
per ser més sostenible, a barcelona no n’hi ha prou d’utilitzar el 
bicing i reciclar el paper i el plàstic. en aquest reportatge us donem 
algunes pistes per anar més enllà en les tres ‘r’ de reciclar, reduir i 
reutilitzar. preneu-ne nota i deixeu que us posem ben verds



ls mitjans de comunicació 
ens bombardegen dia rere 
dia amb un missatge ben 
apocalíptic: s’està produint 
un canvi climàtic a ritme 

vertiginós, que farà que es desglacin 
els pols i pugi el nivell del mar; estem 
exhaurint els recursos naturals, les 
aigües estan cada cop més contami-
nades i cada dia s’extingeixen no sé 
quantes espècies. Vaja, que ens estem 
carregant la Terra i que sembla que 
aquests problemes tan titànics només 
els podrem arreglar amb unes soluci-
ons igual de titàniques. Doncs no! Era 
ben savi el Capità Enciam quan deia 
que “els petits canvis són poderosos”. 
I és que n’hi ha prou de canviar els 
nostres hàbits de consum per posar un 
granet de sorra en la preservació del 
nostre planeta. Fer-ho està a les nos-
tres mans. No és difícil ni està reservat 
als potentats, sinó a l’abast de tothom. 
Només cal que llegiu aquestes pàgines 
per comprovar-ho.

COMPRAR DIFERENT

Cada cop són més les botigues de 
Barcelona especialitzades en pro-
ductes ecològics o, si més no, que 
n’inclouen en la seva oferta. N’hi ha 
de tot tipus i per a tots els gustos i les 
butxaques, encara que, segons el tòpic, 
els productes ecològics són més cars 
que els convencionals.
Parlem, per començar, de l’alimen-
tació, que a més d’estar íntimament 
lligada a la nostra salut, també ho està 
a la del medi ambient. Perquè enten-
gueu per on vaig, us posaré un exem-
ple: per cultivar hortalisses i fruita, 
generalment es fan servir pesticides i 
fertilitzants químics, que contaminen 
el sòl i les aigües subterrànies. Encara 
és més habitual que alguns aliments 

vinguin de molt lluny, fins i tot de pa-
ïsos remots, de manera que per trans-
portar-los s’ha utilitzat molta energia i 
s’han emès molts contaminants a l’at-
mosfera. Així doncs, si volem fer una 
vida més sostenible, una bona opció és 
comprar aliments produïts a prop de 
casa nostra i, encara millor, etiquetats 
com a ecològics.
Una adreça indispensable és la dels 
dos forns de BarcelonaReykjavik (Doc-
tor Dou, 12, ( 93 302 09 21; Astúries, 
20, ( 93 237 69 18) on trobareu una 
gran varietat de pans i brioxeria cent 
per cent ecològics per llepar-s’hi 
els dits. És el projecte d’una parella 
formada per un català i una islandesa 
i que va néixer amb un objectiu: sim-
plement, fer pa com el d’abans. Així, 
fan servir les farines que s’utilitzaven 
antigament, la massa fermenta durant 
més de 15 hores i es cou a sobre d’una 
solera de pedra en un forn elèctric o 
de gas, que produeix una crosta de-
liciosa. Tots els productes van a pes i 
l’oferta és molt àmplia: fan, sense anar 
més lluny, pans tan exòtics som el de 
pastanaga i panses, el d’algues o el de 
mel de romaní i ametlles. Vegeu www.
barcelonareykjavik.com.
Comprar queviures ecològics des de 
casa. Això és el que ofereixen els nois 
de Can Perol, (del Riu, 18, Sant Vicenç 
dels Horts) una associació fundada ara 

els productes 
etiquetats com a 
ecolÒgics estan 
cultivats sense 
utilitzar pesticides 
i Fertilitzants 
quÍmics 

