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Consumir, no consumir o com  
consumir? Aquesta és la qüestió 

M
iro el reguitzell d’objectes escam-
pats damunt de l’escriptori i co-
menço a imaginar la seva història. 
Cadascun dels elements ha estat 
dissenyat, produït, transportat 

i comercialitzat fins a arribar a les meves mans, 
on restarà un temps determinat, fins que es con-
verteixi en un objecte innecessari, un residu que 
desapareixerà o no. Observem el nostre entorn. 
Ser conscients de la trajectòria de cadascun dels 
elements que ens envolten ens permet visibilitzar 
i replantejar les nostres dinàmiques consumistes. 
Un consum de béns i serveis que té repercussions 
en la societat i en el planeta.

Què i com comprem?
Les consumidores del segle XXI som mandro-
ses per naturalesa. Volem productes barats  
i fàcils d’aconseguir, tant si són béns físics com 
si són serveis. I tenim tendència a consumir 
molt, des de productes fungibles com aliments 
o electrodomèstics, a serveis, ja sigui per les 
persones, sobre les coses o els bàsics (una per-
ruqueria, la instal·lació elèctrica d’un immoble 
o el subministrament d’aigua, per exemple). 
Segons les dades més recents proporcionades 
per Idescat, el consum domèstic de materials 
de l’economia catalana va ser de 50 milions de 
tones l’any 2017, que equivalen a 6,7 tones per 
habitant. Un consum del qual se’n deriva una 
generació de residus d’aproximadament 4 mili-
ons de tones per persona, sense tenir en comp-
te els residus industrials.

Amb l’arribada de noves formes de consum, 
no cal moure’s de casa per comprar. Els pro-
ductes ens truquen a la porta, procedents de 

Laura Masó Ferrerons 
@Aix_Lau 

El repte del 
consum conscient 
és arribar al gran 
públic i trencar les 
barreres del preu, 
la comoditat i la 
practicitat 
La Pera
/ @laperacoop

Informes de 
Greenpeace 
demostren els 
impactes en la salut 
dels productes 
químics utilitzats en 
certs treballs  
La Pera
/ @laperacoop

qualsevol indret del món, i en trobem més del 
que ens podem imaginar amb un sol clic. “La 
comoditat mana molt sobre el consum”, expli-
ca Víctor Mitjans, cap d’estudis i programes de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i expert en 
gestió de residus, que veu com un repte vèncer 
aquest obstacle per superar els nombrosos im-
pactes que té aquesta forma de consum actual. 
“El gran repte del consum conscient és arribar 
al gran públic trencant les barreres del preu, la 
comoditat i la practicitat”, afegeix.

Impacte en el medi i el clima
“Cal revalorar les coses des del punt de vista del 
que costa que arribin a les nostres mans i el que 
costarà que en desapareguin”, explica Amaran-
ta Herrero, sociòloga especialitzada en medi 
ambient. I és que l’impacte sobre la natura i el 
clima és una de les conseqüències principals 
d’aquest model de consum productivista i capi-
talista, de creació de béns de consum en massa. 
Segons Herrero, s’han sobrepassat els límits pla-
netaris, sobretot en aquells països que fomen-
ten el consum a qualsevol preu. “Observem que 
les emissions dels gasos causants de l’efecte hi-
vernacle són entre el 8 % i el 10 %, només pel que 
fa a residus, sense comptabilitzar els costos de 
producció, els de destrucció i els de transport”.

“Al final, el que acaba rebent les conseqüències 
d’aquest sobreconsum són els sistemes ecològics 
que permeten la vida: l’atmosfera, el sòl i l’aigua. 
No se’ls valora com a elements que atorguen un 
servei ambiental”, afirma Herrero, defensora de 
la justícia ecològica global per fer front a la situa-
ció actual, que diu que avança més de pressa que 
la capacitat regenerativa del planeta.

El model de 
consum actual, 
conseqüència 
del sistema 
capitalista  
i industrial, té 
unes fortes 
repercussions 
en l’entorn  
i les societats 
que es poden 
revertir si 
canviem cap 
a un model 
de consum 
conscient
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físiques van més enllà del mateix treball, per 
exemple, si en les fàbriques tèxtils es fa ús de 
tractaments químics que deriven en proble-
mes cutanis severs a les persones que hi estan 
en contacte.

Però les noves formes de consum actual 
han tingut un fort impacte també en els drets 
laborals de les persones de països capitalistes, 
com poden ser els Països Catalans. “El que fan 
les empreses és aprofitar un marc nou d’inte-
racció econòmica, com és una aplicació mòbil 
per desregular, per no reconèixer l’existència 
de relacions laborals i oferir un salari mínim a 
la gent que està treballant”, explica Natxo Par-
ra, advocat laboralista del Col·lectiu Ronda, en 
referència a les persones que treballen fent re-
partiments per grans plataformes de serveis de 
missatgeria i transport.

“S’ha creat un ecosistema propi de relacions 
laborals orientat a escapar de l’Estatut dels Tre-
balladors”, considera Parra, que veu com cada 
vegada les persones treballadores es convertei-
xen en víctimes de la seva forma de subsistèn-
cia i s’augmenta la precarietat laboral. “Si un no 
vol repartir perquè no està d’acord amb aques-
tes condicions, darrere en vindrà un altre,  
i darrere, un altre”. Un frau que s’anirà mante-
nint per maximitzar els beneficis de l’empresa 
i que anirà de la mà de la individualització de 
la relació laboral, que impossibilita que els 
treballadors es puguin coordinar, puguin con-
vocar eleccions i aconsegueixin dotar-se d’uns 
òrgans de representació per negociar unes mi-
llors condicions.

