	mirem	què	fa	o	demanem-li	que	ens	ho	expliqui.

a internet

Hi	trobarem	de	tot	i	més.	En	un	buscador	hi	podem	escriure 
directament la pregunta	que	tinguem,	és	probable	que	ens	
torni la resposta. Els vídeos ens ajuden a veure per creure:

• www.millorquenou.cat/cat/reparat_videos, els tres de 
baix	 de	 tot	 (cable	 de	 corrent,	 font	 d’alimentació,	 òptica	
d’un	CD	o	DVD,	capçals	d’un	vídeo	o	casset).

•	Anem	a	YouTube	o	Vimeo.com	i	busquem	reparar	<l’aparell 
que ens interessi>.	 Per	 exemple	 hi	 trobarem	 aquests	 vi-
deos: tinyurl.com/repararTDT, tinyurl.com/re pararTele, 
que	 consisteixen	 a	 canviar	 un	 component	 elèctric	 de	
la	placa,	així	que	veurem	què	és	 i	com	es	troba	aquesta	
placa.	Són	de	“primer	nivell	avançat”	(localitzar	el	compo-
nent	avariat	i	fer	anar	un	soldador).

Webs generals	sobre	reparació	o	electricitat,	alguns	també	
inclouen vídeos:

• www.yoreparo.com.

• eprenda.com/content/curso-de-electronica-basica.

• www.tuelectronica.es/tutoriales.html,	 i	 l’apartat	Repa-
ración.

llibres

En	podem	trobar	via	biblioteques,	ja	sigui	presencialment	
(així	a	més	ens	podran	assessorar)	o	a	 través	de	catàlegs	
a	 internet.	Per	exemple,	a	sinera.diba.cat hi ha el catàleg 
de	la	Xarxa	de	Biblioteques	de	la	Diputació	de	Barcelona.	
A	internet	també	hi	ha	buscadors	de	llibres	per	temes	(per	
exemple	books.google.es).

Segons	de	quina	època	sigui	l’aparell	que	volem	reparar	
ens	convindran	edicions	més	antigues	o	més	modernes.

Si	 no	 ens	 interessa	 tenir	 un	 llibre	 d’aquests	 a	 casa	 per	
sempre, el podem agafar de la biblioteca.

REcuRsos PER REPaRaR un MatEix

minuts al primer taller val 20€ , al segon en val 
3’5€ . Com és, que el primer posa tantes traves a 
fer la seva pròpia feina?

Tots dos tallers també venen aparells nous, 
però el primer subratlla que els té barats, i que 
a més t’hi farà un 10% de descompte, amb la 
qual cosa recuperaràs els 10€  del diagnòstic, o 
gairebé. Ens ha explicat que els mateixos fabri-
cants li ofereixen preus barats (passen cada 15 
dies), per afavorir que els clients optin per can-
viar l’aparell. Sembla, doncs, que aquest taller ha 
decidit tenir el mateix interès que el fabricant: 
vendre aparells.

També hi ha diferències en els mètodes. Si 
s’ha espatllat un component elèctric, hi ha ta-
llers que canvien tota la placa per una de nova, 
i d’altres que canvien només el component 
avariat. Una placa pot valdre 60€ , 100€ ... i un 

component 20 o 50 cèntims, més l’estona de 
localitzar-lo. En termes de recursos naturals, la 
diferència de cost encara és més abismal.

En el cas d’aparells en garantia, hi ha serveis 
tècnics que en lloc de reparar-lo te’l canvien di-
rectament per un de nou, gratis esclar.

De manera que val la pena investigar una 
mica, pel barri o pel boca-orella, per trobar ta-
llers que estiguin per la reparació i per la míni-
ma substitució de peces.

Pagar una feina s’ho val Cal pagar un preu just 
per una feina feta, ja sigui diagnosticar una 
avaria, reparar-la... o fabricar un aparell. Al 
preu que van avui els aparells nous, “sospitem” 
que alguns dels treballadors que han intervin-
gut en la fabricació no han cobrat un preu just 
per la seva feina. 
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ÁLVARO	PORRO

i els

El poder de
les regles  
del joc

DE PROMETRE A COMPLIR HI HA MOLT A DIR

Aquesta conversa no té lloc entre dos ecologis-
tes, ni tan sols entre dues persones especial-
ment conscienciades. Tanmateix, il·lustra un 
discurs crític amb la societat de consum, i cons-
cient de la insostenibilitat del model, que està 
molt arrelat i estès en la nostra societat. És un 
extracte de les converses que es van mantenir 
en els grups de discussió que vam organitzar 
dintre del projecte de recerca que acabem de 
culminar (vegeu el requadre).1

L’estudi ens ha permès constatar que hi ha 
desajustaments o bretxes entre les paraules 
i els fets en relació amb el canvi de patrons de 
consum, tant entre els ciutadans com en les ins-
titucions. I és que per canviar aquests patrons 
s’han de canviar molts elements, més enllà del 
consum, i posar-s’hi no és trivial.