el residu Fet art

Del Través (Lluna, 13; ( 93 513 08 19; www.deltraves.com) és el nom de la 
botiga taller de Fiona Capdevila. Una botiga inusual, on es venen peces de 
roba creades com per art de màgia per la Fiona a partir de roba de segona 
mà. Dels abrics, mantes, cortines, pantalons…, en fa faldilles, vestits, jerseis 
i el que surti de la seva imaginació. A més de vendre les seves propostes i 
les d’altres creadors, la Fiona ofereix cursos de reciclatge artístic. 
Encara a Ciutat Vella, a La Carboneria - Espai Drap Art (Groc, 1; ( 93 268 
48 89; www.drapart.org) hi trobareu les propostes de dissenyadors d’arreu 
del món que utilitzen, com a matèria primera, residus. Bosses de mà fetes 
a partir de capses metàl·liques de galetes o d’un barril de cervesa, peces de 
carburador d’automòbil que ara són penjolls d’allò més elegants, bosses i 
carteres de pneumàtics de bici, cotxe i camió. Són algunes de les coses que 
es poden trobar en aquest establiment, que és el focus principal del Festi-
val Drap Art de reciclatge artístic, una iniciativa que va sorgir el 1996 i que 
aquest any se celebrarà del 19 al 21 de desembre al CCCB.
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fa vuit anys per sis famílies del Baix 
Llobregat dedicades a l’agricultura. 
Tot allò que venen és conreat segons 
els principis de l’agroecologia i és 
acabat de collir (en menys de 24 hores 
va del camp a la taula). Com que es 
compra directament al productor, no 
cal pagar intermediaris i, per tant, el 
preu és molt competitiu. Venen fruita, 
verdura i productes elaborats com pa, 
pastisseria i melmelades. Podeu fer les 
comandes per internet i us les porta-
ran a casa, tot i que, si ho preferiu, po-
deu passar-les a recollir personalment. 
Vegeu www.canperol.cat.
Per últim, podeu passar a implicar-vos 
en una cooperativa de consumidors de 
productes ecològics. Es tracta d’unitats 
familiars que s’agrupen i fan coman-
des conjuntes a productors ecològics 
locals i que llavors es reparteixen. La 
implicació és econòmica (cal pa-
gar una quota anual en concepte de 
lloguer del local on s’emmagatzemen 
els productes) i personal (cal dedicar 
algunes hores a netejar el local i a la 
gestió de la cooperativa). En gene-
ral, són tan populars que acostuma a 
haver-hi llista d’espera. Consulteu la 
pàgina web de la xarxa Ecoconsum 
(www.ecoconsum.org) per saber quina 
cooperativa teniu a prop de casa.
Però els productes ecològics no es 
limiten només als alimentaris, sinó 
que van molt més enllà. A Elektron 
(Farigola, 20) hi trobareu un munt 
de productes. Des de cotxes i motos 
elèctrics a llanternes solars i sonòme-
tres. També accepten comandes per 
internet (www.tiendaelektron.com).
Una bona alternativa és consultar la 
pàgina web de Biohabitat (biohabitat.
terra.org), la botiga en línia de la Fun-
dació Terra, on trobareu una oferta 
molt variada d’articles per fer la nostra 
vida quotidiana més sostenible. Hi ha 
lots de neteja ecològics per a la llar, 
cuines i forns solars, horts urbans i 

llibres especialitzats, entre moltes 
altres coses. Alguns d’aquests articles 
també els trobareu a Olokuti (Astúries, 
38; Centre Comercial Pedralbes Cen-
tre, av. Diagonal, 609, local A01), uns 
establiments dedicats íntegrament 
al consum responsable; és a dir, no 
només aquell que té en compte les 
implicacions ambientals, sinó també 
les socials. Així, a més de productes 
ecològics –roba, menjar, petits elec-
trodomèstics, principalment–, hi ha 
productes d’artesania i comerç just. 
Precisament aquesta setmana Olokuti 
acaba d’obrir una nova botiga al barri 
de Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 
277). Per a més informació sobre les 
botigues i les activitats que s’hi orga-
nitzen. Vegeu: www.olokuti.com.
Ben a prop de la botiga d’Olokuti 
que hi ha al barri de Gràcia trobareu 
una sabateria poc comuna: Nagore 
(Astúries, 50). I és que, a més de ser 
molt xules, les sabates que s’hi venen 
tenen un valor afegit: són fetes artesa-
nalment, la pell es tenyeix amb tints 
naturals i la sola és o bé de cautxú na-
tural o bé fet a partir de soles de sabata 
reciclades. Vegeu: www.nagore.es.
I si, ara que ja tenim nou calçat, el 
que volem és renovar el vestuari i ens 
van les peces vintage –allargar la vida 
de les peces de la roba també és ser 
sostenible!–, sempre podem escollir 