Segons l’advocat del Col·lectiu Ronda, exis-
teixen diferències en els sectors productius, pel 

Consumir, no consumir o com  
consumir? Aquesta és la qüestió 

El transport de 
productes a escala 

global genera 
importants impactes 

en el medi ambient   
Martí Albesa 

/ @martialbesa

En definitiva, com afirma Gustavo Duch, ve-
terinari de formació i promotor de la sobirania 
alimentària, “som responsables de l’esgotament 
de recursos i del canvi climàtic, perquè només 
l’alimentació ja representa entre el 30 % i el 40 % 
de les emissions de CO

2
”, si tenim en compte que 

el consum alimentari actual es basa en grans ca-
denes de subministrament global. “Engreixem 
porcs a Catalunya amb la soja que cultiven al 
Brasil, per després vendre’ls a la Xina” afegeix, 
i posa de manifest els grans desplaçaments de 
matèries que implica aquest model.

Les distàncies que han de recórrer els pro-
ductes fins a arribar als consumidors han aug-
mentat, tant si són de consum alimentari com 
si són d’altra mena. “Hi ha un allargament de les 
cadenes d’extracció, de producció i de consum. 
Hi ha hagut una transició entre una producció 
més propera al lloc de consum cap a una pro-
ducció industrialitzada i centralitzada. Això 
implica més consum energètic i un impacte 
major”, detalla Mitjans, que fa referència tam-
bé a l’aparició de nous materials, com el plàstic, 
sense els quals no hagués estat possible aquesta 
deriva i sense els quals tampoc es generarien 
tants residus.

Impacte en els drets laborals  
i en la distribució de la riquesa
L’externalització de la producció que porten a 
terme grans empreses amb seu principal als paï-
sos consumidors sovint ha invisibilitzat la vulne-
ració dels drets laborals que existeix. Informes 
de Greenpeace mostren que no es respecten les 
condicions laborals de les persones treballado-
res, però que, a més a més, les conseqüències 

que fa al fet que es respectin els drets laborals, 
però afirma que “els millors exemples de con-
sum, aquells que mantenen un respecte escru-
polós a les condicions de treball i al compliment 
de l’Estatut dels Treballadors, són empreses 
cooperatives o empreses de l’Economia Social  
i Solidària, siguin llibreries, consultories, restau-
rants o bars”.

Cap a un nou model
La necessitat de canvi és evident, i implica can-
viar no només allò que consumim, sinó la for-
ma i el lloc d’on ho obtenim. Per Gustavo Duch, 
“cal un canvi cultural, lligat amb l’ordre natural 
de les coses, que suposi un retorn dels valors 
rurals”. “Cal anar a una cultura de ‘menys, però 
millor’”, afegeix Amaranta Herrero.

En tot cas, no només les persones consumi-
dores són responsables d’aquesta situació. S’han 
d’eliminar, perseguir i sancionar les pràctiques 
negligents, i identificar i valorar les bones pra-
xis. “La promoció del consum conscient ha de 
fer l’aposta per apropar la producció, fer més 
curta la distància entre el lloc de producció i el 
de consum, desvincular-se de les grans empre-
ses que posen en situació de precarietat als pro-
ductors i apostar per un tipus de productes amb 
una vida útil més llarga, reutilitzables o repara-
bles”, conclou Víctor Mitjans.
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“El consum és
la base de
l’explotació
del sud global”

Sara Montesinos | @sarammp

Hi ha un vincle entre el consum i l’explota-
ció de persones migrades?
Més que un vincle, jo diria que el consum és la 
base de l’explotació de les persones migrants. 
Des dels camps d’oliveres fins a les Kellys. Quan 
arribes a un hotel i tot està net, probablement, 
rere això hi hagi moltes persones explotades. A 
més, les persones no poden queixar-se o denun-
ciar. Els responen: “Si tu no vols això, trobaré algú 
més desesperat que tu”. Consumim moltíssim, i 
en bona part, de l’explotació de les marques de 
l’Ibex-35 a zones com Àfrica o el sud asiàtic, on 
exploten en massa les persones. I nosaltres aquí, 
consumint i consumint. És una cadena d’explota-
ció i el consum és la base de l’explotació del sud 
global.

Quines són les vulneracions de drets deriva-
des del consum que pateixen les persones 
migrades a Catalunya?
Una de les conseqüències són les condicions 
laborals a les quals estan sotmeses les perso-
nes migrants sense cap cobertura ni contractes 
en regla. Hi ha molts exemples d’explotació. A 
Jaén o a Lleida, les persones temporeres viuen 
sota ponts i a bancs. No tenen habitatges per 
allotjar qui ve per a la campanya de fruita  
i tampoc hi ha accés a l’educació. També, en 
l’àmbit de les cures, exploten les dones interi-
nes sense deixar-les sortir de la casa. No poden 
aprendre català o castellà, i tot per una misèria 
de 400 euros mensuals: viure tot l’any sense 
poder formar-se per poder deixar aquesta 
feina i trobar alguna cosa millor.

Quines conseqüències té el capitalisme  
i el model de consum del nord global en els 
països del sud?
L’estructura industrialitzada del nord engloba 

Marie Faye,
presidenta i sòcia 
fundadora de Diomcoop

tot aquest sistema mundial i es basa en l’ex-
plotació d’Àfrica. Van tallar en trossets zones 
conflictives i en van fer països. Com pot desen-
volupar-se un país o tenir una economia sòlida 
si comença així? A més, la majoria de recursos 
no els controlen els mateixos països i estan en 
mans d’acords amb la Unió Europea, com els di-
amants, el coltan o la pesca. Hi ha molt poques 
economies a Àfrica on el mateix país hi prengui 
part. La colonització encara existeix. Potser 
menys visible o més civilitzada, però hi és. Si un 
país no controla la seva economia, no controla 
res, i els països del nord continuen devaluant 

constantment les monedes locals, encara amb 
marques colonials. Moltes persones no tenen 
res, l’únic que els queda és migrar cap a Europa 
per rutes com la del desert, el Mediterrani o 
les illes Canàries, amb totes les conseqüències 
que això comporta, però sense tenir cap altra 
sortida. Als mitjans hi veuen molta propaganda 
pro nord, veuen que Europa és plena d’oportu-

