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EL MODEL ALIMENTARI ACTUAL

IGNASI DIES I MORATILLA

Poques coses hi ha tan importants i imprescindibles com menjar. Però
darrere d’aquest acte tan quotidià, almenys per als qui podem menjar i
saciar-nos a diari, s’amaguen moltes activitats que tenen una repercus-
sió directa sobre la natura i la salut i sobre la resta dels éssers humans:
el model alimentari actual provoca grans impactes mediambientals,
afecta clarament la nostra salut i margina milions de persones.

De ben segur que si donem un cop d’ull al nostre carro de la compra
setmanal hi trobarem coses que ens poden fer pensar molt: com és que
la llauna d’espàrrecs ve de l’altra punta del món?; per què aquests
embotits del país porten tants additius?; per què els cogombres me’ls
serveixen en una safata de porexpan?; aquesta carn de vedella ha estat
tractada amb hormones?; els enciams, els han recollit inmigrants «sense
papers» amb sous de misèria?; serà transgènic aquest blat de moro?...

I davant d’això, i com moltes vegades s’ha dit: què serà més fort, l’angú-
nia de saber que formem part d’un problema o el coratge que ens doni
saber que som part de la solució? Efectivament l’exercici d’un consum
responsable i crític, en la mesura que ens sigui possible, pot ajudar a
capgirar la situació. Haurem d’adoptar primerament un canvi de menta-
litat i d’hàbits: considerarem el menjar un vincle bàsic entre nosaltres i el
planeta en què vivim triant aliments produïts amb un perjudici mínim
envers el medi ambient; farem canvis en la nostra dieta optant per ali-
ments més saludables tot acostumant-nos a llegir les etiquetes dels pro-
ductes que comprem; i apostarem pel petit comerç i les cooperatives de
consum responsable, entre d’altres.

Anem, doncs, a submergir-nos en l’intrincat món de la nostra alimenta-
ció mentre aprenem a exercir-ne un consum crític.
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1. EL MODEL ALIMENTARI ACTUAL:
UN AUTÈNTIC DESASTRE ECOLÒGIC

L’ésser humà ha practicat l’agricultura i la ramaderia d’una manera sos-
tenible des de fa 10.000 anys. Fins fa ben poc s’utilitzaven els recursos
de forma renovable i aprofitant els cicles naturals. La producció d’ali-
ments només necessitava l’energia del sol, aigua i sòls fertilitzats pels
propis residus agrícoles i ramaders. Això era reforçat per una varietat de
cultius i races adaptades a les necessitats i condicions locals i per una
població camperola coneixedora del medi.

Ara bé, la industrialització ha transformat la producció d’aliments en una
activitat especialitzada i agressiva per al nostre medi que, sumada als
hàbits i necessitats de consum a què ens obliga o impulsa la nostra
societat capitalista, ens condueix a una situació insostenible mediam-
bientalment parlant: un desastre ecològic. Hem de prendre consciència
de dades com les següents: per produir un litre de suc de taronja con-
centrat es requereix el consum de 22 litres d’aigua, 400 g de combusti-
ble i 1 m2 de sòl; i per produir 1 kg de carn de vedella es necessiten
100.000 litres d’aigua i 7 litres de petroli. D’altra banda, en 50 anys s’ha
perdut un 75% de la diversitat biològica de llavors d’interès agrari.
Segons la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació
i l’Agricultura), actualment el 95% de l’alimentació humana prové única-
ment de 19 cultius i de 8 espècies animals. Al mercat espanyol, per
exemple, actualment quasi tots els tomàquets són de la varietat long
life, que té poc gust i consistència farinosa però que aguanta molt temps
sense fer-se malbé; a Europa el 80% de la llet que consumim prové d’una
sola raça bovina. 

La llista de les causes que propicien aquests efectes insostenibles i ruï-
nosos per a la nostra terra és molt llarga, però repassem-ne algunes.

ALGUNES CAUSES DEL DESASTRE ECOLÒGIC

• UN ABÚS DE PESTICIDES

L’agricultura actual requereix una quantitat creixent de pesticides quí-
mics. Són absolutament necessaris en els monocultius per tal de con-
trolar insectes i plagues, ja que l’extensió i uniformitat d’aquestes
explotacions no hi permet l’existència d’un ecosistema equilibrat. El seu
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ús ha augmentat espectacularment en el nostre planeta: d’un nivell gai-
rebé insignificant fa 50 anys s’ha passat als actuals 4.700 milions de tones
l’any. I la seva composició és de 10 a 100 vegades més tòxica que al
1975. Tot i així, alguns estudis han demostrat que dels 500 milions de
quilos de pesticides utilitzats als Estats Units cada any, només l’1% com-
pleix la seva funció, i el 99% queda a l’ecosistema. Sense oblidar que
entre 3 i 5 milions d’agricultors s’intoxiquen amb plaguicides cada any
en el món, dels que 40.000 casos són mortals!

• UN EXCÉS DE FERTILITZANTS QUÍMICS

Actualment gairebé tots els cultius dels països industrialitzats utilitzen
les anomenades llavors d’alt rendiment que requereixen fortes dosis de
fertilitzants químics nitrogenats, que contaminen l’aire i molt especial-
ment les aigües. Els estudis demostren que els adobs químics no man-
tenen l’estructura ni la capacitat de retenció d’aigua dels sòls, ni tampoc
l’equilibri biològic necessari per conservar la seva productivitat. Norma-

Fotografia: Ecologistes en Acció. Conreus tractats amb pesticides a Múrcia.
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tives de la Unió Europea, com la Directiva sobre nitrats, restringeixen l’ús
de fertilitzants nitrogenats en algunes zones, però aquesta directiva és
ignorada per diversos estats membres. No és d’estranyar, doncs, que a
Europa el 90% dels rius tinguin una alta concentració de nitrats. 

• L’ÚS DESMESURAT D’AIGUA

Prop d’un 70% de l’aigua que s’extreu de rius, llacs i aqüífers en el nos-
tre planeta es destina a l’agricultura. En molts països del Sud com l’Ín-
dia, Mèxic, Pakistan, Filipines i Tailàndia l’eficiència de l’aigua superficial
se situa entre el 25 i el 40%. La construcció d’embassaments i l’execució
de transvasaments ha destruït paratges d’enorme valor en tots els
racons del món. En el nostre país l’exemple del ja descartat transvasa-
ment de l’Ebre ens ha de fer apostar per una nova cultura de l’aigua. Tal
com ens va recordar durant molt de temps la Plataforma en Defensa de
l’Ebre, no té sentit desviar aigua i portar-la a centenars de quilòmetres
per tal de regar milers d’hectàrees de regadiu situades enmig d’un
desert. En ocasions, però, les polítiques públiques corren el risc de ser
contradictòries. Mentre els ajuts vinculats a la producció estimulen els
cultius de regadiu enfront dels de secà, els programes mediambientals
promoguts per l’Estat animen a abandonar aquests mateixos cultius.

• UNS ALIMENTS CREATS AL LABORATORI: ELS TRANSGÈNICS

Els transgènics o OMG (organismes modificats genèticament) són orga-
nismes en els quals s’ha manipulat la informació genètica. Això s’acon-
segueix inserint gens d’una espècie en éssers d’una altra espècie amb
l’objectiu de dotar-los de noves propietats (per exemple inserir gens
d’un peix a una pastanaga per fer-la més resistent al fred). Es tracta,
doncs, d’encreuaments artificials que mai es podrien donar en la natura-
lesa. Des de fa més d’una dècada existeixen cultius transgènics d’ús
comercial, principalment de soja, blat de moro, colza i cotó. Els que arri-
ben a la nostra taula ho fan a través dels aliments transformats que els
contenen com a ingredients o com a additius (emulgents i edulcorants
presents en més del 60% d’aquests aliments) i també a través de la carn
d’animals que han estat alimentats amb pinso transgènic.

Els defensors dels OMG asseguren que són necessaris per eliminar la
fam i desnutrició mundial tot argumentant que són més productius i
tenen millors característiques nutricionals. Cap de les dues afirmacions
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és certa. Per una banda estudis de la FAO demostren que actualment hi
ha aliments per nodrir a un 110% de la població mundial però, com es
podrà comprovar en propers punts, les polítiques dels països del Nord
no afavoreixen precisament la seva correcta distribució. D’altra banda,
estudis independents no han demostrat de forma clara el pregonat aug-
ment de productivitat dels transgènics i les suposades millores qualitati-
ves. Cal tenir molt en compte que el pressupost per a publicitat dels
suposats beneficis d’aquests cultius supera amb escreix el destinat a
estudiar els seus riscos ja que, tal com passa amb la resta de corpora-
cions de la indústria alimentària, són les mateixes companyies que des-
envolupen i comercialitzen els transgènics les que els realitzen.

Es prioritari, doncs, frenar l’alliberament mediambiental d’OMG de
forma descontrolada, ja que té efectes molt incerts i els que es conei-
xen són prou greus per no romandre aturats. Per una banda, la conta-
minació genètica d’altres espècies a través de la pol·linització que
realitzen els insectes o el vent és irreversible. Per l’altra, moltes de les
modificacions que es practiquen a través de l’enginyeria genètica són,
o bé per aconseguir plantes resistents als herbicides i així poder-ne apli-
car grans quantitats, o bé es dissenyen plantes que produeixen toxines
insecticides.

Des de setembre de 1998, un reglament de la Unió Europea obliga a eti-
quetar els ingredients derivats de la soja o el blat de moro transgènics.
Si el contingut en organismes modificats genèticament de l’aliment és
superior al 0,9%, els fabricants han de fer-ho constar a l’etiquetatge,
posant per exemple: «Produït a partir de soja/blat de moro modificat
genèticament». Aquesta és una dada a tenir molt en compte ja que,
malgrat que l’Estat espanyol és el principal importador europeu de blat
de moro i soja transgènica dels Estats Units amb el qual es fabriquen els
pinsos per alimentar els animals, i l’únic estat europeu on es conreen
transgènics a gran escala (a Catalunya tan sols queda un sol productor
de blat de moro ecològic!), gairebé cap fabricant està etiquetant correc-
tament els seus productes atès que l’administració s’està mostrant
massa flexible. Així, els cultius transgènics estan entrant en la nostra
cadena alimentària indiscriminadament i això suposa una greu violació
dels nostres drets com a consumidors. Davant d’aquesta situació, l’ONG
Greenpeace ha elaborat una guia molt útil a l’hora de fer una visita al
supermercat: Guia roja y verde de alimentos transgénicos, disponible al
seu web (www.greenpeace.es).
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Malgrat les facilitats que estan rebent els cultius de transgènics a l’Estat
espanyol, a centres públics d’Aragó i Navarra s’estan impulsant polítiques
que desaconsellen als agricultors la introducció de cultius de blat de moro
transgènic; i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha decidit no
fer prosperar un projecte de Reial Decret sobre coexistència entre cultius
transgènics i no transgènics que en el seu moment va tenir un gran rebuig
social gràcies a la bona feina de sensibilització que van fer diversos col·lec-
tius, entre els quals figura la Plataforma Transgènics Fora.

• UNS ALIMENTS «QUILOMÈTRICS»

El model globalitzat de producció i consum posa al descobert nombro-
sos casos d’aliments que fan «turisme» arreu del món... una visita al mer-
cat o al supermercat és un autèntic «viatge»: pomes i llegums d’Amèrica,
raïm d’Àfrica del Sud, kiwis de Nova Zelanda, nous de Califòrnia o ave-
llanes de Turquia. I això en un país com el nostre, amb una producció
pròpia i de qualitat de productes del camp! Els exemples són múltiples:

Fotografia: Ignasi Dies. Hivernacles al Maresme.
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moltes de les vedelles que podem veure viatjant per Europa en camions
han nascut a França, s’engreixen a l’Estat espanyol, es porten a sacrificar
a Grècia i la seva carn és consumida a Itàlia. Les farines obtingudes a
partir de peix al Mar del Nord són transportades fins a Tailàndia, on són
usades com a aliment per a la cria de gambes que després trobarem a
les peixateries de casa nostra. La paradoxa arriba quan s’analitzen les
anades i vingudes de productes concrets en un país i es constaten dades
com les següents: l’any 1998, el Regne Unit va importar 61.400 tones de
carn de pollastre dels Països Baixos, i va exportar-ne 33.100 tones cap als
mateixos Països Baixos; l’Estat espanyol, l’any 1998, va importar d’altres
estats europeus 1.108.918 porcs vius i va exportar-ne 354.665 cap als
mateixos estats; i l’any 1999, va importar 418.635 tones mètriques de
derivats làctis de països de la UE i va exportar-ne 172.612 tones mètri-
ques cap als mateixos estats.

L’ONG Amics de la Terra descriu un exemple encara més gràfic de la
situació a què s’està arribant en l’actualitat tot seguint les passes de la
llet de tetrabric que podem consumir en una casa de turisme rural de la
Vall de Cabuérniga (Cantàbria). La llet acabada de munyir de les vaques
que pasturen davant de la casa viatja cap a Aranda de Duero perquè
sigui processada i envasada, i des d’allà és transportada cap al centre de
distribució a Bilbao; finalment és enviada a un Cash and Carry a Santan-
der, on l’amo de la botiga de queviures de la Vall de Cabuérniga es pro-
veeix. D’aquesta manera, la llet de tetrabric que bevem a la casa per
esmorzar segurament prové d’una de les vaques que estem contem-
plant al prat que hi ha davant nostre!