els diners, prohibits

Abans que existissin els diners, exis-
tia el troc: un es desfeia d’allò que 
no necessitava a canvi d’un article o 
un servei que li fos d’utilitat. Encara 
que sembli mentida, ara que el con-
sum desenfrenat i la cultura d’usar 
i llençar estan a l’ordre del dia, 
l’intercanvi de productes i serveis 
ha ressorgit amb força en els últims 
anys. Ho ha fet en forma de les ano-
menades xarxes d’intercanvi, unes 
entitats que fomenten el bescanvi 
de serveis, coneixements o objectes. 
Funcionen, generalment, a través 
de pàgines web –en què les perso-
nes poden anunciar allò que volen 
intercanviar– o a través de troba-
des periòdiques on s’efectuen els 
intercanvis. S’hi troben televisors, 
llibres, joguines, roba, discos. Diuen 
que mitjançant aquests intercanvis, 
un pren consciència de les coses que 

arribem a comprar i que llencem 
quan encara són útils o estan en bon 
estat. Algunes pàgines web amb 
informació sobre propers mercats 
d’intercanvi són: www.intercanvis.
net i www.xic.cat.
En aquesta línia hi ha el banc del 
temps (www.bancdeltemps.org), 

una iniciativa que porta anys funci-
onant a Barcelona i que consisteix 
en l’intercanvi de serveis. Es poden 
intercanviar, per exemple, classes 
d’anglès per un massatge. El banc 
del temps contribueix, entre d’al-
tres coses, a refermar les relacions 
de les persones d’un mateix barri.

les cooperatives 
de consumidors de 
productes ecolÒgics 
Fan comandes 
conJuntes a 
productors 
ecolÒgics locals



ràdio dinamo
N’hi ha prou de fer voltar la ma-
neta d’aquesta ràdio per poder 
tenir prou energia per escoltar-
la durant mitja hora. Així, amb 
aquest petit gest, aconseguim 
estalviar piles i energia elèc-
trica i, com a conseqüència, es 
generen menys residus i menys 
emissions de diòxid de carboni. 
En trobareu diferents models a 
Olokuti. 
€ De 36 a 60 euros.

shopping per enverdir de cap a peus

sandàlia eco
Les sabates de Nagore són totes 
fetes a mà i la pell és tenyida 
amb tints naturals. Les soles 
acostumen a ser de cautxú 
natural, si bé n’hi ha algunes que 
són fetes amb soles de sabata 
reciclades. A més, les capses amb 
què s’empaqueten les sabates 
estan pensades per ser utilitza-
des, després, com a arxivadors. 
Aquest model, de la col·lecció 
d’estiu. € 73 euros.

les emissions, a ratlla
Aquest aparell informa a l’instant 
del consum energètic de la llar 
i de les emissions de diòxid de 
carboni que estem emetent 
a l’atmosfera com a resultat 
d’aquest consum. Ser conscients 
del que consumim diàriament 
ens pot ajudar a sensibilitzar-nos 
i canviar alguns hàbits per estal-
viar energia. Podeu comprar un 
dels comptadors a l’adreça www.
efergy.com. € 75 euros.

cuinar amb el sol
Un dia assolellat i un balcó o 
una terrassa. Això és tot el que 
necessiteu per posar en marxa 
aquest forn solar, que també és 
molt fàcil de transportar perquè 
es plega en forma de maleta 
(ens l’enduem d’excursió o a la 
platja?). Podeu comprar-ne un 
des de la pàgina web Biohabitat 
(www.biohabitat.terra.org), on 
trobareu altres models per cuinar 
amb el sol. € 260 euros.