nitats. Després t’adones que tot era fum.
Quina autocrítica fas a l’Economia Social i 
Solidària en matèria de persones migrades?
No faria tant una crítica, sinó una aportació. 
Fa molt poc temps que l’Economia Social 
i Solidària ha començat a tenir en comp-
te altres perspectives més diverses. Quan 
nosaltres vam començar, érem les úniques 
persones negres, tot responia a un mateix 
estàndard de persones. No hi havia diversitat 
i no tenia una mirada decolonial. Hi ha hagut 
canvis dins l’Economia Social i Solidària, amb 
l’impuls del Sindicat de Manters, i projectes 
com Diomcoop, Alencop, Abarka o el Cercle 
Migracions. Gent racialitzada d’Amèrica Llati-
na o d’Àfrica que s’està constituint en coope-
ratives, i amb aquestes aportacions ampliem 
les visions estratègiques sobre qüestions 
importants a les quals podem sumar. Neces-
sitem que no sigui sempre la mateixa mirada 
blanca, que es barregin les mirades i fer les 
coses en conjunt.

Per què és necessària una mirada decoloni-
al a l’hora de consumir?
Més que necessària, la mirada decolonial és 
una cosa que s’ha d’integrar tant sí com no en la 
manera en què consumim. Ara hi ha molts can-
vis que intenten fer coses més sanes, amb més 
compromís, més valors i més respecte cap a la 
terra. Però moltes altres zones s’estan concen-
trant en un consum barat i sense consciència, 
com a Àfrica, on cada vegada es concentra més 
pol·lució. D’alguna manera, el consum d’aquí 
marxa cap allà i els efectes es començaran a 
notar en aquestes zones; no podem enviar cap 
allà tot el que s’ha espatllat aquí. Aquest canvi 
global no es pot fer de forma vertical, només es 
pot assolir de forma horitzontal. Els canvis han 
de ser reals i a banda i banda.

“La colonització 
encara existeix. 
Potser menys 
visible o més 

civilitzada,  
però hi és”
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Una de les barraques 
de l’assentament 
d’Atochares, a la  
província d’Almeria
Martí Albesa
/ @martialbesa

G
ran part dels processos migratoris es duen a terme 
per la manca de perspectives de futur als països 
d’origen. Aquesta situació respon dràsticament a 
l’explotació nord-sud en matèria de recursos na-
turals i també a la deslocalització d’empreses que 

provoca la recerca de mà d’obra barata. Amb tot, existeix un 
clar vincle entre el consum com a fenomen global i la vulne-
ració dels drets laborals de les persones migrants pel que fa a 
origen, trajecte i destinació.

En matèria d’explotació, un dels casos més flagrants ha coin-
cidit amb el repunt d’arribades de barques a les illes Canàries, 
quelcom que no passava des de mitjans dels 2000. A finals de 
novembre, coincidint amb el buidatge del moll d’Arguineguín  
i la creació dels primers camps militars de persones migrades a 
territori espanyol, la Unió Europea ratificava el conveni de pesca 
amb el Senegal. L’acord recull que una trentena de vaixells euro-
peus, entre ells una desena d’espanyols, podran recollir cada any 
fins a 10.000 tones de peix d’aigües senegaleses. La manca de 
recursos de la població local ha provocat que milers de pesca-
dors fessin servir les mateixes barques amb les quals treballaven 
per emprendre un viatge migratori fins a Canàries.

Un altre dels vincles entre consum i explotació laboral que 
fa saltar les alarmes de les cistelles de la compra és la fruita i la 
verdura que es recull a la província d’Almeria. La zona coneguda 
com a “mar de plàstic”, per la seva imatge vista des de satèl·lit, 

s’ha convertit en l’horta d’Europa, amb més de 30.000 hectàrees 
d’hivernacles. Ja el 2018, Càritas recollia en un informe sobre 
vulneracions de drets de les persones temporeres que la prin-
cipal violència era la no remuneració de la feina. Esclavatge al 
segle XXI. Sovint, en localitzacions que continuen sent trajecte 
migratori i no de destinació com Huelva, Níjar o Lleida, les tre-
balladores no tenen tampoc accés a l’habitatge, fet que, concre-
tament, al “mar de plàstic”, provoca que unes 4.000 persones 
malvisquin en infrahabitatges i barraques, sense accés garantit a 
la salut ni a l’educació.

També en la destinació final dels projectes migratoris tro-
bem greus vulneracions de drets laborals relacionades amb 
el consum, i no només de productes sinó de serveis. En grans 
empreses de distribució com Glovo o també en el camp de la 
jardineria. A més, aquest darrer any, el consum de serveis en 
matèria de cures s’ha disparat i ha estat més visible que mai. Les 
condicions d’esclavatge en les quals han viscut milers de dones 
migrades durant la pandèmia, sobretot pel que fa a la cura de 
gent gran, han posat de manifest l’abandonament d’un sector 
que vulnera drets laborals i topa amb la manca de regularització 
de les persones. En aquest sentit, diversos col·lectius de dones 
migrades han alçat la veu, com ara l’associació Mujeres Migran-
tes o per mitjà de la campanya “Prescrivim Cura Digna”. Fins 
i tot s’han constituït cooperatives de serveis com el col·lectiu 
Micaela, integrat per treballadores de la llar.

Violències derivades  
en origen, trajecte i destinació

S. M.
@sarammp
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“ V
olem ser una alternativa 
a les grans plataformes 
com Glovo, Stuart, Delive-
roo, Just Eat o Uber Eats, 
amb un tipus d’organitza-

ció cooperativa, assembleària i horitzontal que 
garanteix els drets laborals i sindicals de les 
treballadores, practica un model de transport  
i distribució de mercaderies basat en la mobilitat 
sostenible i el respecte al medi ambient i aplica 
una filosofia de consum conscient i responsable 
centrada en el suport al comerç just i de proxi-
mitat”. Amb aquesta declaració d’intencions, 
Núria Soto fa un resum dels principals valors  
i objectius de Mensakas, una de les cooperatives 
de bicimissatgeria formades els darrers anys ar-
reu dels Països Catalans i l’Estat espanyol. 