A través de tots aquests exemples i dades podem veure que hi ha algu-
na cosa que realment no funciona... D’entrada el transport d’aliments no
és sostenible, ja que consumeix molta energia i en haver de superar dis-
tàncies molt llargues ha de protegir-se amb grans embalatges. I de
retruc és també poc saludable atès que, en haver de restar molt de
temps emmagatzemat, ha de contenir nombrosos additius, principal-
ment conservants.

• LA RAPINYA ECOLÒGICA FORA DE LES NOSTRES FRONTERES

Tal com ens mostren les dades recollides per diverses ONG dins la cam-
panya «No et mengis el món», la nostra alimentació sibarita i opulenta
provoca greus problemes de sobreexplotació en l’ecosistema marí i
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terrestre dels països del Sud. Aquests països contemplen amb impotèn-
cia com les flotes dels «països rics», que feinegen en alta mar amb xar-
xes on cabrien fins a quinze avions Boeing 747, estan acabant amb els
seus recursos. A escala global, es pot constatar que les flotes industrials
han capturat com a mínim el 90% dels grans depredadors marins (tonyi-
na, marlí, emperador, tauró, bacallà, halibut, rajada i plana). D’altra
banda, la gran pressió ecològica exercida per les explotacions aqüícoles
de llagostí a l’Equador, ha propiciat la pèrdua del 23% dels manglars en
aquest país (unes 33.000 hectàrees –4 vegades el delta de l’Ebre!– com
a conseqüència de les importacions espanyoles); i Honduras, pel mateix
motiu, ja n’ha perdut el 68%. 

Amb la producció intensiva de la carn també s’està fomentant aquesta
rapinya ecològica. Per cada quilogram de carn de vedella es necessiten
5 quilograms de pinsos i farratges conreats a Brasil, Bolívia, Argentina,
Tailàndia i altres països del Sud que ocupen unes terres que podrien ser
utilitzades, de forma més eficaç, per produir aliments per al consum

Fotografia: United States Department of Agriculture. Granja de pollastres d’engreix.
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humà. Concretament Bolívia destina a la producció de soja 700.000 hec-
tàrees, cosa que equival gairebé a tota la superfície de conreus de
Catalunya. El 2004 Brasil va destinar 19 milions d’hectàrees al monocul-
tiu de soja per a exportació, una superfície equivalent a sis vegades
Catalunya. Es pot afirmar que el 40% de la producció de cereals en el
món es destina a alimentar animals, fet que ha provocat desforestació,
erosió agrícola, contaminació per plaguicides, pobresa i desplaçament
de pagesos. 

Un cas que sovint passem per alt en llegir les etiquetes dels productes
que consumim és el de l’oli de palma. S’obté del fruit d’un tipus de pal-
mera i gairebé tota la seva producció es destina a la indústria alimentà-
ria per elaborar galetes, brioixeria, margarines, salses, gelats i menjars
precuinats. És molt barat i el seu consum per part dels països del Nord
és tan alt que la seva producció està provocant greus casos de desfores-
tació de boscos en zones tropicals. A Malàisia, fins a un 85% de la pèr-
dua de selva es pot atribuir, desgraciadament, a les plantacions de
palmeres per a l’obtenció d’oli de palma. Problemes semblants s’estan
donant a Indonèsia, Nigèria o Colòmbia.

• ANIMALS «ESTRESSATS»

D’altra banda, la ramaderia s’ha convertit també en una activitat intensi-
va. Les races rústiques autòctones estan sent reemplaçades per altres de
més productives que exigeixen una alimentació més costosa i continus
tractaments veterinaris. En les granges els animals es crien amuntegats
en naus industrials i se’ls infla d’antibiòtics, tranquil·litzants i hormones
per forçar el seu creixement ràpid. Centrem la nostra atenció en un cas
emblemàtic: l’aviram.

La cria de pollastres i gallines en bateria és tan cruel que s’està abando-
nant gradualment als països europeus però encara es practica en altres
parts del món. Els animals solen seguir dos camins: o bé es crien per
pondre ous o bé per a carn. El procés industrial comença a granges on
es mantenen els ous calents en incubadores perfectament controlades.
Un cop han sortit de l’ou, i amb un sol dia de vida, els pollets destinats
a pondre entren en contacte, per primera vegada i sovint única, amb els
éssers humans. Uns treballadors separen els pollets per sexes llençant
els mascles en uns grans contenidors. Aquests desgraciats pollets són
triturats, de vegades quan encara són vius, per fer-los servir com a ferti-
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litzant o aliment per d’altre bestiar. Les femelles es col·loquen en fileres,
normalment quatre gallines dins de gàbies metàl·liques que fan aproxi-
madament mig metre per mig metre. Les caixes es posen una al costat
de l’altra i es superposen en files en immensos magatzems. Els tallen el
bec amb un instrument roent per reduir les ferides que es produeixen
picant-se entre elles quan, confinades, agafen claustrofòbia, s’avorrei-
xen i es tornen agressives. Ponen més de 250 ous l’any. Després d’un any
en la producció d’ous, o bé les obliguen a fer un altre cicle de posta
d’ous o bé les maten. Les gallines ponedores en bateria solen acabar en
productes carnis de baixa qualitat (croquetes o mandonguilles) on es
pot amagar la carn triturada als consumidors.

Els pollastres d’engreix tenen una vida encara més curta, el seu creixe-
ment s’arriba a forçar en només 40 dies (mentre que un pollastre criat
amb mètodes ecològics necessita uns 200 dies per arribar a l’edat òpti-
ma per sacrificar-lo). Si bé no se’ls manté en gàbies estretes, normal-
ment se’ls tanca en coberts, on viuen atapeïts sense poder moure gaire
les potes ni les ales. No veuen mai la llum del sol ni noten l’aire fresc i
moltes vegades són il·luminats artificialment fins a 23 hores al dia.
Aquestes condicions de vida fan els pollastres molt propensos a agafar
malalties i per això se’ls administra grans quantitats d’antibiòtics. També
se’ls alimenta amb estimuladors del creixement. D’aquesta manera els
pollastres que finalment consumim són en realitat éssers vius despropor-
cionats que moltes vegades ni es poden aguantar drets a la granja
(World Watch Institute, L’estat del món 2004).

D’altra banda, les muntanyes de fems que es produeixen en les granges
intensives s’han convertit en un greu problema de contaminació d’aigua
de consum humà per nitrats, juntament amb els residus dels pesticides
i fertilitzants de l’agricultura. Concretament, els nitrats dels purins del
milió de porcs que hi ha a la comarca d’Osona han contaminat l’aigua
del 50% dels pobles. L’auge d’aquest model ramader ha provocat fins i
tot que l’Estat espanyol importi pinsos. L’espectacular augment de les
importacions de matèries primeres per a l’elaboració de pinsos compos-
tos procedents principalment dels Estats Units fan que l’Estat espanyol,
abans clarament exportador, s’hagi convertit en l’actualitat en importa-
dor net de productes agrícoles!
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I NOSALTRES, QUÈ HI PODEM FER?

• L’AGROGEOLOGIA POT EVITAR LA RUÏNA...

Una altra manera de treballar el camp és possible. L’agricultura i la rama-
deria ecològica recuperen els coneixements humans ancestrals sobre els
processos naturals i els adapten a l’entorn. Es minimitza l’ús d’energia i
recursos no renovables, es rebutja totalment els adobs i pesticides quí-
mics així com els organismes modificats genèticament, es potencia l’ús
de varietats i races locals i no se separa l’agricultura i la ramaderia dels
ecosistemes. En contra del que hom podria pensar, tot el que s’obté mit-
jançant l’agricultura ecològica conté més quantitats de nutrients, vitami-
nes i minerals. La grandària assolida per fruites i verdures conreades de
manera convencional és deguda al fet que els fertilitzants sintètics pro-
voquen una alta absorció d’aigua i això fa que els nutrients es dilueixin.
La concentració d’antioxidants, compostos vinculats amb la reducció del
risc de contreure càncer o malalties cardíaques, és, per exemple, subs-
tancialment superior en productes conreats ecològicament. Aquestes
dades demostren els avantatges dels productes ecològics per a la salut
humana i, sobretot, per als infants, que són més sensibles als residus de
plaguicides, antibiòtics o hormones durant les etapes de creixement.
D’altra banda, gran quantitat d’estudis demostren que el rendiment de
la producció ecològica i el de la convencional són similars. Un estudi
del 2002 de la FAO afirma que els sistemes ecològics poden duplicar o
triplicar la productivitat dels sistemes tradicionals en països en vies de
desenvolupament, contribuint a la millora dels sòls i a la retenció d’ai-
gua. A l’Estat espanyol, el consum de productes agroecològics repre-
senta menys de l’1% del consum general tot i ser un país netament
exportador d’aquests productes amb gairebé un 85% de la producció
destinada a l’Europa Central, el Japó i els Estats Units, principalment.
Paradoxalment, però, en el nostre país la meitat del producte ecològic
elaborat és importat.

El consumidor ha de vigilar molt en aquest tipus de productes, ja que
reclams com verd, natural, bio, etc., no sempre responen a la realitat. A
escala institucional, a part del segell europeu, hi ha segells que certifi-
quen l’autenticitat del producte ecològic. A Catalunya és el Consell
Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE) qui regula, concedeix i
controla la certificació. Tanmateix, aquest tipus de segells només es fixen
en els valors agronòmics i no en els valors socials que molts agricultors sí
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que tenen en compte, com ara un preu no elitista, condicions laborals
dignes i la potenciació de l’economia local. A la pràctica, els segells ofi-
cials afavoreixen la línia més mercantilista de la producció ecològica,
cosa que no significa que els productes siguin de qualitat. En aquest sen-
tit no és la primera vegada que el CCPAE es planteja d’acceptar un tant
per cent de contaminació transgènica en els productes ecològics.

Si bé els productes ecològics solen resultar més cars a la botiga, l’agri-
cultura i la ramaderia ecològica pot resultar més econòmica en molts
altres aspectes, tal com es mostra en la taula comparativa (pàg. 18).

En general, els principals obstacles que impedeixen la contínua difusió
de l’agricultura i la ramaderia ecològica són conceptuals. Molts pagesos,
investigadors i gestors del camp agropecuari consideren que no és fac-
tible a gran escala la pràctica agropecuària amb menys productes quí-
mics sintètics o medicaments, o senzillament sense cap. És cert que, en
el cas concret dels agricultors que passen a la producció ecològica,
sovint es troben amb una producció més reduïda durant els primers
anys, ja que la qualitat i la vida del sòl i les poblacions d’insectes es van
recuperant a poc a poc després d’anys i anys d’atacs amb productes quí-
mics. L’adaptació al nou plantejament pot trigar unes quantes tempora-
des. A més, atès que els cultius es diversifiquen com a mitjà de reducció
dels problemes de plagues, les explotacions ecològiques no sembren el
mateix cultiu cada any, amb la qual cosa és més difícil que puguin com-
petir amb altres explotacions en producció total d’un únic cultiu. Això no
obstant, els estudis realitzats a indrets tan separats com els Estats Units,
l’Índia o Kènia han demostrat que l’agricultura ecològica pot resultar
igual de productiva i normalment més rendible. 

Segells de certificació ecològica.
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Realment és possible que en un país els aliments ecològics deixin de ser
marginals i passin a ser «normals». Aquest és el cas de Dinamarca. El seu
govern té com a objectiu a llarg termini reconvertir tota l’agricultura en
ecològica. Des de fa més de dues dècades està treballant en aquest
sentit mantenint una relació molt estreta amb els pagesos ecològics,
donant suport a programes de recerca i formació i suport als productors
així com a la promoció entre els ciutadans.

Agricultura convencional Agricultura ecològica

Es destrueixen les plagues amb Es prevenen les plagues
pesticides que interfereixen en diversificant l’hàbitat i els cultius.
els sistemes hormonals Les males herbes s’eliminen
dels éssers humans. mecànicament.

S’utilitzen adobs químics que Els adobs són orgànics, provenen
contaminen les aigües (nitrats) de fermentació de restes
i empobreixen la terra en alguns vegetals i de residus
minerals. d’explotacions ramaderes.

S’empren lleguminoses per
fixar el nitrogen.

Els aliments són més pobres Augmenta la proporció de
en minerals i altres nutrients. nutrients: 35% més d’aminoàcids

essencials, 3 vegades més de
ferro, 50% més de magnesi
i calci, el doble de vitamines
del grup B.

Pot utilitzar llavors transgèniques. No utilitza llavors transgèniques.

Maduració artificial. Pitjor gust. Maduració natural. Millor gust.

Monocultius. Rotació i associació de cultius.

Augment del consum d’aigua Racionalització de l’ús de l’aigua.
d’un 30%.