1a bREtxa:  
De l’opció moral a la disposició al canvi

Podríem pensar que la mirada critica de la con-
versa que reproduíem desemboca necessària-
ment en actituds proclius a la transformació del 
model, a canvis en els patrons de vida i de con-
sum... Però hem observat en aquests mateixos 
grups de discussió que hi ha una bretxa signi-
ficativa entre, d’una banda, la integració d’allò 
ambiental com a valor a defensar, fins i tot la 
crítica cap a la insostenibilitat de la societat de 
consum, i d’altra banda la disposició a canviar 
patrons de consum i, sobretot, la confiança en 
la capacitat col·lectiva per transformar el mo-
del. Tot i que la crisi econòmica tendeix a ser 
entesa com a símptoma d’un model insosteni-
ble que ha sobrepassat els seus límits i com una 
cosa molt propera i amenaçadora, no s’acaba 
de veure mínimament com una oportunitat 
per transformar el model. D’altra banda, la crisi 
ecològica és vista com quelcom llunyà que no 
ens afecta directament, i per tant modificar el 
teu consum per afrontar-la s’entén com una 
opció personal lligada a les teves preferències 
morals, però no sembla que tingui res a veure 

Uns quants apunts estratègics

Com transformar 
el consum

estils de vida

el camí cap a la sostenibilitat passa, entre altres coses, per una transformació profunda del consum, pedra 
angular del sistema econòmic i social. una mutació d’aquesta magnitud necessita una retroalimentació 
recíproca entre canvis en el context econòmic, polític, social, cultural, i canvis en les pràctiques efectives 
de consum. Com que el trajecte no és conegut d’antuvi, necessitarem ancorar els nostres passos sobre la 
base d’uns quants referents clars. en aquest article presentem alguns dels referents que suggereix el re-
sultat de la nostra recerca (vegeu el requadre), entre els quals destaquem la construcció d’una democràcia 
revitalitzada.

— Consumíem com bojos, vivíem molt 
bé, [...] te n'anaves a qualsevol centre 
comercial qualsevol dia i estava ple de 
gom a gom, era impossible, o sigui, de 
vegades arribava a casa meva, m'asseia 
i deia mare meva la de plàstic que 
s'ha de produir només per suportar el 
maremàgnum, tanta roba, tant tèxtil, la 
gent comprant, unes cues, cues per entrar, 
cues per sortir, doncs dius, quanta llum és 
necessària produir per a tot això...

— Se'ns ha venut que si no fem això 
no som feliços i per això, com que som 
babaus, sembla que hem de canviar de 
mòbil cada dos anys i de cotxe cada quatre 
i, si no, no ets ningú.

— [...] era qüestió d'asseure's a esperar i 
dir Ja ho veuràs quan peti.

1.	 En	aquests	grups	de	
discussió  hi van partici-
par	persones	de	perfils	
diversos.	La	metodo-
logia	per	contactar-les	
va seguir llindars de 
qualitat	que	permeten	
treure conclusions 
amb	significativitat	
social	per	tot	l’espectre	
socieconòmic i cultural 
de la nostra societat. 
Vegeu	el	Capítol	5	de	
l’Informe.

2.	 Extracte	de	la	Decla-
ració	d’Oslo,	www.
oslodeclaration.org.

3.	 Hem	fet	una	diagnosi	
de	la	fiscalitat	i	altres	
polítiques	d’incentius	
econòmics sobre el 
consum, i dels marcs 
normatius de les 
polítiques	educatives	
i	culturals,	al	Capítol	6	
de	l’Informe,	que	inclou	
també	una	diagnosi	
sobre el desenvolupa-
ment de les iniciatives 
de la societat civil en 
consum.

4.		 Són	elements	clau	que	
marcaran	l’evolució	de	
la situació. Poden ser 
de tipus tecnològic, 
ambiental, cultural, 
econòmic, psicosocial, 
polític... 
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Aquestes	són	algunes	de	 les	preguntes	que	hem	
afrontat	en	la	investigació	que	hem	dirigit	des	del	
CRIC	durant	dos	anys.	Es	pot	veure	l’Informe	com-
plet al nostre web, i podeu demanar una còpia en 
paper a cric@pangea.org.