Ambici a Badalona, Coop de Pedal a Mataró, 
La Sàrria a Sabadell, Les Mercedes a Barcelo-
na, Mbici a Manresa, Rodant a València, Botxo 
Riders a Bilbao, La Pájara a Madrid o Zámpate 
Zaragoza a la capital aragonesa, són només al-
guns exemples de l’esclat del cooperativisme en 
el sector com a resposta al model predominant 
d’economia sota demanda, basada en el concep-
te de satisfer la demanda de les consumidores 
a partir de la creació de béns i serveis amb ca-
racterístiques determinades prèviament com a 
necessàries per als diferents agents econòmics. 
Aquestes empreses multinacionals de reparti-
ment es basen en l’ús de la tecnologia per ope-
rar i fan servir falses treballadores autònomes, 
segons la sentència ferma del Tribunal Suprem 

de setembre de 2020. Va ser un punt d’inflexió 
jurídic, i fins ara ja són 43 les sentències favora-
bles a les treballadores per només dues en con-
tra. A més, el govern espanyol va aprovar l’11 de 
maig de 2021 el decret conegut com a “llei de 
riders”, que estableix que les repartidores de les 
plataformes han de ser treballadores assalaria-
des i no pas en règim autònom.

Soto és una antiga repartidora de Delive-
roo –plataforma de servei de menjar a domicili 
fundada l’any 2013 a Anglaterra per l’empresari 
nord-americà William Shu–, i sòcia i cofunda-
dora de Mensakas, constituïda l’any 2018 per 
“falses autònomes desconnectades de les grans 
plataformes per haver reivindicat els seus drets 
laborals per mitjà de l’organització de diverses 
vagues i autoorganitzades amb la plataforma 
sindical Riders x Derechos”. Vol posar en relleu 
les diferències existents entre les condicions 
de treball de les riders a les cooperatives i a les 
grans plataformes de repartiment. “A Deliveroo, 
Stuart, Just Eat o Glovo –empresa creada l’any 
2015 per l’emprenedor barceloní Oscar Pierre a 
partir d’una start-up, és a dir, una empresa emer-

gent, presentada a Barcelona Activa i avui tam-
bé present a l’Estat francès, Itàlia o Argentina–, 
cobres per comanda realitzada, fet que genera 
molta pressió a les treballadores, amb més risc 
de patir accidents, entre altres conseqüències 
negatives com un excés de rotació de plantilla, 
alienació o individualisme”, afegeix.

“Nosaltres prioritzem la persona abans que el 
capital, som una empresa sense ànim de lucre 
que reinverteix els beneficis en la mateixa coo-
perativa”, detalla Soto, i ho valoren de la matei-
xa manera Manu i Kiko, els dos socis de Coop 
de Pedal. Per Ariadna Serra i David Estop, sòcies 
de Les Mercedes i La Sàrria, respectivament, cal 
promoure el comerç just i el consum conscient 
i responsable de productes locals i de tempo-
rada. Per totes les veus consultades, això passa 
també per impulsar una distribució sostenible  
i respectuosa amb el medi ambient i amb la 
feina de totes, sobretot de les repartidores. En 
aquest sentit, des de Coop de Pedal defensen 
el benestar de les treballadores i reivindiquen 
l’ofici de la missatgeria amb bicicleta. “No ens 
identifiquem amb els riders. A les grans platafor-

BICIMISSATGERIA EN EQUIP

Roger Jiménez | @La_Directa



7Com a alternativa al 
sistema predominant 
de repartiment 
a domicili, es 
consolida un model 
de distribució de 
mercaderies basat 
en la mobilitat 
sostenible, el 
consum responsable 
i el respecte a les 
condicions de treball 
de les repartidores 

mes, m’havia de connectar (treballar, en l’argot 
dels riders) amb l’usuari d’una altra persona”, 
comenta Kiko. Totes les entrevistades encara re-
corden que un glover (sobrenom que reben les 
repartidores de Glovo), que treballava d’aques-
ta manera, va patir un accident mortal el 30 de 
maig de 2019 a Barcelona.

A diferència de les grans plataformes, on les 
repartidores duen la càrrega a l’esquena, totes 
les cooperatives de bicimissatgeria fan servir bi-
cicletes de càrrega, algunes d’elles amb bateria 
elèctrica “per poder transportar molt de pes i fa-
cilitar l’accés a l’ofici de la bicimissatgeria a totes 
les persones, no només a homes joves amb una 
elevada capacitat física”, apunta Serra, que con-
sidera que cal introduir la perspectiva de gène-
re en un ofici “molt masculinitzat”. D’acord amb 
aquesta filosofia, cinc dones s’encarreguen del 
repartiment i de totes les tasques que comporta 
el servei de missatgeria de Les Mercedes. D’al-
tra banda, i com a valors afegits inexistents a les 
grans plataformes de repartiment, les treballa-
dores de Mensakas reben formació en preven-
ció de riscos laborals, a Coop de Pedal s’ofereix 

BICIMISSATGERIA EN EQUIP
formació en mecànica de bicicletes per a me-
nors migrants no acompanyats i a Les Mercedes 
fan formació per a població activa femenina en 
situació d’atur. A més, totes treballen la missat-
geria d’“últim quilòmetre”, que consisteix a fer 
amb la bicicleta l’últim tram del repartiment de 
les comandes arribades d’altres punts en trans-
port convencional. 