Utilització de conservants. Conservació natural

Quadern28  24/5/06  09:26  Página 18



19

Es pot trobar una completa relació de punts de venda d’aliments ecolò-
gics al número 6 de la revista Opcions, editada pel Centre de Recerca i
Informació en Consum (és possible baixar-se’l a través del web
www.opcions.org). Un consumidor responsable, però, encara s’haurà
d’enfrontar a moltes de les contradiccions que es pot trobar a la botiga
ecològica: té sentit menjar unes pomes ecològiques que provenen d’Ar-
gentina?; és mediambientalment sostenible comprar uns cogombres
ecològics en safata de porexpan?; és coherent que empreses amb un
impacte social clarament negatiu venguin aliments ecològics?; és real-
ment sostenible consumir tomàquets ecològics el mes de gener, sabent
que estan conreats en hivernacles d’Andalusia?; qui hi ha al darrere dels
grans comerços d’alimentació biològica? Responent a aquesta darrera
pregunta es pot apuntar que dos membres dels consells d’administració
de la cadena de supermercats Caprabo i de la cadena de botigues bio-
lògiques Veritas comparteixen víncles familiars: concretament el senyor
Sílvio Elías, pare, a Caprabo, i el senyor Sílvio Elías, fill, a Veritas.

• MÉS OPCIONS

• Apostar pels productes frescos, de temporada i de producció local:
fruita i verdura del temps, que ve de prop i no ha estat emmagatzema-
da en enormes cambres frigorífiques. D’aquesta manera afavorirem
l’economia local i consumirem productes que, en venir de molt a prop,
requeriran menys additius químics per a la seva conservació. A més a
més contribuirem a l’estalvi d’energia i reducció de residus associats al
transport i l’embalatge des del lloc d’origen fins a la nostra taula. 

• Anar a fer la compra amb el cistell, cabàs o el carro per tal d’evitar les
innecessàries bosses de plàstic. Procurem de buscar productes a gra-
nel (més comuns en mercats i botigues petites). Portar sempre una
bossa plegable a sobre ens pot ajudar a adquirir l’hàbit de no dema-
nar bosses de plàstic. Una gran superfície com Carrefour pot arribar a
dispensar uns 70 milions de bosses de plàstic cada mes! A Bangla-
Desh i a moltes ciutats de l’Índia se n’ha prohibit l’ús per raons
mediambientals i s’ha retornat a les tradicionals bosses fetes de fibres
vegetals.

• Als llocs on pesem nosaltres mateixos la fruita i la verdura, podem
posar-ho tot en una mateixa bossa i enganxar-hi les diferents etique-
tes amb els preus.
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• Fixar-se en el tipus d’envàs: és preferible el vidre enfront del plàstic i
l’alumini. Evitar les inútils i contaminants safates de porexpan i els difí-
cilment reciclables tetrabrics.

• En el cas de l’aigua embotellada, tenir en compte que és mediambien-
talment molt desfavorable. Per una banda l’envàs de plàstic PET gene-
ra gran quantitat de residus durant el seu processament i, malgrat ser
reciclable, la majoria d’ampolles acaben a les escombraries. També és
important saber que, en ampolles emmagatzemades durant mesos, la
possibilitat que migrin substàncies químiques perilloses procedents del
plàstic cap a l’aigua és molt alta. Per l’altra, el seu transport des de la
font fins a les llars, generalment per carretera, consumeix molts com-
bustibles fòssils. En el cas de l’aigua per beure l’opció més favorable,
tan mediambientalment com econòmica, és instal·lar a les llars un siste-
ma de purificació (filtrat, òsmosi, destil·lació), depenent de la qualitat i
procedència de l’aigua que surt per la nostra aixeta. S’aconseguirà d’a-
questa manera eliminar una bona part de la multitud de residus químics
que la legislació permet viatjar a través de les nostres canonades.

• Cal disminuir el consum diari de carn ja que, al marge dels problemes
de salut que comporta, un excés en el consum de proteïna animal en
un planeta amb recursos limitats resulta un veritable malbaratament.
En general, la producció de carn per al consum humà no és sostenible
per la gran despesa energètica, d’aigua i cereals que suposa i, a més,
genera greus desequilibris socials. En termes generals, la nutrició
basada en la carn requereix 20 vegades més terra i 14 vegades més
aigua que una dieta basada en vegetals. Si es menja carn cal optar pel
pollastre, l’animal que transforma més eficientment les proteïnes
vegetals en animals.

• Informar-se més a fons sobre el que trobem a les prestatgeries del
supermercat: s’han injectat hormones a la carn que vull comprar?; hi ha
transgènics en el pa?; està involucrada en algun altre negoci l’empre-
sa que comercialitza l’oli d’oliva?; em surt més a compte fer-me el
iogurt a casa? La millor font d’informació és, sens dubte, la revista
Opcions del Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC). Subs-
cripcions: T. 93 412 75 94 · cric@pangea.org · www.opcions.org.

• Optar pel consum de productes procedents de l’agrobiologia i del
comerç just, rebutjant els productes que continguin transgènics. 
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• Regular el consum de peix. Aprofitar-lo bé, consumint-lo de zones pro-
peres tot rebutjant els exemplars immadurs.

• Fixar-se en el codi numèric dels ous i no adquirir-los de granges de
producció intensiva o procedents de molt lluny. Tots els ous destinats
al consum humà estan marcats amb un codi imprès sobre la seva clos-
ca. El primer dígit fa referència a la forma de cria de les gallines pone-
dores. El 0 si són de producció ecològica, l’1 per a gallines campals, el
2 per a gallines criades al terra i el 3 per a gallines que han crescut en
gàbies. Les dues lletres següents informen sobre el país de la Unió
Europea del qual procedeixen. A l’Estat espanyol li corresponen les
sigles «ES». Finalment, els darrers dígits són relatius a la província i el
municipi en el qual està ubicada la granja avícola, així com el seu nom-
bre d’identificació.

• Optar clarament per la nostra dieta, la mediterrània, tal com s’indicarà
més endavant. Evitar els capricis: dolços, refrescos, brioixeria...

• No adquirir aliments de luxe que suposen perjudicis per als animals i
el medi ambient. En el cas de la producció de foie gras (literalment:
fetge gras) s’administra a les oques i els ànecs unes grans quantitats
de menjar mitjançant tubs a través de l’esòfag. Així s’aconsegueix aug-
mentar espectacularment el fetge d’aquestes aus fins a multiplicar per
10 la seva grandària. Pel que fa al caviar, la seva producció està fent
davallar la població d’esturió i altres peixos d’una manera alarmant en
els estats riberencs del mar Caspi. El seu preu ronda els 2.000 dòlars el
quilo.

• Per als habitants de les grans urbs que disposin d’un balcó o terrassa
suficientment gran, atrevir-se a conrear en testos tant a terra com a les
parets. Aprofitant bé l’espai i amb un mínim d’hores diàries de llum es
poden plantar des de xampinyons o julivert fins a petites hortalisses i
plantes aromàtiques mediterrànies com farigola, orenga, alfàbrega,
menta o camamilla per al consum personal. Tot això sense pesticides
ni adobs químics! Més informació: www.horturba.com 

I ELS GOVERNS, QUÈ HI PODEM FER?

• Declarar els municipis zones lliures de transgènics, tal com s’està fent
en molts països de la Unió Europea.
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• Exigir indemnitzacions a les grans corporacions per contaminació amb
organismes modificats genèticament.

• Prohibir totalment el transport a llarga distància per carretera d’animals
vius.

• Gravar durament amb impostos els plaguicides, els adobs sintètics, les
granges industrials i altres pràctiques agrícoles contaminants.

• Treballar amb les organitzacions agrícoles per incrementar la propor-
ció de terreny dedicada a la producció ecològica, amb la millora dels
programes de certificació ecològica, la promoció dels coneixements
ecològics a les escoles d’enginyeria agrònoma i dels centres de recer-
ca, i proporcionar alhora subvencions o incentius fiscals als agricultors
i ramaders durant els primers anys de la conversió.

• Des de l’àmbit nacional al local, utilitzar les compres d’aliments per a
escoles, hospitals, departaments governamentals i altres institucions
per donar suport a les explotacions agrícoles i ramaderes ecològiques
de la zona i reduir la dependència de fonts de menjar barat.
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2. EL MODEL ALIMENTARI ACTUAL:
POC ACONSELLABLE PER A LA NOSTRA SALUT

Els escàndols alimentaris estan a l’ordre del dia: vaques boges, grip del
pollastre, oli de pinyolada, clenbuterol, llet amb pus, etc., i fomenten l’a-
parició de malalties «de nova generació». La situació, però, no sorprèn
si donem un cop d’ull al nostre model alimentari.

Per una banda a les granges als animals se’ls tracta per sistema amb hor-
mones, antibiòtics i tranquil·litzants, les restes i subproductes dels quals
s’acaben incorporant al nostre torrent sanguini. En efecte, les granges
industrials són veritables fàbriques d’animals en les quals el bestiar es
cria amuntegat. Unes condicions que afavoreixen la propagació de bac-
teris nocius com Esterichia Coli i Salmonella, que poden passar als ali-
ments, i que són contrarestats amb la injecció de forts antibiòtics a fi de
prevenir epidèmies i forçar l’engreix; una pràctica que segons l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS) està contribuint al desenvolupament de

Fotografia: Ignasi Dies. Llistat d’ingredients en unes galetes «naturals».
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cepes resistents a la tuberculosi i a altres malalties cada vegada més difí-
cils de tractar. Cal afegir que el bestiar alimentat amb pinsos no és tan
sa com l’alimentat amb herba, ja que la proporció d’àcids grassos
omega 6 i omega 3 hi està totalment descompensada. No s’ha d’oblidar
tampoc que els fems dels animals contaminen amb nitrats les aigües per
al consum humà de moltes poblacions europees, constituint un greu
perill per a la salut (els nitrats es relacionen amb casos de càncer i mort
sobtada en nadons).

D’altra banda, la fruita i les hortalisses són ruixades indiscriminadament
amb plaguicides, els residus dels quals passen a la cadena alimentària.
A l’Estat espanyol està prohibit aplicar pesticides pocs dies abans de
collir els productes, però això s’incompleix sovint perquè és molt impor-
tant evitar tot rastre de presència d’insectes en els aparadors dels
comerços. Això fa que entre un 80 i un 100% de la població de l’Estat
espanyol presenti en els seus teixits concentracions detectables de peri-
llosos pesticides (DDE, PCB, hexaclorobenzè o lindà). En el cas concret
de les dones embarassades, aquests tòxics passen al fetus a través del
cordó umbilical. Molts pesticides, però, un cop s’ha prohibit el seu ús a
països del Nord, es continuen utilitzant en explotacions de països del
Sud. Precisament aquests pesticides passen als animals a través dels pin-
sos i es bioacumulen en els seus teixits. L’efecte de concentració és tal
que hom pot trobar catorze vegades més restes de pesticides en qual-
sevol carn que en hortalisses o fruites. Per acabar de corroborar el que
intuïtivament es fa evident, cal constatar que, segons estudis contrastats
de diverses institucions, l’Organització Mundial de la Salut entre elles,
les restes de productes químics de síntesi de tota mena en els aliments
són responsables, en gran mesura, de les altes taxes de càncers i de tot
tipus de malalties degeneratives, asmes i al·lèrgies en les societats
industrialitzades. En l’apartat agrícola, cal ressenyar també el que repre-
senten els aliments transgènics, dels quals es parla en altres punts, els
quals poden comportar efectes tremendament seriosos en el l’ésser
humà i en l’ecosistema.

Finalment, cal fer una breu menció al canvi d’hàbits associat a la vida
moderna, que ha convertit els nostres àpats diaris en una molèstia, que
duem a terme ràpidament, sovint dempeus, tot sols o mirant la televisió
i sense importar-nos gaire el que ingerim. A totes les cultures el menjar
no sols ha estat una activitat familiar, sinó que és una part fonamental en
els processos de socialització i cohesió de grup. Cal recuperar, doncs,
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aquesta forma de comunicació social i consolidar una cultura culinària i
gastronòmica com la nostra, la mediterrània, tot gaudint del que és
propi del temps i del calendari festiu.

Fem un cop d’ull a les pràctiques poc saludables que es porten a terme
en el nostre model alimentari.

ALGUNES CAUSES DELS NOSTRES DESEQUILIBRIS ALIMENTARIS

• UNS ALIMENTS «FARCITS» D’ADDITIUS

Els additius alimentaris de procedència natural s’empren des de l’anti-
guitat: per conservar aliments els romans ja utilitzaven, entre moltes d’al-
tres substàncies, l’àcid acètic (contingut en el vinagre) en les verdures o
el suc de llimona en compotes de fruita; els egipcis utilitzaven colorants
com el safrà per aportar tonalitat i sabor als seus aliments, i la majoria de
cultures han emprat des de sempre la sal per conservar. Avui en dia la
situació ha canviat, ja que els additius s’obtenen al laboratori i s’usen per
millorar artificialment l’aspecte dels aliments o per potenciar o corregir
el seu sabor i emmascarar moltes vegades la baixa qualitat de determi-
nats ingredients. El típic reclam publicitari que es pot observar en l’eti-
queta de molts productes on s’indica «sense colorants ni conservants»
no vol pas dir «sense additius».