Quina és la percepció social del consum en el 
context de crisi? 

La fiscalitat, promou els comportaments 
proambientals? 

Les iniciatives de la societat civil, poden tenir 
un paper en la transformació del consum? 

Quins escenaris de futur es poden plantejar? 

amb el benestar col·lectiu i individual, i encara 
menys amb la supervivència. Quan els proble-
mes ecològics són abordats des d’aquesta visió, 
allò ambiental activa fàcilment respostes de-
fensives des del fatalisme:

O des de la desconfiança:

O des de la fatiga, el victimisme...

I és que la psicologia i la sociologia ambiental 
afirmen que si els contextos (la lleis comer-
cials, l’urbanisme, les condicions laborals, els 
valors culturals hegemònics...) no canvien, poc 
canviaran els nostres patrons de consum indi-
viduals. I, per incidir sobre aquests contextos, 
l’acció col·lectiva i les institucions i les polí-
tiques hi tenen molt a dir, però aquí també hi 
trobem molt a dir entre el prometre i el complir.

2a bREtxa:  
De les declaracions  
polítiques a les accions

El 2005, una extensa xarxa d’investigadors in-
ternacionals de primera fila en el camp del 
consum i els estils de vida sostenibles, i actius 
en els programes nacionals i internacionals 
de referència, van afirmar en una declaració 
conjunta: Mentre que hi ha hagut elogioses pro-
clamacions [des de la política] en els últims tres 
anys, les iniciatives reals per cultivar maneres 
més sostenibles de consum no s’han materialit-

zat, i hi ha indicis que s’està fent manifest un buit 
d’implementació.2

En la nostra recerca hem realitzat uns tallers 
i diverses consultes amb nombrosos experts de 
l’àmbit espanyol, i en general s’ha compartit 
aquesta mateixa anàlisi. També hem confirmat 
aquesta bretxa després d’avaluar certes polí-
tiques de l’àmbit espanyol.3 Per exemple, hem 
comprovat que a través dels impostos, taxes o 
cànons que paguem com a consumidors, en ge-
neral no rebem incentius per comportar-nos de 
manera més sostenible (ni tampoc a través de 
les tarifes de l’electricitat o l’aigua); és més, en 
molts casos és al contrari.

No és difícil imaginar el perquè d’aquesta 
bret xa, i és que modificar les pautes de consum 
de manera significativa és afectar de ple la lí-
nia de flotació del nostre model cultural, social, 
econòmic i polític. En l’actual context, les ins-
titucions que promoguin les polítiques neces-
sàries per a una transformació tan gran xocaran 
amb fortes resistències, no només en el sector 
empresarial, sinó també entre la població. De 
fet, en els grups de discussió vam observar que 
fins i tot davant de les polítiques suaus actuals ja 
hi ha una resistència significativa:

NO HI HA SOSTENIBILITAT   
SENSE REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

Davant d'aquest complex panorama ens sorgeix 
aquesta pregunta: ¿des de quines legitimitats 
socials, valors comuns, espais de decisió, ins-
titucions... es pot desenvolupar un acord ampli 
sobre com gestionar de manera efectiva els can-
vis profunds que la crisi ecosocial requereix?

Els experts que van participar en els nostres 
tallers van triar, entre desenes d'impulsors de 
canvi,4 la regeneració democràtica de les nos-
tres societats (debats socials, empoderament 
social, regeneració institucional, revitalització 
del sistema polític...) com un dels dos elements 
clau per crear el context per a un canvi massiu i 
significatiu de les pautes de consum. En aquesta 

Què puc aportar? Realment, fredament el 
que pensa molta gent és, a veure, per què 
faré jo si segur que el que tinc al costat no 
ho fa, per què em faré fotre jo?

I a més a sobre t’amenacen, que tampoc 
podem viure així, que si no ho fas et 
multen... Però en què estem vivint! I 
després no veiem els resultats.

Home, jo penso que els hàbits ecològics, si 
ens els volen fer canviar, ho aconseguiran, 
el de les bosses ho han aconseguit, ens van 
“matxacar” que semblava que passaríem 
deu anys al desert amb l’aigua i ho han 
aconseguit, anirà així.