Dècades d’experiència
Moltes d’aquestes cooperatives tenen com a 
referent la trajectòria de Trèvol, societat coo-
perativa limitada de bicimissatgeria pionera a 
Catalunya. “Nosaltres ja treballàvem l’economia 
social i solidària abans que es popularitzés el 
concepte”, assegura Eduard Sabadell, una de les 
persones sòcies de Trèvol, fundada l’any 1984 
i que el 1992 va apostar per la mobilitat soste-
nible amb l’ús de les bicicletes convencionals 
o mecàniques per als repartiments. “Aquelles 
persones que van formar Trèvol, acomiadades 
de Mensajeros Radio per defensar els seus drets 
laborals, ja lluitaven per unes condicions de 
treball dignes per mitjà de l’autogestió”, reflexi-

ona Sabadell, qui opina que “queda tot per fer, 
però el fet de resistir durant aquest temps ja és 
prou engrescador per seguir endavant”. Valora 
positivament les iniciatives sorgides els darrers 
anys, com Mensakas, i espera que en surtin mol-
tes més, “però el que no ens agrada tant és que 
també vagin sorgint altres models empresarials 
explotadors dels treballadors”, afegeix.

D’altra banda, i tot i que el primer client de la 
sabadellenca La Sàrria ha estat El Rodal, una eco-
botiga cooperativa del Vallès Occidental, altres 
cooperatives de treball i de consum assumeixen 
o fan servir altres sistemes de repartiment. Coo-
pmercat, Hortec, Quèviure o Frescoop són algu-
nes de les més conegudes a l’àrea metropolitana 
de Barcelona, però n’hi ha d’altres més petites 
que abasten una àrea geogràfica més reduïda, 
com Keras Buti, cooperativa de consum per a la 
distribució i venda de productes agroecològics 
i de proximitat, produïts al Parc Agrari del Baix 
Llobregat i distribuïts a l’Hospitalet de Llobregat 
i al barceloní barri de la Marina de Port. Keras 
Buti aposta per un model de “consum conscient 
i responsable d’aliments agroecològics que be-
neficia el medi ambient i la salut de totes i té cura 
que la pagesia productora d’aquests aliments 
treballi en condicions laborals dignes”. Respec-
te al present i el futur immediat del repartiment 
a domicili, Raúl Rodríguez i la resta de sòcies de 
Keras Buti estan convençudes que “l’entrega de 
comandes passa pel treball associat, cooperatiu 
i d’intercooperació, si no volem que ens passin 
per sobre les grans multinacionals que exploten 
les treballadores més vulnerables”.

Entrega de pro-
ductes a l’Ateneu 
L’Engranatge del 
barri de la Marina, 
a la Zona Franca 
de Barcelona. 
Seu provisional 
de Mensakas a 
l’Ateneu Layret de 
l’Eixample i seu 
de Trèvol al barri 
de la Sagrera, a 
Barcelona
Directa 
/ @La_Directa
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“La revolució és com una bicicleta; 
quan les rodes es deixen de moure, cau”

Persèpolis - Marjane Satrapi
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“La revolució és com una bicicleta; 
quan les rodes es deixen de moure, cau”

Persèpolis - Marjane Satrapi
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Guia 
per practicar el consum conscient

El respecte, la responsabilitat, 
l’acció col·lectiva, 
l’empoderament de la 
ciutadania, l’empatia, el 
feminisme o les lluites 
compartides són conceptes que 
ressonen fort i que han de servir 
de motor de canvi. El consum 
conscient porta implícit tots 
aquests valors, i per això es fa 
tan necessari practicar-lo en el 
nostre dia a dia.

La societat occidental pateix una contradicció essencial entre el 
capital i la vida. El model econòmic dominant, que ha motivat un 
consum basat en l’excés, la immediatesa, la superfluïtat i el creixe-
ment desmesurat, se sosté per un planeta finit i on els recursos són 
limitats. Per sostenir el nostre nivell de consum, ens caldria més 
d’un planeta i mig. Aquesta explotació de la naturalesa, a més, va 
acompanyada d’un agreujament de les condicions de vida de mol-
tes persones i d’una accentuació de les desigualtats, siguin socials, 
de procedència o de gènere.

Cada vegada, però, som més conscients de les crisis ecològiques, 
socials o econòmiques derivades del model econòmic imperant. 
Comença a haver-hi certa voluntat política per impulsar alter-
natives econòmiques, sobretot a escala local. En l’àmbit social, 
comencen a arrelar nous hàbits de consum orientats a afavorir el 
benestar de les persones, a crear una societat més justa, a enfortir 
les comunitats i a respectar el medi ambient.

Les tres claus:

Consumir el que és necessari: 
La millor manera de reduir l’impacte del nostre consum és prescindir de 
consums superflus i donar valor al que ja tenim.

Com?
· Replantejant-nos les necessitats i evitant consums superflus.
· No malbaratant, és a dir, gastant només els recursos estrictament necessaris.
· Mantenint en bon estat els objectes que tenim o usem.
· Reparant allò que se’ns espatlli o s’hagi fet malbé.

Consumir sense comprar:
Els efectes de consumir sense comprar són que desmercantilitzem el 
nostre dia a dia i propiciem l’eficiència de recursos. Alhora, reforcem els 
llaços comunitaris, la integració al territori i l’acció col·lectiva.

Com? 
· Accedint a l’ús: béns públics, préstec o lloguer.
· Intercanviant, amb gent del nostre entorn o amb grups i mercats d’inter-
canvi.
· Aprofitant materials de rebuig.

Comprar amb criteri:
Si comprem tenint en compte com és el tipus d’empresa, les característi-
ques del producte que adquirim o les dues coses alhora, afavorim inici-
atives que treballen vinculades al territori, des del compromís social i 
ambiental, i reduïm l’impacte ambiental del nostre consum.
Com?
· Adquirint béns usats i reutilitzables.
· Afavorint iniciatives orientades a les persones, com les de comerç just o 
empreses d’inserció social.
· Afavorint l’economia local.
· Escollint béns de baix impacte ambiental.
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Alimentació
Cuina aliments de temporada, siguin verdures, 
fruites o peix. Compra a granel per consumir la 
quantitat que necessites i evitar envasos i practi-
ca la cuina de reaprofitament per no malbaratar 
aliments.