Actualment, i sovint en nom de la seguretat alimentària, s’empren més
de 3.800 additius, un gran percentatge del quals no té cap valor nutritiu
i comporten un risc per a la salut. Per seguretat alimentària s’entén tot
allò que fa que un aliment no sigui perillós per a la salut de la població.
Però en analitzar el Llibre Blanc sobre Seguretat Alimentària de la Unió
Europea es pot comprovar com aquesta seguretat ha estat reduïda a
una mera qüestió tècnica de dosis màximes aïllades, llindars i corbes
d’impacte en diferents sectors de la població, sense qüestionar-se els
problemes derivats d’exposicions a llarg termini ni, naturalment, la
necessitat mateixa d’aquestes substàncies. És a partir d’aquestes dades
que s’elaboren les normatives governamentals, que acostumen a res-
pondre als interessos de les grans corporacions alimentàries i dificulten,
quan no impossibiliten, la feina dels petits productors. Sobre normes i
estàndards de qualitat alimentaris convé també mencionar la importàn-
cia del Còdex Alimentari, organisme depenent de l’ONU encarregat
d’establir aquests paràmetres en l’àmbit mundial. La composició del

Quadern28  24/5/06  09:26  Página 25



2626

Codex mostra una clara dependència vers les empreses transnacionals.
Exemple d’això és Nestlé, que envia a les reunions més representants
(amb caràcter d’assessors de les diferents delegacions nacionals) que
representants de 41 països entre els quals figura l’Estat espanyol.

Tenim la sort, doncs, de poder consumir aliments «segurs» però sovint
poc saludables. Només a Alemanya 10.000 persones es veuen afectades
cada any per urticària com a reacció al·lèrgica a additius alimentaris. En
el cas concret dels aromes industrials, la Unió Europea en consumeix
cada any 170.000 tones i el fet que estiguin permesos per la legislació no
vol pas dir que siguin innocus, sobre tot a llarg termini. Amb relació als
gustos la manipulació assoleix escales insospitades de la mà d’indústries
que preserven les seves activitats en el major secret i confidencialitat. El
grup IFF (International Flavors & Fragances), el major productor mundial
d’agents aromàtics i gustatius, influeix sobre el que mengen milions de
persones gràcies a nombroses patents. Un exemple n’és la patent ame-
ricana n. 4.988.532 que protegeix un procés que reforça l’efecte dels
edulcorants artificials, eliminant el seu gust desagradable, i dissimula la
indesitjable amargor de les sopes industrials. Prendre Nesquik, menjar
aliments preparats de marques com Maggi, Bonduelle, Knorr o Gallina
Blanca equival a empassar-se un gust creat en el laboratori. Aquests gus-
tos sintètics són presents diàriament en les nostres taules en la majoria
de sopes instantànies, carn en conserva, snacks, pizzes congelades,
patates fregides...

La Unió Europea obliga a incloure la referència dels additius en l’etique-
tat de qualsevol producte. Aquestes substàncies químiques s’identifi-
quen amb una E seguida d’un nombre de tres xifres. 

Els colorants, que porten darrera de la E la xifra 1, només serveixen per
donar color i han d’evitar-se en la mesura del possible. S’afegeixen colo-
rants innocus, com la clorofil·la (E-140) en formatges i olis. D’altres són
menys aconsellables, com l’amarant (E-123) o el vermell cotxinilla (E-
124), obtingut esmicolant literalment una varietat de l’insecte en qües-
tió. La tartracina (E102) és, amb diferència, el que pot provocar majors
reaccions al·lèrgiques.

Els conservants s’identifiquen per la xifra 2 a continuació de la E. S’usen
per evitar els gèrmens que deterioren els aliments. Alguns són tolera-
bles en dosis baixes, com l’àcid acètic (E-200), i d’altres són molt discu-

Quadern28  24/5/06  09:26  Página 26



27

tibles, com els nitrits en els productes càrnis i els embotits. Una família
certament problemàtica són l’anhídrid sulfurós i els sulfits (de l’E-220 fins
a l’E-228), molt comuns en el vi de taula, sucs, purés, hortalisses en con-
serva o melmelades, ja que poden provocar reaccions al·lèrgiques i, fins
i tot, mort sobtada en nadons. Els conservants bifenil (E-230), ortofenil-
fenol (E-231), ortofenilfenat sòdic (E-232), que impedeixen el creixement
de floridura, estan autoritzats en la pell dels cítrics. La pell de taronges i
llimones (exceptuant les d’agricultura biològica) no es considera apta
per al consum humà, ni rentant-la, tot i que inexplicablement la legisla-
ció no obliga a declarar-los. Cal abstenir-se, doncs, d’utilitzar-la ratllada
en rebosteria o a rodanxes per acompanyar aliments i begudes! També
s’ha d’evitar l’àcid benzoic (E-210) i els benzoats (de l’E-211 a l’E-213),
sobretot en persones hipersensibles a l’aspirina i les asmàtiques, a causa
de les reaccions al·lèrgiques que pot comportar. 

Els antioxidants (no confondre amb les substàncies beneficioses que
porten molts aliments de forma natural) duen la xifra 3. Eviten el dete-
riorament dels aliments greixosos (oxidació i enranciament) i de les
conserves. S’utilitza l’àcid ascòrbic (E-300) i l’àcid cítric (E-330) que no
representen cap risc per a la salut. Els que cal evitar són els galats, amb
les xifres E-310, E-311 i E-312, emprats en olis, cereals o xiclets, ja que
poden causar irritacions gàstriques. El BHA (E-320) i el BHT (E-321), que
es poden trobar en olis i margarines, poden causar problemes hepàtics.
Tots ells estan prohibits en aliments per a nadons.

Els estabilitzants (espesants, gelificants i emulsionants) porten la xifra
4. Els emulgents permeten la mescla d’ingredients difícils de combinar,
com l’aigua i l’oli, i això permet modificar la textura de molts aliments
per fer-los més atractius. Aquesta propietat s’utilitza àmpliament per
afegir així aigua als aliments, amb la finalitat d’augmentar el seu pes.
Entre els qüestionats es troben els polifosfats (E-450) usats per estovar
carns curades, com el pernil. 

Els perillosos potenciadors del sabor, amb la xifra 6, s’empren en tot
tipus de menjars preparats o precuinats, sopes instantànies, embotits i
verdures enllaunades, ja que aquests productes perden gran part del
gust original durant la seva fabricació. Són perfectament prescindibles i
molt controvertits, ja que hi ha nombrosos estudis que els relacionen
amb cefalees, nàusees, marejos i palpitacions. Relacionat amb aquests
símptomes, el cas emblemàtic el constitueixen els glutamats i els seus
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derivats (de l’E-620 a l’E-625), responsables de la comunament anome-
nada «síndrome del restaurant xinès». 

Els edulcorants, que porten la xifra 9, s’usen com a substituts del sucre
sobretot en els aliments «baixos en calories» i per a diabètics. Els cicla-
mats (E-952) i la sacarina (E-954) han estat prohibits en alguns països sota
la sospita de potenciar l’acció cancerígena d’altres substàncies. L’aspar-
tam (E-921), present en les etiquetes de molts productes alimentaris,
causa alteracions en el sistema nerviós central.

• UNS ALIMENTS «XOPS» D’IRRADIACIÓ

La irradiació d’aliments és una tècnica destinada a la conservació d’ali-
ments. Es porta a terme generalment exposant-los a barres de cobalt 60
o de cesi 137 procedents dels residus radioactius de les centrals nucle-
ars. Segons la dosi administrada es poden destruir microbis, floridures i
bacteris. També es destrueixen quantitats importants de vitamines, s’al-
teren proteïnes i es produeixen radicals lliures. La irradiació és un procés
tan «net» que no deixa rastres detectables i, de fet, podríem estar con-
sumint aliments irradiats sense saber-ho. No es coneixen els efectes a
llarg termini d’aquesta tècnica i ja han aparegut investigacions que
demostren que no és innocu. França és l’estat de la Unió Europea amb
més productes autoritzats, entre els quals s’inclouen ceba, all, hortalis-
ses seques i fruits secs, aus de corral, clara d’ou, gambes congelades,
entre d’altres. A l’Estat espanyol està permès aquest tractament per her-
bes aromàtiques seques, espècies i condiments. La norma general d’e-
tiquetatge obliga que els productes sotmesos a radiació portin la
menció «irradiat o tractat amb radiació ionitzant», però a la pràctica no
es declara i s’aplica indiscriminadament. A més, està previst d’ampliar la
llista d’aliments susceptibles de ser tractats mitjançant aquesta tècnica.

• ELS TRANSGÈNICS ALTRA VEGADA

Tal com s’ha apuntat en l’apartat anterior, són les mateixeses compan-
yies que desenvolupen i comercialitzen els transgènics les que realitzen
els estudis dels efectes que poden tenir sobre la salut humana. Val a dir
que no hi ha estudis independents sobre els efectes dels transgènics a
llarg termini. Tot just ara se n’estan començant a identificar: aparició de
noves al·lèrgies i resistència als antibiòtics (les plantes es dissenyen amb
gens antibiòtics o gens de resistència a antibiòtics), entre d’altres. En
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definitiva, cal estar molt atents, ja que estem davant uns aliments que
poden ser extremadament perillosos per a la salut humana!

• EL FALS MÀRQUETING ALIMENTARI PER CUIDAR LA NOSTRA SALUT

Cada cop estem més acostumats a llegir a les etiquetes dels aliments
frases de l’estil «ajuda a regular el nivell de colesterol», «amb fibra lipo-
activa», «protegeix els teus ossos», «acció antioxidant», «enriquit amb
vitamina C». Aquests i d’altres eslògans són molt presents en la publici-
tat i l’etiquetatge dels anomenats aliments funcionals o «aliments amb»
(amb vitamines, amb bífidus, amb fibra) i de molts aliments «dietètics».
Les grans transnacionals alimentàries paguen costosos estudis per
demostrar la bonança d’aquestes substàncies afegides en els seus pro-
ductes, cosa que permet donar-los major sortida en el mercat. Aquesta
estratègia de màrqueting acostuma a oferir informació confusa, defec-
tuosa i incompleta sobre les propietats de l’aliment. 

Un bon exemple de l’engany publicitari el constitueix el calci afegit en
els sucs de fruita i en la mateixa llet. Per una banda, aquest calci de sín-
tesi química no és reconegut pel nostre organisme d’una manera tan efi-
caç com el calci present de forma natural en altres aliments. Per l’altra,
el que no ens explicaran mai els estudis patrocinats per les grans corpo-
racions lleteres és que el calci present en la llet és de difícil absorció atès
l’alt contingut de fòsfor present en aquest aliment. Per tal d’afavorir la
fixació del calci en l’organisme, la veritable clau de volta del problema,
cal fer exercici i seguir una dieta equilibrada, evitant un excés de proteï-
nes animals i sucres refinats. 

El resultat de menjar galetes «dietètiques» Gerblé tampoc serà el que
prometen els anuncis i a sobre estarem donant diners a una filial de
Novartis, multinacional responsable d’alliberar transgènics per tot el món.
En aquest sentit la publicitat ens ha fet arribar a creure que per fer règim
són més indicades les biscottes que el pa. Res més lluny de la realitat, ja
que en la seva formulació les biscottes contenen greixos i el pa, no.

Un cas que només es donava fins fa poc a l’Estat espanyol el constituïen
els aliments amb la denominació «bio» que no procedien de l’agricultura
o la ramaderia ecològica. S’usava indiscriminadament en iogurts amb bífi-
dus, formatges, productes dietètics, sucs de fruita i galetes de conegudes
marques com Danone, Yoplait, Don Simón, Clesa, Sveltesse, Mama Loui-
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se, Pascual, Trina o Central Lechera Asturiana. Des de gener de 2006 la
comercialització d’aquests productes falsament etiquetats com a biolò-
gics està prohibida, tot i que es donen uns mesos de marge a les empre-
ses. D’aquesta manera l’Estat espanyol s’adapta a la legislació europea,
vigent des de 1991 i que s’incomplia en el nostre país malgrat els adver-
timents de les autoritats europees. El frau el va fer possible el govern del
PP, en connivència amb la poderosa indústria làctia espanyola.

Per acabar, ens referirem a un conegut derivat lacti que sembla ser
imprescindible en qualsevol de les nostres neveres... Malgrat els estudis
patrocinats que indiquen el contrari, la veritat és que no es pot afirmar
tan clarament que «reforçarem les defenses del nostre organisme» d'una
manera tan clara en beure'ns un iogurt amb lactobacillus casei imunitass,
ja que Danone, el fabricant que l’ha patentat, mai ens explicarà les difi-
cultats que té el bitxet en qüestió per arribar sa i estalvi als nostres
budells després del procès d'industrialització, envasat, enmagatzemat-
ge i digestió.

Fotografia: Ignasi Dies. Aparador de cereals en un supermercat d’Atenes.
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I NOSALTRES, QUÈ HI PODEM FER?