— Perquè ven.
— És clar, és publicitat.
— Eco, bio, tot això.

un marc  
normatiu  
integral i 

coherent,  
i que es  

percebi com a 
just i efectiu, 
pot modificar 

els suports, 
acceptabili-

tats i simpa-
ties cap a les 

polítiques
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el caldo de cultiu social en les percepcions, va-
lors, acceptacions... que permetran i promou-
ran les transformacions profundes dels contex-
tos. En intentar fer les coses d’una altra manera 
sorgeixen noves articulacions col·lectives (com 
les cooperatives de consum), noves identitats 
(per exemple “els que anem en bici”), nous li-
deratges socials (els moviments entorn de 
l’agroecologia, els horts comunitaris, les “bici 
crítiques”, el decreixement...), etc., des d’on és 
més fàcil imaginar llavors d’aquesta regenera-
ció democràtica i cultural. Aquesta regeneració 
implica la consolidació d’un teixit social que no 
només accepti, sinó que impulsi les transfor-
macions del context que permetin modificar els 
patrons de consum. 

Per descomptat, incidir sobre els patrons de 
consum no és l’única palanca mitjançant la qual 
es pot articular el canvi necessari; és necessària, 
però no suficient. Potser el tret distintiu més re-
llevant d’aquesta peça és que, a través del con-
sum, les majories socials poden, amb especial 
facilitat i efectivitat, activar/pensar, des de les 
pràctiques, les transformacions necessàries i les 
dificultats que tenen associades. Això atorga al 
consum un potencial transformador no gens 
menyspreable.

QUATRE ANCORATGES DE   
REFERÈNCIA PER AL PROCÉS

no és només medi ambient, és equitat i demo-
cràcia El discurs ambientalista tendeix a estar 
molt basat en la responsabilitat i l’educació, 
però el problema ambiental també és conse-
qüència de relacions socials i econòmiques 
injustes. L’anàlisi i les polítiques de consum 
han d’incloure en la seva visió l’equitat social 
(incloent-hi la de gènere) com a element clau. 
De fet, posar aquest element en primera línia 
en conformar les polítiques ambientals seria no 
només un acte de justícia, sinó un pas necessa-

línia, un mes escàs després de la realització dels 
tallers vam assistir a l’aparició del moviment 
15M, que té com a eix vertebrador la regeneració 
democràtica. Encara estem intentant entendre 
la transcendència sociohistòrica d’aquest feno-
men, però no podem evitar establir lligams. En 
qualsevol cas, els canvis estructurals necessaris 
requereixen una dosi brutal de lideratge, i per 
això només poden sorgir de nous acords so-
cials promoguts per institucions regenerades 
en termes de vitalitat democràtica i renovades 
en termes de legitimitat social, cosa que no pot 
ocórrer sense una societat civil extensa, forta i 
proactiva.

TÉ SENTIT INTENTAR INCIDIR 
SOBRE LES PRÀCTIQUES DE CONSUM? 

Si, com diu la psicologia ambiental  –ho esmen-
tàvem més amunt–, hem de canviar el context 
perquè canviï la pràctica del consum, ¿pot aju-
dar a canviar el context el mirar d’incidir di-
rectament sobre les pràctiques de consum? 
Què va primer, l’ou o la gallina?

Doncs la psicologia i la simple observació 
també ens diu que aquestes cadenes causals 
no són lineals ni unidireccionals. De fet, les 
teories de l’aprenentatge han observat que, en-
cara que pugui semblar contraintuïtiu, moltes 
vegades canvien primer les pràctiques, i això 
duu a un canvi de valors.5 Experimentant amb 
noves pràctiques s’activen processos que aju-
den a canviar el context, la qual cosa al seu torn 
ajuda a canviar la pràctica encara més, i així en 
un cercle virtuós. De fet, la pràctica pot ser un 
activador de la mutació de visions molt més po-
tent que la informació o la sensibilització. Co-
mences simplement intentant anar en rodalies a 
treballar i menjar més sa, i acabes d’una banda 
rebaixant els teus ritmes de vida i per una altra 
sent un fervent defensor de la inversió pública en 
trens davant de les autopistes, i de la llei d’horaris 
comercials que protegeix els mercats davant de les 
grans superfícies.

Un dels fenòmens que hem vist en els grups 
de discussió és que els discursos sobre les 
pràctiques alternatives o els canvis en consum 
no s’articulen des d’experiències pròpies, sinó 
des de les opcions que s’han observat en al-
tres o s’han sentit als mitjans de comunicació. 
Pensem que aquesta és una de les causes de la 
inconsistència, ambivalència i contradicció de 
molts dels discursos entorn de la crisi ecolò-
gica i les pràctiques alternatives, que vèiem al 
primer apartat, i per tant ens preguntem: com 
evolucionarien aquests discursos i percep-
cions si hi hagués més experiència o pràctica 
pròpia?