Energia
Apaga les bombetes LED dels aparells electrò-
nics que no estàs fent servir; és un clàssic que et 
permetrà estalviar en el consum elèctric. Evita 
tenir aparells, com el mòbil o el portàtil, tota la nit 
connectats al corrent, perquè consumeix energia  
i malmet els dispositius.

Mobilitat 
Planteja’t quines opcions de transport tens abans 
de recórrer al vehicle privat. Desplaça’t peu o en 
bicicleta, amb transport públic, amb vehicles de 
lloguer o comparteix el vehicle particular. El futur 
demana menys vehicles motoritzats particulars. 
Comença com més aviat millor a posar-ho en 
pràctica.

Tèxtil
Aprofita els canvis d’estació per revisar quines 
peces de roba no t’has posat i dona-les a entitats 
que les puguin aprofitar. Abans de comprar, 
replanteja’t la necessitat i valora altres opcions. 
Les tendències de moda no han de decidir per 
nosaltres com vestir.

Finances 
Informa’t sobre què fa el banc amb els teus estal-
vis i, si cal, canvia’t a una banca ètica. Contribueix 
a projectes transformadors amb títols participa-
tius o donacions puntuals.

Cultura i oci
Qüestiona’t la necessitat de fer viatges transoceà-
nics i aprofita per conèixer iniciatives més prope-
res, arrelades al territori i que hi generen impacte 
positiu. No deixis rastre de la teva visita, sobretot 
quan vas a fer una activitat a la natura. Recull els 
residus que has generat i respecta l’entorn.

Internet
Que no ho veiem no significa que no existeixi. El 
consum de dades no és innocu, el manteniment 
dels servidors que emmagatzemen tota la infor-
mació té un gran impacte ambiental. Evita les 
descàrregues d’arxius si no són necessaris, neteja 
la bústia d’entrada més sovint i esborra aquella 
informació del núvol que no necessites.

Tenim la capacitat d’aplicar petits canvis en 
els diversos àmbits de consum. Alhora, hem de 
ser conscients que és possible que no puguem 
modificar els nostres hàbits d’un dia per l’altre 
i tots alhora. Per això, és millor començar per 
allò que ens resulti més fàcil i anar incorporant 
canvis a mesura que ens sentim més còmodes 
amb allò què fem i com ho fem. De consells, idees 
i recursos, n’hi ha molts, però en aquesta guia en 
destaquem els següents:

Calendari de fruites i verdures de temporada
Disseny original de “La Page”
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Nazaret Castro

“Cada 
mercaderia que 
comprem té 
al darrere una 
cascada de 
conseqüències 
socioambientals” 

Ivet Eroles Palacios

“Les principals 
consumidores 
dels productes 
de l’Alt Pirineu 
hauríem  
de ser les 
persones que 
hi fem vida”

Montse Santolino

“Les ONG ja no parlen 
només de cooperació entre 
nord i sud, sinó de canvi  
i transformació sistèmica”

Des de fa nou anys, a Carro de combate 
treballem sota la convicció que consumir és 
un acte polític. Ho és perquè amb cada gest 
quotidià de consum –començant pel més 
elemental de tots: menjar– ens relacionem, 
encara que sigui sense saber-ho ni voler-ho, 
amb persones i ecosistemes que estan a 
quilòmetres de distància; sovint, a milers de 
quilòmetres. Cada mercaderia que comprem 
té al darrere una cascada de conseqüències 
socioambientals, que el discurs publicitari 
oculta i redueix a una innocent elecció del 
consumidor, que avalua el preu i la qualitat 
d’un producte. No obstant això, darrere del 
consum sempre hi són els productors. Sem-
pre hi ha algú que extreu la matèria primera, 
que la manufactura, que la transporta, que 
la comercialitza, que carrega amb les con-
seqüències de les deixalles en la societat del 
sobreconsum i del sobreenvasat. I sempre 
hi ha, també, un ecosistema que pateix les 
conseqüències del procés extractiu. 

Per què consumir 
és un acte polític?

Nazaret Castro, 
cofundadora de Carro 
de combate
 
@nazaret_castro_

Això és el que tractem de fer visible amb el 
nostre treball d’investigació, que va quedar 
sintetitzat en el llibre Carro de Combate. 
Consumir es un acto político, editat per 
Clave Intelectual. Descobrir què hi ha dar-
rere del que consumim és un treball ardu i 
demorat, perquè l’opacitat de les empreses 
i de les administracions no fa fàcil recopi-
lar-ne les dades, mentre que la complexitat 
cada vegada més gran de les cadenes de 
producció globals dificulta seguir la tra-
çabilitat dels productes; per no parlar de 
les tècniques de rentat d’imatge verd amb 
què les empreses pretenen canviar alguna 
cosa perquè res no canviï. Per això, no n’hi 
ha prou amb modificar els nostres gestos 
individuals, sinó que hem d’apuntar a una 
modificació de les regles de joc que perme-
ten a les empreses sortir indemnes quan 
vulneren els drets humans i de la natura.
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Jorge Lizana / @Fotomovimiento