Afortunadament, seguint una dieta saludable es pot col·laborar per
assolir una producció alimentària sostenible. Una dieta saludable també
vol dir una alimentació suficient per a tothom. Així, doncs, per estar sa i,
al mateix temps, garantir un ús sostenible de la naturalesa, convé donar
un cop d’ull a les recomanacions següents:

• Hem de viure senzillament perquè altres senzillament puguin viure
(paraules de Mahatma Ghandi). Naturalment això és també aplicable
a l’alimentació.

• Els aliments funcionals no són indispensables en la nostra dieta, ja que
ni curen ni ajuden a prevenir les malalties per si mateixos. En aquest
cas és molt més important seguir l’aforisme d’Hipòcrates, el pare de la
medecina occidental: «Que el teu aliment sigui la teva medecina, que
la teva medecina sigui el teu aliment». Una dieta variada i equilibrada
com la mediterrània, amb el mínim d’aliments manipulats, preparats i
refinats, hauria de ser suficient per gaudir d’una bona salut.

• No posar els peus en establiments de menjar ràpid: McDonald’s, Bur-
ger King, Pizza Hut i similars. El contingut calòric dels menús d’aquests
establiments és més del doble del que es necessita en una dieta salu-
dable. A més, aproximadament la meitat de les calories que aporta
una hamburguesa provenen dels greixos, que solen ser saturats. Un
típic menú de menjar ràpid conté més de 70 substàncies. D’aquestes,
menys de 10 són ingredients principals, com carn, verdures o farina i
més de 40 són additius, colorants, aromes i altres substàncies afegides
de forma artificial (Observatorio de Corporaciones Transnacionales, El
sector de la comida rápida).

• Menjar molta menys carn. El consum excessiu de proteïnes i greixos ani-
mals no es bo per a la salut i realment en una dieta saludable es neces-
siten menys de 75 grams diaris de carn. Tal com s’ha vist anteriorment,
la producció de carn exigeix grans àrees cultivades amb pinso per ali-
mentar animals. Produir 10 quilograms de carn de porc, per exemple,
exigeix una superfície que podria produir més de 240 quilograms d’hor-
talisses. Realment cada habitant del planeta disposaria de suficients ali-
ments si als països rics mengéssim menys carn. La típica excusa que
menjant fruites i verdures ingerim una gran quantitat de pesticides és
totalment errònia. Precisament aquests pesticides passen als animals a
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través dels pinsos i es bioacumulen en els teixits dels seus organismes.
L’efecte de concentració és tal que hom pot trobar catorze vegades
més restes de pesticides en qualsevol carn que en hortalisses o fruites!

• Adquirir productes poc processats, frescos i locals i, sempre que sigui
possible, ecològics: comporten menys transport i eviten els residus de
plaguicides. En el cas de fruites i verdures, ens permet consumir-les en
el seu millor moment, tant des del punt de vista de l’aportació de
nutrients com pel seu aroma i sabor.

• Cuinar d’una manera sana: no abusar dels fregits, no coure mai ali-
ments embolicats en alumini i evitar les barbacoes.

• Evitar els aliments refinats i desnaturalitzats: sucre blanc, farina blanca,
greixos industrials, pa blanc, cereals no integrals, etc. Els aliments
complets i integrals com el sucre moreno, la farina, la pasta i l’arròs
sencers són moltíssim més nutritius. En el cas del sucre moreno, només
és realment integral el «panela» o el «rapadura», que es comercialitzen
per exemple a través de Comerç Just.

• Eradicar les begudes alcohòliques d’alta graduació de la nostra dieta.
En tot cas, beure vins, típics de la mediterrània, amb moderació i
durant els àpats.

• Llegir bé les etiquetes dels productes que comprem. Evitar els addi-
tius i constatar que l’aliment no prové de cultius transgènics. En el cas
que ho considerem convenient, tocar una mica els nassos al fabricant
i preguntar-li pels ingredients i la seva procedència.

• No caure en la trampa publicitària dels aliments funcionals (amb vita-
mines, amb calci, amb fibres, amb bífidus, amb omega 3...).

• Abandonar definitivament el consum de xuxeries, refrescos ensucrats,
rebosteria i brioixeria, etc, sobretot en el cas dels infants i joves, ja que
un excés de sucres disminueix la capacitat de concentració mental i
afavoreix el baix rendiment escolar. En aquest sentit, el Ministeri de
Sanitat prepara un Reial Decret, que s’aplicarà en centres educatius no
universitaris, per tal d’eliminar-hi les màquines dispensadores de men-
jars o begudes amb un alt contingut en sals, sucres o greixos. En un
litre de Coca-Cola, per exemple, hi ha un contingut d’edulcorants
equivalent a vint terrossos de sucre i la cafeïna equivalent a dos cafès!
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Ens podem animar a recuperar multitud de refrescos casolans: llimo-
nades, té fred, orxates, gaspatxo, llet d’arròs...

• Llegir bé les etiquetes i evitar ingredients com els olis de palma o de
coco, els dos únics olis vegetals d’ús massiu que contenen greixos
saturats i que poden causar els mateixos problemes que els olis i grei-
xos animals. Els podem trobar a galetes, brioixeria, margarines, salses,
gelats i menjars precuinats. A més, tal com s’esmenta en el punt ante-
rior, la obtenció d’oli de palma està provocant greus casos de defores-
tació de boscos en zones tropicals.

I ELS GOVERNS, QUÈ HI PODEM FER?

• Exigir a les empreses un etiquetatge clar i transparent en els produc-
tes alimentaris que no confongui els consumidors. En aquest sentit,
posar ordre dins del mercat dels aliments funcionals i el fals màrque-
ting alimentari que hi ha associat.

• Restringir d’una manera taxativa la gran quantitat d’additius i tècni-
ques de conservació permesos per la legislació alimentària. Encetar un
debat imparcial, lluny dels interessos de qualsevol grup o multinacio-
nal, per reformular el concepte mateix de seguretat alimentària.

• Penalitzar les explotacions i les corporacions que facin un ús abusiu
dels pesticides i adobs químics en els productes provinents de l’horta;
i dels antibiòtics, hormones i altres tractaments en els productes deri-
vats de la cria d’animals.
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3. EL MODEL ALIMENTARI ACTUAL:
UNA CAUSA DE DESEQUILIBRI SOCIAL

Actualment, el 18% de la població mundial és obesa, i cada any moren
300.000 nord-americans per excés de pes. Paradoxalment, de 6.000
milions d’éssers humans que habitem el planeta, 830 pateixen fam i uns
1.000 milions estan condemnats a la malnutrició crònica... és a dir: un de
cada tres éssers humans no pot ingerir la quantitat d’aliments necessària
per gaudir d’una vida mitjanament digna. Malgrat això, segons la FAO,
en l’actualitat es produeixen suficients aliments per satisfer les necessi-
tats de tota la població mundial: la producció de cereals en el món, per
exemple, seria suficient per alimentar 9.000 milions de persones. Efecti-
vament, la fam en el món no és un problema tecnològic, sinó de distri-
bució de la riquesa i de l’accés a la terra i als recursos necessaris per a la
producció agrícola.

Analitzem breument algunes d’aquestes causes de desequilibri.

ALGUNES CAUSES DEL DESEQUILIBRI SOCIAL

• L’ACCÉS A LA TERRA NO ÉS A L’ABAST DE TOTHOM

Les dades són esfereïdores: al Brasil, el 3% de la població posseeix les
dues terceres parts de la terra; a Sud-àfrica, la població negra (75% del
total) posseeix un 15% de la terra; als Estats Units, el 16% dels agricultors
controla un 56% dels terrenys de cultiu, i, a escala planetària, les dones,
que produeixen pels volts del 50% de l’alimentació mundial, són propie-
tàries del 2% de la terra. Si aquesta situació ja és prou greu, encara s’hi
ha de sumar el fet que una gran majoria dels països que pateixen fam
dedica les seves millors terres a cultius d’exportació per obtenir així divi-
ses amb les quals pagar el deute extern. En el cas del Brasil, el 23% de
les terres de cultiu es destinen a soja per a l’exportació. La situació es
torna dramàtica quan, en una situació de fam en països del Sud, es cons-
tata que molts dels seus cultius van a parar als estómacs dels animals
criats en granges intensives, concretament el 70% de la collita mundial
de blat de moro, el 50% de la de blat i el 95% de la de soja.
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• UN MERCAT MUNDIAL CONTROLAT PER LES MULTINACIONALS

En l’actualitat una desena escassa de transnacionals exerceixen un
monopoli preocupant sobre la producció i l’abastiment d’aliments. En
un món globalitzat com el nostre, aquestes empreses venen car i com-
pren cada vegada més barat. El preu mundial del cafè, per exemple, va
descendir un 18% entre el 1974 i el 1993, mentre als Estats Units, en
canvi, el preu final per al consumidor va augmentar un 240%. Segons el
Banc Mundial, de les 100 economies més importants del planeta, 51 són
empreses multinacionals i 49 són països. En el camp alimentari, la cade-
na nord-americana de supermercats Wal-Mart té una facturació anual
més gran que el PIB de Suècia, Àustria o Noruega. I empreses com Nes-
tlé, Carrefour i Royal Ahold tenen volums de venda anuals més grans
que el PIB de països com Perú o Nova Zelanda. Només cal analitzar uns
pocs productes de consum massiu per constatar qui mana en el mercat
mundial. Tres multinacionals controlen el 80% del mercat mundial del
cacau; unes altres tres, el 85% del mercat del té, i cinc, el 77% del mer-
cat de cereals mundial. 

A l’Estat espanyol, l’empresa alimentària Ebro Puleva, per exemple, és
actualment la principal proveïdora nacional de sucre, arròs i llet líquida,
amb un 80, un 40 i un 15% del mercat, respectivament. També controla el
30 i el 17% del mercat europeu i nord-americà, respectivament, d’arròs.

El mateix control absolut del mercat també s’observa en altres negocis
relacionats amb l’alimentació on el «top ten» corporatiu és abrumador:
les 10 companyies farmacèutiques veterinàries més grans controlen
prop del 60% del mercat mundial, les 10 companyies més grans de lla-
vors controlen el 30% del mercat comercial de llavors, i les 10 corpora-
cions agroquímiques més grans controlen el 84% del mercat
corresponent dels Estats Units. 

• ELS ACORDS COMERCIALS INTERNACIONALS

ESCANYEN ELS PAGESOS DEL NORD I DEL SUD

La poc democràtica Organització Mundial del Comerç (OMC) s’encarre-
ga de promoure el lliure comerç agrícola segons les directives dels
governs dels països rics i de les grans corporacions agroalimentàries. A
la vegada, altres organismes també poc democràtics com són el Banc
Mundial i el Fons Monetari Internacional, mitjançant el deute extern,
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obliguen els països del Sud a obrir els seus mercats; i la nostra política
agrícola comunitària (PAC) subvenciona les grans empreses i explota-
cions perquè puguin exportar. 

Els acords comercials internacionals fomenten les explotacions intensi-
ves en el Nord i traslladen aquest model agrícola cap al Sud. L’horta
d’Europa, per exemple, representa la major producció d’hortalisses del
món: un cultiu sota plàstic de 30.000 hectàrees concentrat en nou muni-
cipis del litoral d’Almeria, que genera a la vegada un milió de tones de
residus orgànics amb restes de plaguicides, 30.000 tones de residus del
plàstic que cal canviar sovint i 6.000 de residus diversos, sense oblidar
que els treballadors estrangers sobreexplotats, la majoria sense papers,
generen un greu conflicte social i una dramàtica situació humana.

Com que els preus, que són imposats per les grans cadenes comercials,
són cada vegada més baixos, quan en un indret s’esgota aquest model,
s’exporta a altres zones. El recent acord comercial que la Unió Europea

Fotografia: Veterinaris sense Fronteres. Campanya «No et mengis el món».
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ha signat amb el Marroc augmenta la quantitat de tomàquets exportats
per aquest país. El 95% dels productes exportats es conreen en grans
propietats, llogades a empreses transnacionals, sovint concentrades en
poques mans (la casa reial entre elles). La rendibilitat rau en el fet que la
mà d’obra marroquina treballa en condicions inhumanes i la resta del
país està mancat d’infraestructures, aigua o electricitat. En altres indrets
del Sud passa exactament el mateix. Un pescador filipí de gambes, fent
referència a la cria intensiva d’aquests animals en el seu país, es lamen-
ta: «Les gambes viuen més bé que no pas nosaltres. Elles tenen electri-
citat i nosaltres no. Elles disposen d’aigua potable i nosaltres no. Elles
tenen el menjar que volen i nosaltres passem gana». La llista de casos
similars és demolidor: Mèxic ven tomàquets als Estats Units perquè el
que guanya un treballador rural mexicà en un dia és el mateix que el que
guanya un dels Estats Units en una hora; el 50% del negoci agrícola a
Costa Rica, després d’un llarg procés liberalitzador, està actualment en
mans d’empreses estrangeres, i en productes com la papaia s’arriba gai-
rebé al 100%; a Xile, la meitat de les empreses que produeixen i expor-
ten salmó de piscifactoria, la majoria de les quals eren del país fa deu
anys, són ara transnacionals forànies.