Doncs bé, creiem que els canvis en les pràcti-
ques poden ser un element clau a l’hora de crear 

Espais socials de noves 
pràctiques, valors, identitats, 

articulacions, lideratges...

Canvis de context: 
modificacions d’estructures 

socials, polítiques, 
econòmiques, materials, etc.

Canvis en els 
patrons de consum i 
en els estils de vida

Regeneració 
democràtica. Nous 
contractes socials

Els preus 
finals dels 
consums no 
poden donar 
senyals  
contradicto-
ris amb les 
polítiques 
per la soste-
nibilitat,  
com han fet 
fins ara
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ri cap a l’acceptabilitat social, la consolidació i 
l’extensió d’aquestes polítiques.

I és que la gestió que fem com a societat de 
la incompatibilitat entre unes necessitats crei-
xents i els límits biofísics del planeta planteja 
preguntes rotundes, que generalment s’eviten, 
sobre el repartiment dels recursos naturals i dels 
impactes ambientals, i sobre l’equilibri entre 
drets individuals i col·lectius. Fins a quin punt 
és acceptable que algú pugui ser sancionat per 
utilitzar més energia? Què és més democràtic, 
que cada persona consumeixi recursos en fun-
ció de la seva capacitat de despesa i llibertat in-
dividual, o que s’estableixin llindars col·lectius 
que limitin les decisions individuals tot buscant 
un repartiment més equitatiu de l’impacte? Qui 
i com s’estableix el llindar del que és “necessa-
ri”? Per afrontar els riscos morals associats a 
aquestes qüestions, és fonamental la creació de 
processos i marcs de consens profundament de-
mocràtics.

noves vies, articulació col·lectiva i bé comú 
Per crear aquests processos i acords amplis en 
el desenvolupament de polítiques cal una mira-
da addicional més àmplia, que inclogui també 
propostes que s’articulen entorn d’instruments 
diferents d’intervenció política: lideratge de la 
societat civil, intervenció local, participació, 
cohesió social. Sembla evident que el paper del 
“bé comú” i de “l’esfera comunitària” hauria 
de ser rellançat per fer possible el canvi global. 
Noves (o renovades) pràctiques com el consum 
col·laboratiu, i noves (o renovades) articula-
cions col·lectives com les cooperatives de con-
sum, les xarxes d’intercanvis... sembla que es-
tan sent la punta de llança en aquesta dimensió, 
i mereixen una especial atenció.

institucions públiques: re-
generació, determinació  
i coherència Les insti-
tucions tenen el po-
tencial d’indicar amb  
molta capacitat d’in-
flu  ència quins són 
els tipus de compor-
taments i actituds 
que són valorats so-
cialment, quins ob-
jec tius i aspiracions 
són percebudes com 
a apropiades, etc. Però 
aquest potencial es 
farà real només si, com 
dèiem, es dóna una rege-
neració de les institucions en 
el marc d’un acord social 
ampli que sigui 

considerat legítim per la majoria de la socie-
tat.

Un element que contribueix a aquesta falta 
de credibilitat és el fet que, actualment, mol-
tes de les polítiques ambientals apareixen 
davant del ciutadà contradictòries amb al-
tres actuacions institucionals, no estan clars 
els objectius que tenen, els mitjans, resultats, 
repartiment d’esforços, etc. Aquest context 
dificulta fortament la motivació de l’esforç i 
l’acceptabilitat de les exigències o restriccions. 
En canvi, un marc integral i coherent, i que 
es percebi com a just i efectiu, pot modificar 
els suports, acceptabilitats i simpaties cap a 
aquestes polítiques. 

comunicació, sensibilització... però també in-
centius econòmics Per construir la massa crítica 
que accepti i promogui els canvis necessaris fan 
falta polítiques d’educació, informació i cons-
cienciació gegantines, a més de canvis de lleis 
i per descomptat una societat civil proactiva. 
Però tot això necessita entre altres coses l’efecte 
ròssec i la coherència funcional que generen 
els incentius econòmics. Els preus finals dels 
consums i productes no poden donar senyals 
contradictoris amb aquestes altres polítiques i 
missatges ambientals, com han fet fins ara. I és 
que, al cap i a la fi, retardar les correccions ne-
cessàries en els preus implicarà, a mig termini, 
acceptar el dany colossal, i repartit inequitativa-
ment, que la crisi ecològica ocasionarà, en  forma 
de creixent escassesa i  
per tant d’exclusió per  
a molts. 

5.		Vegeu	la	secció	El	
Divan al número 34 
d’Opcions.
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