13

El món rural és variat i té ritmes propis, singu-
lars. Cada territori té una realitat determinada. 
Per acotar-la, parlem d’aïllament, de densitat 
de població, d’accés a serveis bàsics, d’activi-
tats econòmiques principals... Qüestions que 
ens ajuden a construir marcs comuns. Tanma-
teix, jo, tot i haver nascut al Montsec i viure al 
Pallars Sobirà, no em sento autoritzada a parlar 
del món rural d’una forma genèrica. I és que si 
alguna lliçó he extret al llarg d’aquests anys és 
que cal reconèixer la nostra diversitat.
Aquest exercici de reconeixement m’ha servit 
per apreciar totes aquelles propostes trans-
formadores que van brotant al meu voltant. 
Iniciatives que porten els noms i els cognoms 
de les persones que les impulsen. Aquest fet és 
inherent al concepte de quilòmetre zero. Sense 
anar massa lluny, s’ha constituït la Xarxa d’Eco-
nomia Solidària de l’Alt Pirineu i Aran. Al Pallars 
també tenim la seu de l’Escola de Pastors de 
Catalunya, que proposa un model de pagesia 
des d’una perspectiva agroecològica, amb 
l’objectiu de garantir el relleu generacional de la 

El consum conscient 
també té gust d’Alt Pirineu

Ivet Eroles Palacios, 
autora del llibre  
‘Dones al marge’

@IvetEroles

ramaderia extensiva. O bé l’Obrador Xisqueta, 
que transforma la llana dels ramats d’ovelles 
autòctones en peces d’artesania. A més, 
arran de la crisi derivada de la COVID-19, 
s’ha gestat la iniciativa “Del Parc al Plat”, que 
engloba els i les productores agroalimentàri-
es del parc natural de l’Alt Pirineu i el Pallars 
Sobirà. D’aquesta manera, les seves ciste-
lles arriben a tots els racons de Catalunya. 
Però no ens hem d’oblidar que les principals 
consumidores dels productes de l’Alt Pirineu 
hauríem de ser les persones que hi fem vida. 
En aquesta direcció, des de fa més de deu 
anys, veïns i veïnes de la zona formen part de 
la cooperativa de consum l’Arbella. I podria 
enumerar un bon grapat d’exemples més 
que posen de manifest que a l’Alt Pirineu i 
a molts altres indrets del nostre món rural, 
alguns sectors de la societat ens animen a 
caminar cap a un territori sobirà.

La pandèmia ha posat en evidència més que 
mai la ineficàcia i la crueltat del sistema eco-
nòmic i comercial internacional: la majoria de 
països no disposaven de materials bàsics de 
protecció sanitària que, per aquesta raó, van 
ser objecte d’especulació en un moment crític 
per a la supervivència de milions de persones, 
i encara avui els països rics continuen impe-
dint l’accés universal a les vacunes a l’Organit-
zació Mundial del Comerç.
Tot i que el comerç just va néixer molt abans, 
a casa nostra van ser les organitzacions de 
cooperació internacional als anys noranta les 
que el van donar a conèixer, centrat sobre-
tot en l’accés als mercats dels productors 
dels països empobrits, i el canvi de pautes de 
consum individual. Des de llavors, però, han 
canviat moltes coses i les ONG ja no parlen 
només de cooperació entre nord i sud, sinó de 
canvi i transformació sistèmica per fer possi-
ble la justícia global.
A les últimes eleccions, Lafede.cat va demanar 
a tots els partits un nou sistema econòmic just 

Del cafè i la xocolata 
al control corporatiu

Montse Santolino, 
periodista i comunicadora 
pel canvi social 

@montsanto

i sostenible, que posés al centre la vida i el 
planeta, on la riquesa estigués repartida  
i els drets humans i laborals garantits. Ja no 
només preocupa que els productors del sud 
global no puguin sortir-se’n, sinó on i com 
produeixen les empreses catalanes i mul-
tinacionals. S’han multiplicat els esforços 
de pressió a les administracions perquè es 
comprometin a fer compra pública ètica  
i a establir clàusules o controls per garantir 
que no es contractin o subvencionin em-
preses que tributen a paradisos fiscals, o no 
respecten els drets humans o el medi am-
bient. El Parlament català va aprovar la cre-
ació d’un Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans que hauria de permetre treballar en 
aquesta línia.
El repte i l’obligació de les organitzacions 
de justícia global és també la seva cohe-
rència entre discursos i pràctiques. Lafede.
cat avança a bon ritme per aconseguir que 
el 100 % dels béns i serveis que contracta 
provinguin de l’Economia Social i Solidària. 

Victor Serri / @_ittos_

Júlia Molins / @La_Directa
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La Zona, un nou mercat 
digital de l’Economia Social 
i Solidària

S
i el comerç electrònic ja estava en auge, 
la pandèmia i els successius confina-
ments van acabar de consolidar les 
compres per internet com una opció 
cada vegada més estesa, i van propici-

ar així l’aparició de nous hàbits de consum, que 
han vingut acompanyats d’una clara preocupa-
ció pel cost ambiental associat al repartiment a 
domicili poc sostenible o per la vulneració de 
drets fonamentals en alguna baula de la cade-
na productiva. Els nous patrons de consum han 
perjudicat aquelles empreses i projectes amb 
menys recursos i molts valors com la proximi-
tat, la sostenibilitat o el respecte per les perso-
nes i l’entorn han quedat en l’oblit.

Amb la voluntat de revertir aquesta situació 
i de traslladar els valors del consum conscient a 
la xarxa, neix La Zona, una aposta col·lectiva im-
pulsada per diverses entitats de l’entorn de l’Eco-

Joana Ariet 
@joana_ap 

Neix la primera plataforma a internet que ven productes 
i serveis realitzats per empreses compromeses amb el 
territori, el medi ambient i les persones

La Pera
/ @laperacoop

nomia Social i Solidària que vol construir una al-
ternativa a les plataformes de comerç electrònic 
dominants i enfortir propostes que contribuei-
xen a la justícia social i a la sostenibilitat.

Què es pot fer a La Zona?
La Zona permet comprar per internet d’acord 
amb els valors del consum conscient i l’eco-
nomia solidària. S’hi poden contractar serveis  
i comprar productes de proximitat, ètics i fabri-
cats de manera respectuosa amb les persones  
i el medi ambient, i que es fan arribar a casa de 
la manera més sostenible possible. Amb aquest 
nou mercat digital es pretén consolidar una op-
ció de compra amb valors a internet.