No és cert que el lliure comerç agrícola beneficiï els països rics. En els
països del Nord estem assistint a l’extinció del petit pagès. L’Estat
espanyol ha perdut entre els anys 1988 i 2003 el 50% de la població agrà-
ria (aproximadament un milió de camperols) i als Estats Units els agricul-
tors, un 0,1% de la població, són menys nombrosos que la població
reclusa! El lliure comerç també beneficia les grans corporacions espan-
yoles. En el cas del porc, a l’Estat espanyol, que va augmentar 400 vega-
des la seva exportació de carn de porc entre el 1985 i el 2002, es va
constatar que a una de les principals zones de producció (Aragó) des-
apareixien el 75% de les explotacions porcines i augmentava 10 vegades
la seva grandària durant aquest mateix període. Campofrío, una de les
grans empreses del sector, va multiplicar per 10 els seus beneficis només
en dos anys (2002-2004). Una gran empresa catalana de productes car-
nis, Casa Tarradellas, també va augmentar els seus beneficis un 25% en
el mateix període.

• LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNITÀRIA (PAC) PROVOCA DESEQUILIBRIS I DUMPING

L’any 1958 la Unió Europea va acordar una política agrària comuna, la
PAC, que tenia com a finalitat produir suficients aliments per a Europa.
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Això es va aconseguir ja fa dècades i actualment aquesta política ha des-
embocat en una superproducció alimentària de baixa qualitat i perjudi-
cial per al medi ambient. Els agricultors reben de la PAC ajudes
associades a la producció com a complement de la seva renda i com a
suport dels preus, sense considerar l’impacte ambiental. Per tant, com
més produeixen més reben, fomentant així una producció industrial
intensiva i concentrada que fa servir grans quantitats de plaguicides i
fertilitzants i que no es preocupa pel benestar animal. A l’Estat espanyol,
el 76% de les subvencions van a parar al 18% de les grans explotacions.
Entre els terratinents que més es beneficien d’aquestes subvencions
podem trobar la duquessa d’Alba i els seus fills, els germans Mora
Figueroa Domecq o els germans Hernández Barrera, propietaris de
l’empresa Ebro Puleva. 

La PAC, a més, impedeix el desenvolupament agrícola sostenible als
països en desenvolupament. Mitjançant els subsidis a l’exportació, que
seran abolits l’any 2013 i que sumen prop de 6.000 milions d’euros
anuals, la Unió Europea ven els seus excedents als països del Sud a
preus molt per sota del seu cost i això ensorra els petits agricultors i
ramaders locals del Sud. Aquesta pràctica es coneix com a dumping. Tot
i que el comerç mundial d’aliments no arriba al 15% de la producció agrí-
cola mundial, l’OMC sempre ha volgut impedir que els països protegei-
xin els seus mercats locals. Exemples del dumping els podem trobar a
països tan diversos com Jamaica, inundada amb llet en pols europea;
Costa d’Ivori, envaïda pels porcs europeus; o les Filipines, ofegades pel
blat de moro dels Estats Units. Concretament a Mèxic la importació de
blat de moro procedent dels Estats Units a preus fins a un 30% per sota
dels costos de producció ha provocat una caiguda del 50% del preu d’a-
quest aliment bàsic en els darrers anys, cosa que ha suposat la ruïna i l’è-
xode rural de milions de productors locals. Curiosament al mateix temps
els preus de les tortillas de maíz a Mèxic DF es duplicaven...

• ALTRE COP ELS TRANSGÈNICS

Els aliments transgènics són una font de problemes socials que tot just
ara han començat a aparèixer. Les llavors, un bé que hauria de ser patri-
moni de tots els éssers humans, són patentades per un oligopoli de mul-
tinacionals i darrerament se n'estan creant d'estèrils per tal que els
pagesos no puguin guardar-ne per a la següent collita. En aquest sentit
la companyia Monsanto pretén cobrar a Argentina de 3 a 7 dòlars per
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tona de soja exportada els darrers deu anys per aquest país, al·legant
que els camperols sembren i guarden llavor de soja transgènica paten-
tada per la companyia. Moltes empreses les comercialitzen també amb
l’insecticida que elles mateixes han desenvolupat, incrementant així la
dependència dels camperols.

I NOSALTRES, QUÈ HI PODEM FER?

• UN EXEMPLE A SEGUIR: LES ASSOCIACIONS DE PAGESOS DEL NORD I DEL SUD

S’ORGANITZEN PER DONAR RESPOSTA

Ja fa molts anys, organitzacions de petits i mitjans pagesos i pobles indí-
genes van agrupar-se entorn de Via Campesina, un moviment interna-
cional a través del qual intenten analitzar i donar solucions a la
problemàtica agroalimentària global, amb el convenciment que no és la
manca d’aliments ni d’accés al mercat l’origen del problema, sinó la
injustícia del sistema imperant. Aquest moviment va ser el que va encun-
yar el concepte de sobirania alimentària durant una reflexió profunda en
la Cimera Alternativa de la Cimera Mundial de l’Alimentació de la FAO
de 1996. Sobirania alimentària és el dret dels països i la ciutadania a defi-
nir les seves pròpies polítiques agràries, de treball, pesqueres, alimentà-
ries i de recursos (terra, aigua i llavors) que siguin ecològicament,
socialment, econòmicament i culturalment adequades per a ells i les
seves circumstàncies úniques. Es reivindica, doncs, un control polític del
mercat que permeti un comerç just i uns preus justos i elimini pràctiques
deslleials com el dumping, tot donant prioritat a una producció agrícola
orientada a satisfer les necessitats de la població. Amb el pas del temps
i cada vegada amb més força, la lluita per aquesta idea ha estat accep-
tada i reivindicada per més col·lectius i ONG en tot el món. 

• EL COMERÇ JUST JA ESTÀ AJUDANT A CANVIAR LES COSES

El Comerç Just és una iniciativa actualment força coneguda a casa nos-
tra que es presenta com alternativa al comerç convencional amb els paï-
sos del Sud. Permet demostrar que el benefici econòmic, els drets dels
treballadors i el respecte pel medi ambient són compatibles. El preu és
just, és a dir, es garanteix un salari digne al productor, part dels benefi-
cis es destinen a les comunitats locals i s’evita l’explotació infantil, al
mateix temps que es promou la participació en la presa de decisió, la
igualtat entre homes i dones i la protecció del medi ambient. En el cas
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de la xocolata, un dels productes estrella del comerç just, es pretén evi-
tar situacions com les que es donen en el cultiu del cacau a Costa d’Ivo-
ri, on el conreu i processament de la fava del cacau, matèria primera de
la xocolata, està clarament vinculat a la feina de nens esclaus (World
Watch Institute, L’estat del món 2004).

Els consumidors hem d’estar alerta, ja que aquesta lloable iniciativa del
Comerç Just, tal com adverteix la Xarxa de Consum Solidari, no ha pas-
sat desapercebuda en els departaments de màrqueting de les grans cor-
poracions. Desgraciadament, a diverses grans cadenes de distribució
franceses (Auchan, Carrefour, Intermarché) han anat apareixent produc-
tes amb marca de comerç just de les pròpies cadenes. Un cas semblant
l’ha protagonitzat darrerament McDonald’s a Suïssa tot servint cafè de
comerç just en els seus establiments. I el mateix està fent la multinacio-
nal de cafeteries Starbucks, que recentment ha començat a obrir els pri-
mers establiments a casa nostra. Per tant, hem de ser extremadament
crítics amb casos com aquests i ens hem de preguntar si els productes
que s’estan comercialitzant en aquestes condicions poden ser conside-
rats realment de comerç just.

Adreces de botigues de Comerç Just de Catalunya.
Extret del web http://www.festacj.org

BADALONA

• INTERMÓN OXFAM

St. Miquel, 53

BARCELONA

• SETEM
Bisbe Laguarda, 4

• XARXA DE CONSUM SOLIDARI –
SODEPAU

Plaça Sant Agustí Vell, 15
• INTERMÓN OXFAM

Roger de Llúria, 15
Provença, 247

• NAIDUNIA

Rocafort, 198
• AFOCA - XARXA DE CONSUM

SOLIDARI

Cardenal Tedeschini, 67

Quadern28  24/5/06  09:26  Página 40



41

GIRONA

• INTERMÓN OXFAM

Plaça del Vi, 4
• EL REBOST - XARXA DE CONSUM

SOLIDARI

Plaça Bell-Lloc, 4

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

• AKWABA

Orient, 46, Baixos
• INTERMÓN OXFAM

Avda. Gran Via, 75 I. C 91
(Centre Comercial Gran Via 2)

LLEIDA

• LO CACAU

Cavallers, 22
• INTERMÓN OXFAM

Roca Labrador, 7

MANRESA

• ALTERNATIVA 3
Urgell, 14

MATARÓ

• LA BOTIGA SOLIDÀRIA

Plaça del Peix, s/n

MOIÀ

• UN ALTRE MÓN

Forn, 1

MOLINS DE REI

• COMERÇ JUST

Dr. Barraquer, 2, baixos

SABADELL

• INTERMÓN OXFAM

Sant Pere, 51

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

• KEMANA

Plaça de la Canal, 1

STA. COLOMA DE GRAMENET

• APASSOS

XARXA DE CONSUM SOLIDARI

Major, 73, local 2

TARRAGONA

• INTERMÓN OXFAM

Sant Francesc, 6, baixos
TERRASSA

• INTERMÓN OXFAM

Passeig Comte d’Egara, 2-4

TORTOSA

• TOT MÓN

Metge Vila, 11

EL VENDRELL

• INTERMÓN OXFAM

Quatrefonts, 3
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• UNA EINA AL NOSTRE ABAST: LES COOPERATIVES DE CONSUM RESPONSABLE

Analitzant tot el que s’ha exposat fins ara, es pot afirmar que els consu-
midors acabem sent uns espectres deambulants per un hipermercat
mundial, ignorant d’on prové el producte, qui l’ha produït, amb quines
pràctiques agrícoles o ramaderes, quins components conté, com pot
afectar la nostra salut i a on van a parar els beneficis. En definitiva, l’alie-
nació és total respecte al productor, a l’aliment i a la destinació dels nos-
tres diners. Per això, per poder obtenir productes amb uns criteris i una
informació que en general no trobem en el mercat, una opció que tenim
és organitzar-nos col·lectivament en cooperatives de consum responsa-
ble. En el cas més concret de les cooperatives de consumidors de pro-
ductes ecobiològics, l’objectiu central és proveir les famílies i persones
sòcies d’aliments que s’acostin al màxim a una qualitat biològica i eco-
lògica. Les pautes de consum van, però, més enllà, i les cooperatives, en
els tractes amb els seus proveïdors, busquen relacions basades en la
solidaritat i la complementarietat d’interessos. No els interessa una
negociació basada en posicions de força i informació limitada, sinó un
diàleg basat en la complicitat i la transparència que porti a acords avan-
tatjosos per a uns i altres i per a la societat en general. A més a més, les
cooperatives són eines de transformació social, no finalitats en sí matei-
xes, per això són també organitzacions de consumidors que defensen el
dret a una alimentació ecològica i solidària.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

• ARAM

Nord, 16 bis
• PANGEA

Ferrers, 43

VILANOVA I LA GELTRÚ

• INTERMÓN OXFAM

Havana, 8

BOTIGUES A INTERNET

• www.comerciojusto.com
• www.alternativa3.com
• www.intermonoxfam.org/tienda
• www.xarxaconsum.org
• www.sodepaz.org/tienda
• www.delaterra.net
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Adreces de les cooperatives de consum agrobiològic de Catalunya

BARCELONA-CIUTAT VELLA

• TOTA CUCA VIU

totacucaviu@mesvilaweb.com
• XARXA DE CONSUM SOLIDARI

(COOPERATIVA)
93 268 22 02
xarxaconsum@pangea.org

BARCELONA-GRÀCIA

• L’AIXADA

biocoopgracia@yahoogroups.com
93 213 09 89

• LA GLEVA

93 219 08 50
lagleva@moviments.net

BARCELONA-NOU BARRIS

• USERDA9
93 353 99 29
userda9@latinmail.com

BARCELONA-POBLE NOU

• CYDONIA

93 308 56 59
cydoniabcn@hotmail.com

BARCELONA-SANT ANDREU

• EL REC DE SANT ANDREU

miviusa@yahoo.com

BARCELONA-SANTS

• GERMINAL-SANTS

93 296 69 59
germinal@pangea.org

BARCELONA-SARRIÀ

• GERMINAL-SARRIÀ

600 689 672
germinal@pangea.org

BARCELONA-SANT GERVASI

• GERMINAL-FARRÓ

93 218 14 82
germinal@pangea.org

BERGA

• LA PELLOFA

93 821 31 77
info@ecoconsum.org

GIRONA

• EL REBOST

972 20 20 70
rebostgirona@terra.es

GRANOLLERS

• EL SEDÀS

93 861 35 30
el.sedas@yahoo.com
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• COM MUNTAR UNA COOPERATIVA DE CONSUM RESPONSABLE

A l’hora de muntar una cooperativa de consum responsable, cal tenir en
compte l’entorn social i geogràfic i cal posar-se d’acord en els objectius
del projecte prenent-se el temps que faci falta. En aquesta fase de des-
cobriment i definició pot ser important usar els documents elaborats per
les cooperatives ja existents. Alguns es poden trobar en la web
www.ecoconsum.org. Després cal dotar-se de l’organització més eficient
per complir els objectius, tenint en compte les possibilitats reals del
grup de persones. 