nous sabonoses
Aquestes nous són el fruit d’un 
arbre que es cultiva a l’Índia. 
Contenen saponina, una substàn-
cia amb les propietats del sabó. 
Són ecològiques i de comerç just.
Només cal esclafar-ne un grapat, 
posar-les a dins d’una bosseta 
de roba i ficar-les a la rentadora. 
La bossa d’1 kg serveix per a 65 
rentades i les trobareu a Olokuti. 
€ 15,90 euros (1 kg); 9,90 euros 
(500 gr).

cistella cÒmoda
La gent de Can Perol t’envien 
una cistella setmanal a casa 
amb els productes de la tem-
porada. La cistella consta de 
cinc tipus de verdura diferents, 
5 kg de fruites i dos productes 
sorpresa elaborats per ells. El 
contingut varia cada setmana, 
però el preu es manté. Podeu 
encarregar-la des de la seva 
web (www.canperol.cat).
€ 25 euros.

botigues de segona mà que tinguin, al 
darrere, un projecte d’inclusió social. 
És el cas de les botigues Moda Amiga, 
que al darrere tenen el projecte Roba 
Amiga, de l’entitat Andròmines, que 
treballa per la inserció sociolaboral 
dels col·lectius en risc d’exclusió soci-
al. Vegeu: www.andromines.net. 

PER UNS ÀPATS… MÉS ECOLÒGICS

Els aliments ecològics també han 
arribat a les cuines dels restaurants, 
bars i granges. Un exemple és el del 
Restaurant Biocenter (Pintor Fortuny, 
25; ( 93 301 45 83 i 667 042 313), un 
restaurant vegetarià situat al Raval 
on els plats que s’ofereixen són fets, 
en la mesura que és possible, a partir 
de productes ecològics. La fórmula 
del migdia –un menú que es pot fer 
a mida: es pot triar entre un bufet 
d’amanides, un plat, un plat combinat 
o un menú complet– té molt d’èxit. I 
no és d’estranyar: el menjar és senzill, 
bo i lleuger; i el fet que sigui un auto-
servei el fa una alternativa perfecta 
per als treballadors que dinen amb els 
minuts comptats.
Però, si hi ha algun lloc que no em 
cansaré mai de recomanar, és la granja 
La Nena (Ramón y Cajal, 36) sens dubte 
un dels meus indrets preferits on parar 
a fer un bon berenar a base de xocola-
ta, pastissos i gofres casolans, batuts o, 

si ja és ben entrat el vespre, fórmules 
per a un sopar ràpid com per exemple 
quiches o les hamburgueses de tofu. 
Alguns productes són ecològics –com 
els sucs, les hamburgueses de tofu, el 
quetxup, els nachos, les infusions–; els 
que no, són de la millor qualitat i cent 
per cent naturals. Si teniu l’oportuni-
tat de fer-ho, no dubteu a xerrar una 
estona amb el propietari, Pep Canya-
meres, tot un coneixedor del món bio 
al nostre país i a la resta d’Europa!
Més sofisticat que aquests llocs és 
l’Acai (Elkano, 69; ( 93 600 78 39 i 647 
632 694), un restaurant gastronòmic 
del Poble Sec regentat per Manuel 
Pirelli i Anna Valés. Un espai en què 
gairebé tota la matèria primera és 
ecològica. I no és tant per un tema de 
convicció –això també–, sinó perquè 
no conceben una cuina de qualitat 
sense uns ingredients de la millor 
qualitat. La carta consisteix en tres 
menús: el degustació, de vuit plats (56 
euros); el gran degustació, de deu plats 
(70 euros) i un menú sorpresa de sis 
plats (44 euros). També disposen d’un 
menú de migdia (29 euros).
Una altra possibilitat és el Patxoca 
(Mercaders, 28; ( 93 319 20 29), un 
restaurant obert fa només dos mesos 
i que té una bona oferta de plats fets 
amb productes ecològics.
ÀNGELS CODINAFo
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