La Zona preveu cobrir les necessitats pròpi-
es de cada àmbit de consum, des de l’alimen-
tació fins a la roba, passant pel subministra-
ment energètic o les finances. Alhora, vol ser 

un altaveu de bones pràctiques de consum i tam-
bé informarà de l’impacte de les nostres accions 
en les persones i el territori. Aquesta informa-
ció es materialitzarà en forma d’articles al bloc  
i guies de consum específiques per a cada àmbit de 
consum.

A més de ser una eina per la ciutadania, La Zona 
es posa al servei del petit comerç i de moltes enti-
tats per resoldre les seves necessitats de visibilitza-
ció a la xarxa. Així, La Zona permet apropar aques-
tes entitats a la ciutadania i comercialitzar els seus 
productes i serveis, tant a particulars com a em-
preses. Una altra de les aspiracions de la platafor-
ma és atreure aquelles consumidores que no estan 
familiaritzades amb el consum conscient, però que 
poden valorar molt positivament una eina que els 
ajudi a estalviar-se consums innecessaris i diners,  
i que els apropi alternatives amb un fort compo-
nent humà, local i sostenible. 
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Què diferencia La Zona d’altres mercats digitals?

LA ZONA

Les entitats que ofereixen els seus productes  
i serveis compleixen uns criteris per demostrar 
el seu compromís i respecte pel territori, el medi 
ambient i les persones.

Els productes i serveis són produïts al territo-
ri per afavorir la producció i comerç local i de 
proximitat i per evitar llargs recorreguts en el 
transport.

Promou la intercooperació i la visibilització mú-
tua entre les iniciatives que en formen part per 
garantir el benefici de totes.

S’hi poden comprar productes i contractar ser-
veis que necessitem pel nostre dia a dia, com ara 
llum, telefonia, internet, etc.

Ofereix informació per explicar quin és l’impac-
te del nostre consum i quines opcions tenim al 
nostre abast per fer que aquest impacte sigui in-
ofensiu o positiu.

Projecte transformador que busca el benefici 
col·lectiu i no individual.

Vol generar impacte al territori, visibilitzar ini-
ciatives i projectes locals i incentivar els punts 
de recollida.

La distribució dels productes és sostenible. 
Sempre que es pugui, es garanteix que l’últim 
quilòmetre sigui verd. A més, es promou la re-
col·lecta en punts de recollida distribuïts estra-
tègicament arreu del territori.

MERCATS DIGITALS
CONVENCIONALS

No es considera en quines condicions s’han ma-
nufacturat els productes ni si s’han vulnerat drets 
humans en algun punt de la cadena productiva.

Els productes poden provenir de qualsevol punt 
del globus. Això perjudica la producció local  
i incrementa la contaminació derivada del 
transport per via aèria, marítima i terrestre.

No hi ha una mirada col·laborativa de l’oferta.

La majoria només ofereixen la compra de pro-
ductes.

Les plataformes estan orientades a vendre i dis-
tribuir productes, sense reparar en el cost social 
i ambiental i afavoreixen el model consumista.

S’apliquen les lògiques capitalistes, es priorit-
za el benefici econòmic per sobre del benefici 
social.

El petit comerç es veu perjudicat per la compe-
tència de preus i perquè no tenen eines ni recur-
sos per posicionar-se a internet.

Els productes recorren molts quilòmetres i en 
poc temps, fet que requereix mitjans de trans-
port altament contaminants. L’últim quilòmetre 
es realitza amb vehicles motoritzats que incre-
menten les emissions als nuclis urbans.

Qui impulsa el projecte?

Opcions
Cooperativa sense afany de lucre que 
promou el consum conscient. Ofereix 
informació en forma d’articles i qua-
derns monogràfics. També acompa-
nya i facilita la pràctica del consum 
conscient a la seva comunitat de socis 
i sòcies per mitjà de l’oferta d’avantat-
ges econòmics i de gestió.

Agència Talaia
Cooperativa sense afany de lucre de-
dicada a la comunicació i al periodis-
me. Elaboren treballs periodístics, a 
més de treballar en la sensibilització 
arreu del territori amb tallers i ins-
tal·lacions com a eina de transforma-
ció social. També ofereix serveis de 
comunicació corporativa i assesso-
rament.

Coopdevs
Cooperativa amb experiència en el 
desenvolupament de programari 
lliure i en la participació en les seves 
respectives comunitats digitals. 
També han creat botigues a internet  
i mercats digitals.

Federació d’Ateneus de Catalunya
Entitat que agrupa 177 entitats 
d’arreu de Catalunya que desenvolu-
pen activitats socioculturals i sense 
afany de lucre. Treballa per poten-
ciar, facilitar i millorar la tasca de les 
entitats socioculturals ateneístiques 
d’arreu del territori.

Fent País
Empresa que promociona i comer-
cialitza productes i serveis de pe-
tits establiments turístics arreu de 
Catalunya per mitjà de capses regal 
d’experiències.

Fundació Goteo 
Treballa per fomentar i desenvolupar 
iniciatives de l’Economia Social i
Solidària per mitjà de les tecnologies 
obertes, la innovació, l’accés a finan-
çament i la generació de comunitat 
per mitjà d’impulsar el canvi social i 
cultural cap a una societat més ètica 
i col·laborativa.

Koiki
Empresa social de repartiment de 
paqueteria que fomenta una entrega 
mediambientalment sostenible i la 
creació de llocs de treball estables per 
a persones en risc d’exclusió.

Micromecenatge fins al 14 de juny 
Ara mateix, hi ha una campanya de micromecenatge per finançar 
el projecte. La Zona s’ha pogut crear gràcies al suport i mitjançant 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
Però per consolidar-la és necessari incrementar-ne el pressupost. Es 
poden fer donacions fins al 14 de juny a: 

goteo.org/project/la-zona
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