LLEIDA

• LA MAIXANTA

973 15 04 17
coopemaixanta@lleida.org

MANRESA

• EL ROSTOLL VERD

93 877 44 62 ·
info@rostollverd.org

MOLINS DE REI

• EL PETRICÓ

93 680 21 56
elpetrico@correu.vilaweb.com

REUS

• EL BROT

977 33 16 47 · elbrotcr@yahoo.es

RUBÍ:

• GERMINAL-RUBÍ

93 697 80 83
germinal@pangea.org

SABADELL

• EL TEIXIT DE LA TERRA

coop_sbd@hotmail.com

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

• LA LLAUNA

coop_scc@yahoogroups.com

TERRASSA

• CANDELA

93 789 91 69
cooperativa@idist.ct.upc.es

TORELLÓ

• LA CALÈNDULA

ironiarecs@hotmail.com

COORDINADORA CATALANA

D’ORGANITZACIONS

DE CONSUMIDORS DE PRODUCTES

ECOLÒGICS:
info@ecoconsum.org
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Un grup d’una vintena de famílies ja pot començar a funcionar, és a dir,
pot adaptar un local i establir els primers acords amb proveïdors i fer-los
les compres, que seran setmanals en el cas del producte fresc i més
espaiades per al producte sec o elaborat. La dimensió mínima ha de
permetre una bona distribució de tasques i uns volums de compra
acceptables. I sobretot ha de traduir un projecte col·lectiu i obert que
vagi més enllà de la voluntat d’una colla d’amics. Evidentment, i feliç-
ment, en una cooperativa es donen relacions d’amistat, però el que
uneix és el compromís de compra i els objectius socials.

Una altra qüestió és a quina dimensió final es vol arribar. Hi ha dos
models, en funció de quin tipus de dinàmica interna es decideix tenir. El
model majoritari a Catalunya és el d’un màxim de 40-50 famílies o uni-
tats de consum, que prioritza una relació directa i continuada entre els
socis i sòcies de la cooperativa, i una gestió el més assemblearia possi-
ble. L’altre model no limita la dimensió final i significa, per a la majoria
de socis, participar del projecte amb uns compromisos que es redueixen
a la compra i a la col·laboració puntual. En aquest segon cas el local de
la cooperativa està obert als socis en horaris amplis i es pot arribar a
optar per vendre a persones no sòcies, sempre a un preu més alt.

En els dos models es pot donar el treball remunerat per a tasques de
gestió quotidiana, tot i que és molt limitat en el «petit» i es pot dir que
imprescindible en el «gran», que inclou així la creació de llocs de treball
en economia social. Són les persones encarregades de fer les coman-
des, rebre el producte, reposar els prestatges, atendre la gent, portar la
gestió informàtica, etc. No obstant això, tant en la cooperativa «petita»
com en la «gran», la base de funcionament és el voluntariat: els àmbits
de responsabilitat del projecte i de presa de decisions són les assemble-
es, consells rectors, juntes, permanents o comissions. 

L’organigrama de la cooperativa dibuixa la distribució de tasques i les
relacions entre els diferents àmbits. Les principals feines a repartir són
les següents:

• Compres. Busca els proveïdors, i estableix i manté la relació més eco-
nòmica amb ells (preus, pagaments, transport…). La coordinació amb
altres cooperatives (intercooperació) permet disposar de llistats de
proveïdors i realitzar compres en comú.
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• Qualitat. Contrasta els criteris de compra de la cooperativa amb cada
proveïdor. Es fa una visita inicial, abans de comprar, i un seguiment
posterior. La coordinadora catalana (Ecoconsum) comparteix criteris
concrets i exhaustius de qualitat i realitza seguiments a proveïdors
comuns.

• Comunicació interna, participació. Organitza activitats de formació i
elabora revistes o butlletins, per exemple.

• Economia i comptabilitat. Porta els números i la fiscalitat de l’organització.

• Relacions externes. Organitza activitats socials, manté el contacte i tre-
balla amb d’altres moviments, fa de portaveu de l’entitat en àmbits de
representació, etc.

• Altres: infraestructures, documentació, manteniment de llibres de socis
i d’actes, etc.

• HEM D’APOSTAR PEL PETIT COMERÇ

Les botigues de queviures, el supermercat o l’hipermercat continuen
sent les opcions de consum majoritàries per al gruix de les famílies cata-
lanes. El món dels comerços d’alimentació s’ha anat transformant al
compàs de l’evolució de tota la societat: l’ampliació d’horaris, les noves
tècniques de conservació i envasament, les grans neveres i congeladors,
la motorització de la població, la influència de la publicitat... Darrera-
ment la transformació més significativa en la comercialització d’aliments
ha estat la gran concentració de poder. Avui en dia, a l’Estat espanyol un
51% dels productes alimentaris de gran consum és comercialitzat per
quatre empreses: Carrefour, Mercadona, Eroski i Auchan-Alcampo. El
pes de les vuit més grans (les quatre anteriors més Ahold, El Corte
Inglés, Caprabo i Lidl) dintre del sector s’ha duplicat en la dècada dels
90. No s’ha d’oblidar que empreses com Carrefour han absorbit els
antics Pryca i Continente. És important no confondre els comerços (els
establiments pròpiament dits) amb les seves empreses propietàries. Per
exemple, Carrefour és una empresa que té comerços tipus híper (amb el
nom Carrefour) i tipus supermercat (amb els noms Dia i Champion). En
definitiva, es pot afirmar que unes poques persones de tres empreses
(Carrefour, Eroski i Mercadona) decideixen l’assortiment d’uns 5.000
comerços, que representen gairebé un 40% de la superfície comercial
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espanyola. En canvi quasi la meitat del menjar fresc encara es ven en
botigues especialitzades, perquè els consumidors aprecien més el ser-
vei personalitzat en els productes frescos (Revista Opcions n.12. «Els
comerços d’alimentació»).

La tendència a la concentració fa que hi hagi una asimetria entre les con-
dicions en què poden treballar els productors (són molts) i les grans
empreses de distribució (n’hi ha poques): els productors venen a poques
compradores, i per tant cadascuna s’endú un percentatge significatiu de
la seva producció. En canvi, les grans cadenes tenen molts proveïdors.
Així, si un proveïdor no la satisfà, una cadena ho té fàcil per abandonar-
lo i buscar-ne d’altres, mentre que el proveïdor perd de cop moltes pos-
sibilitats de comercialització. Aquests fets, juntament amb la opacitat
existent a la cadena agroalimentària, expliquen per què el preu que
finalment paga el consumidor està per sobre del 1.000 % en productes
com les mandarines, les taronges i les carxofes.

Fotografia: Ignasi Dies. Parada de fruita en un mercat.
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D’altra banda, al nostre país és habitual ajornar els pagaments més enllà
del que marca la llei. Com més grans siguin les comandes d’un compra-
dor més pot pressionar per retardar-los, sobretot si és un dels principals
clients d’un productor. Això fa que els proveïdors de les grans distribuï-
dores hagin de ser explotacions agropequàries o indústries alimentàries
grans, que puguin aguantar setmanes o mesos sense cobrar. A casa nos-
tra fins i tot es dóna el fet que moltes grans distribuïdores, que cobren
al comptat del comprador, paguen els proveïdors molt més tard. És
comú que s’inverteixin aquests diners en un fons que els doni interessos
setmanals, per exemple, la qual cosa els proporciona una font d’ingres-
sos addicionals. Pot arribar a donar-se el cas que un proveïdor petit hagi
de demanar un crèdit per aguantar l’ajornament, mentre que el seu
client morós obté finançament a cost zero o fins i tot amb interès a favor
per continuar-se expandint! 

Segons estudis del Sindicat de Comerç de CCOO, al cap de dos anys
d’obrir-se un hipermercat es constata que en la seva àrea d’influència
per cada 500 llocs de treball creats en desapareixen uns 650 als comer-
ços tradicionals, la qual cosa significa una pèrdua del 30% sobre els nous
llocs de treball creats. A més es produeix una disminució de la qualitat
de les feines a causa de la seva major precarització, menors salaris i pit-
jors condicions de treball per part de les grans empreses. Moltes vega-
des no ens parem a pensar que la feina de les caixeres en aquests
establiments pot arribar a ser més dura del que imaginem i el seu salari
no compensa la tasca que fan. Gràcies, en part, a les precàries condi-
cions de treball dels seus assalariats i a l’absència de sindicats, Wal-Mart,
la principal cadena de comerços d’alimentació del món (i també l’em-
presa més gran del món), ven productes als Estats Units a preus un 14%
inferiors als dels competidors. 

Un altre problema associat a les grans àrees comercials de propietat pri-
vada que proliferen actualment és que van esdevenint espais on es fa
vida social. Però aquesta vida social s’ha de fer seguint les normes que
posen els propietaris. Per exemple: a la majoria de llocs on es pot seure
és obligatori consumir, no s’hi pot córrer o cantar, s’hi pot accedir només
a certes hores, no s’hi pot circular en bicicleta, no s’hi poden fer mani-
festacions o enganxar-hi propaganda...

Malgrat tot el que s’ha exposat fins ara, també es pot exercir el consum
responsable en desplaçar-se a comprar a comerços més «convencio-

Quadern28  24/5/06  09:26  Página 48



49

nals». A les grans superfícies no té per què haver-hi de tot i al millor preu.
El petit comerç ens pot abastir còmodament amb un tracte humà i per-
sonal. En un mercat, així com en les botigues petites, és comú conèixer
el venedor pel seu nom, de la mateixa manera que ell moltes vegades
ens coneix pel nostre. Normalment el petit comerç compra diàriament
el producte fresc a les centrals de compres o bé comercialitzen directa-
ment els productes de conreus o animals propis o propers, que són
d’una qualitat superior. Els petits comerciants viuen en el barri i els
diners que paguem circulen en un àmbit proper. En canvi, les compres
que es fan a grans cadenes comercials fan que els diners marxin lluny (a
les transnacionals i als grans circuits financers internacionals). Un pas
més enllà en la nostra lluita diària per un consum responsable seria pres-
cindir de la targeta de crèdit en les nostres compres, ja que ens pot aju-
dar a no gastar més del previst. A part, evitarem així que l’abusiva
comissió que ha de pagar el petit botiguer no vagi a parar al banc, la
caixa, a Visa o a Mastercard. Finalment, cal advertir que també hem d’e-
vitar anar a comprar en festius, ja que d’aquesta manera s’està ajudant a
incrementar la quota de mercat de les grans superfícies perquè al petit
comerciant el fet d’obrir en festiu li suposa un gran esforç econòmic i
humà. Així, doncs, no és d’estranyar que actualment en el nostre país
només pressionin per obrir en festius els hipermercats.

Els grans comerços d’alimentació són també, juntament amb l’hostale-
ria, una de les causes del malbaratament de menjar en els països del
Nord. Sense oblidar els productes que es fan malbé durant el transport
a grans distàncies, s’ha de tenir en compte que, per una banda, molts
agricultors han de llençar una part de la seva producció perquè no com-
pleix els estàndards i, per l’altra, l’aspecte als ulls del comprador fa que
molta fruita i verdura que porta uns dies als aparadors i que és totalment
apta per al consum s’hagi de llençar perquè ningú no la vol. La FAO esti-
ma que entre un 10 i un 40% dels aliments que es produeixen no s’arri-
ben a consumir. Als Estats Units els estudis demostren que aquest
percentatge arriba al 27%.

• UN CANVI DE FILOSOFIA: EL MOVIMENT SLOW FOOD

És un moviment a mig camí entre la gastronomia i la filosofia, que va néi-
xer l’any 1986 i aplega més de 80.000 persones de 104 països del món.
És la rèplica del fast food o menjar ràpid: defensa les tradicions culinà-
ries locals (amenaçades per la mundialització) i en reivindica el valor cul-
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tural; també defensa la producció alimentària artesana, la necessitat d’e-
ducar el paladar i la biodiversitat. Alguns grups fins i tot recuperen plats
«amenaçats d’extinció».

L’Slow Food rebutja les presses de la vida moderna i el 1998 va impulsar
la creació de les ciutats lentes (Città Slow), un moviment que aplega una
colla de ciutats italianes decidides a preservar la identitat local de nuclis
urbans amenaçats per la mundialització, i a millorar la qualitat de vida
dels ciutadans amb un conjunt d’iniciatives: la promoció dels productes
alimentaris locals, la sostenibilitat ambiental, l’hospitalitat...

• ELS BOICOTS: ANAR UNA MICA MÉS ENLLÀ

Es pot afirmar que al llarg de la història els consumidors hem influït ben
poc en l’evolució de la producció alimentària. Això no significa, però,
que no tinguem força. Els èxits dels boicots a determinades empreses i
productes alimentaris són exemples del poder que pot exercir el consu-

Fotografia: Ignasi Dies. Establiment de menjar ràpid.
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midor per influir en el sistema agropecuari. A primer cop d’ull, aconse-
guir un canvi en la totpoderosa indústria alimentària pot semblar una
fantasia, però val a dir que el 2002 el gegant McDonald’s, que dóna de
menjar a més de 46 milions de persones al dia, sotmetent-se davant de
la pressió dels grups de defensa dels drets dels animals, va anunciar que
no compraria més ous de gallines de granges en bateria, obligades a
pondre fins a l’exhauriment, pràctiques prohibides ja a Europa, però
encara legals als Estats Units. És més, el 2004 McDonald’s exigirà als seus
proveïdors de pollastres que no administrin més antibiòtics als animals
per estimular-ne el creixement i optarà per proveïdors que no n’utilitzin.
En la mateixa sintonia, Kraft, la principal empresa alimentària del món,
ha anunciat que té la intenció de deixar d’adreçar publicitat als infants,
de reduir la mida de les seves porcions i d’eliminar alguns dels seus pro-
ductes menys saludables.

A casa nostra el boicot més famós i recent és el que es va dur a terme a
través del correu electrònic i el boca-orella contra l’empresa Pascual. La
font del problema la van constituir els iogurts pasteuritzats, que es
poden conservar fora de la nevera gràcies a un xoc tèrmic que elimina
qualsevol rastre de vida, inclosos els «bitxets» beneficiosos del iogurt.
Davant les crítiques que el govern de la Generalitat va llançar contra la
llei que equiparava els iogurts pasteuritzats amb els naturals, Pascual va
anunciar que no compraria més llet a productors catalans. El boicot mas-
siu als productes Pascual va ser tan aclaparador en el nostre país que
l’empresa va haver de rectificar al cap de poc temps davant la clara
davallada de les vendes.

• EL BOICOT A NESTLÉ PER LA LLET MATERNITZADA

Un dels boicots més amplis a escala mundial va ser el que va afectar la
llet maternitzada Nestlé fa unes dècades. La llet humana conté gairebé
la totalitat d’elements nutritius que necessita el nadó i també anticossos
de la mare que el protegeixen de moltes infeccions. En els països del
Sud la lactància artificial és molt sovint un risc ja que, per una banda,
provoca múltiples infeccions a causa de l’aigua bruta o del biberó mal
desinfectat i, per l’altra, entranya greus problemes de malnutrició per-
què els pares acostumen a diluir massa la llet en pols per estalviar. Es cal-
cula que la mort anual d’un milió i mig de nens en el món està
relacionada amb el consum de llet maternitzada. Va ser durant els anys
70 del segle passat que les multinacionals van plantejar-se la venda mas-
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siva de llet en pols a escala planetària. Quan van començar les campan-
yes per difondre la llet en pols van topar amb obstacles principalment
en països del Sud, ja que allà les mares s’entossudien a alletar els seus
nadons. Nestlé (que actualment gasta en publicitat més que tot el pres-
supost de l’Oganització Mundial de la Salut) i la resta de multinacionals
van decidir solucionar aquesta reiterada negativa d’una manera des-
lleial. Milers de representants es van repartir per tots els hospitals del
món on les mares donaven a llum tot regalant llet en pols i biberons. El
personal sanitari dels hospitals era gratificat amb primes i regals si hi
col·laboraven. Un cop fora de l’hospital, els nadons ja no acceptaven la
llet materna i les mares es veien obligades a comprar la llet en pols a un
preu que podia arribar a suposar el 50% dels ingressos familiars. Davant
d’aquesta greu situació, els militants conscienciats, la majoria dels quals
procedents de grups confessionals, es van organitzar sota la coordinació
d’un grup denominat International Baby Food Action Network (Xarxa
Internacional per a l’Alimentació Infantil). Es van comprometre a un boi-
cot a Nestlé, la companyia transnacional més forta en el sector, i l’èxit va
ser tal que finalment el 1981 cent divuit països van signar un codi de con-
ducta destinat a regular les pràctiques de la indústria de la llet. La indús-
tria, pressionada, va acabar signant el codi, que prohibia la distribució
de productes gratuïts i qualsevol publicitat, visible o subliminal, a favor
de la llet en pols. 

• MÉS OPCIONS...

• Evitar de comprar a les grans cadenes comercials ja que això implica
potenciar l’acumulació de poder, i més encara si es compren les seves
marques blanques o marques de distribució (productes de marca Con-
dis, marca Dia, marca Caprabo etc). Aquests productes són fabricats
per empreses que envasen tota la seva producció o una part amb el
nom de la cadena. Segons la Federación Española de la Industria de
Alimentación y Bebidas, fabricar per a una marca blanca és el primer
pas cap a la deslocalització, ja que el més habitual és que la cadena
compradora busqui sempre fabricants més barats, fins i tot en altres
països. La comercialització a gran escala també està associada al trans-
port a grans distàncies i implica anar a comprar amb el cotxe.

• No comprar mai en festius. Organitzar-se per comprar al barri durant
la setmana. Actualment la compra es pot encarregar i passar-la a bus
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car a darrera hora o bé fer-la portar a casa nostra o a casa del veí per-
què ens la guardi.

• Anar a comprar amb una llista del que necessitem. No portar targeta
de crèdit ens pot ajudar a no gastar més del previst. Els reclams en els
productes, el disseny dels establiments, les ofertes i promocions, són
tècniques per fer que comprem més del que teníem previst, deixant
de banda el fet evident que les rodes dels carretons de les grans
superfícies estan desviades perquè aquests s’arrambin als prestatges. 

• Allunyar-se dels establiments de menjar ràpid, per motius de salut i de
justícia.

• No llençar el menjar. Les sobres dels àpats es poden aprofitar. La frui-
ta i la verdura macada o picada també es pot aprofitar. Tenir en comp-
te que entretenir-nos a cuinar potser ens pot arribar a ocupar tant de
temps com fer una gran compra setmanal de menjar ràpid.

• Entrar a formar part de xarxes de consum, com per exemple les coo-
peratives de consum responsable.

I ELS GOVERNS, QUÈ HI PODEM FER?

• Refer la PAC, abolint totes les modalitats de dumping cap a tercers
països. Cal apostar per la redacció de noves lleis que, de bell nou, per-
metin l’ús d’aranzels comercials i taxes d’importació per regular les
importacions d’aliments que puguin ser produïts localment.

• Defensar la sobirania alimentària dels pobles, basada en l’accés dels
camperols als recursos productius i en la participació dels ciutadans a
l’hora de definir les polítiques agroalimentàries dels diferents països.

• Tal i com s'indica en el preàmbul de la llei 8/2004 d'horaris comercials,
«el Govern i el Parlament de Catalunya (...) han d'adoptar les mesures
d'ordenació necessàries per a garantir l'equilibri entre els diversos for-
mats de comerç». La pèrdua de minoristes i botigues independents i
la major quota de mercat de les grans cadenes comercials ja ha origi-
nat malauradament prous problemes en el nostre país. 
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• Promoure les explotacions agrícoles i ramaderes locals. Donar suport
a les indústries d’elaboració i transformació alimentària locals. Desen-
volupar canals de comercialització locals auspiciant formes alternatives
de consum basades en l’associacionisme dels consumidors.

• Defensar l’oficialitat del català incorporant la nostra llengua a l’etique-
tatge dels productes i a la publicitat.
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PEL·LÍCULES

• Super size me. Morgan Spurlock.
Premi al millor director al festival de Sundance (2003). Rigorós
i hilarant documental on el mateix director decideix posar el seu cos
a prova i comprovar què li passa en alimentar-se durant un mes
a McDonald’s. Els resultats... esfereïdors!

WEBS

• Àgora Nord-Sud. www.agoranordsud.org
Entitat on s’integren cinc ONG catalanes de solidaritat internacional:
Entrepobles, SETEM, Veterinaris sense Froneteres, Enginyeria sense
Fronteres i Medicus Mundi Catalunya. Es poden consultar
interessants informes i hemeroteca relacionats amb la seva campanya
pel dret a l’alimentació.

• Amics de la Terra. www.tierra.org
Associació ecologista d’àmbit internacional amb interessants treballs
sobre alimentació i sostenibilitat.

• Campanya No et mengis el món. www.noetmengiselmon.org
Interessant campanya per adonar-se de qui surt ben i mal parat en
el negoci global de l’alimentació.

• Centre de Recursos Barcelona Sostenible.
www.bcn.es/agenda21/crbs
Recursos i documentació molt variada sobre consum responsable
i alternatiu. Aconsellables les publicacions Guia de l’alimentació
sostenible i YouthXchange. Eines per a un consum responsable. 

• Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. www.ccpae.org
És l’organisme oficial de control dels productes alimentaris biològics
produïts a Catalunya d’origen animal i vegetal, transformats o no.

• Consuma seguridad. www.consumaseguridad.com
Pàgina de seguretat alimentària d’Eroski. Articles de normativa legal,
investigació i salut alimentària.
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• Cooperativa Germinal. www.coopgerminal.org
Una de les cooperatives de consum ecobiològic més antigues de
Catalunya amb diversos centres d’activitat a Barcelona ciutat
i rodalia.

• Ecoconsum. www.ecoconsum.org 
Web de la Coordinadora Catalana d’Organitzacions de Consumidors
de Productes Ecològics. Informació de primera mà i bons contactes
en el cas de voler-se agrupar per exercir un consum responsable. 

• Ecologistas en Acción. www.ecologistesenaccio.org
Dades sobre l’impacte mediambiental de la nostra alimentació. 

• Educació per a l’Acció Crítica. www.edpac.org
Una pàgina de consum responsable molt pràctica i desenfadada,
que ens ajudarà a l’hora de defensar les nostres opcions de consum
en converses de sobretaula amb la família o al bar amb els amics.

• Escola agrària de Manresa. www.agrariamanresa.org
L’única escola agrària amb enfocament ecològic de Catalunya.

• FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i
l’Agricultura). www.fao.org
Publica anualment un informe sobre l’estat de la inseguretat
alimentària al món on es fa un seguiment dels plans d’acció
i de les estratègies per reduir la fam.

• Greenpeace. www.greenpeace.es
Molt aconsellables les seves Guía de consumo responsable
de pescado i Guía roja y verde de alimentos transgénicos. 

• Hort urbà. www.horturba.com
Una divertida manera perquè urbanites amants de la natura facin
de pagesos al seu balcó.

• Intermón Oxfam. www.comercioconjusticia.com
Campanya Comerç amb justícia, per canviar les regles del joc de tot
allò que envolta el comerç internacional dels productes alimentaris.
Exhaustius informes sobre l’OMC i la PAC.
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• International Baby Food Action Network (Xarxa Internacional per
a l’Alimentació Infantil). www.ibfan.org
Xarxa que va coordinar amb molt èxit un boicot a Nestlé per la
propaganda deslleial que duien a terme les indústries làcties amb
la llet maternitzada i que provocava milers de morts entre la població
infantil dels països del Sud.

• IFP Sanitària Roger de Llúria. www.cursosnaturopatia.com
Institut de Barcelona que ofereix estudis de dietètica i cuina en la
línia naturista i ecològica.

• Observatorio de Corporaciones Transnacionales. www.ideas.coop
Complets dossiers d’investigació rigorosa sobre el menjar ràpid,
el cacau o la Coca-Cola.

• Organització de Consumidors i Usuaris en Llengua Catalana.
www.compraencatala.org
Col·lectiu que defensa la incorporació del català a l’etiquetatge
dels productes i a la publicitat. 

• Plataforma en Defensa de l’Ebre. www.ebre.net
Bones raons per apostar per una nova cultura de l’aigua.

• Plataforma Transgènics Fora. www.transgenicsfora.org
Plataforma que aplega les entitats catalanes en contra dels
transgènics. Molt activa i amb una bona col·lecció de contundents
accions al carrer i al camp. 

• Slow Food. www.slowfood.com
Moviment que defensa les tradicions culinàries locals (amenaçades
per la mundialització) i en reivindica el valor cultural; també defensa
la producció alimentària artesana, la necessitat d’educar el paladar
i la biodiversitat.

• Xarxa de Consum Solidari. www.xarxaconsum.net
Agrupa entitats que promouen el Comerç Just i lluiten per
la Sobirania Alimentària.
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Maig 2005

25 Esclavitud contemporània a casa nostra:
el tràfic de persones
Sabina Puig i Xavier Seuba · Novembre 2005

26 Moviments socials: una alternativa
democràtica al conflicte colombià
Héctor Mondragón· Gener 2006

27 Dones agents de pau, una experiència
a l’Orient Mitjà (El conflicte araboisraelià
des d’una perspectiva de gènere)
Comissió de Dona de Justícia i Pau
Gener 2006

28 El model alimentari actual
Ignasi Dies i Moratilla
Juny 2006
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