


Ordre del dia?Ordre del dia?Ordre del dia?Ordre del dia?

• Exercici d’autoreflexió sobre la nostra compra setmanal

• Presentació participants

• Presentació de Llars Verdes Consum Responsable, qüestionari 
inicial

• Joc de la compra

•Com fer la nostra cistella de la compra més sostenible?primer de tot 
repensem el nostre consum.

• Classificació de productes i puntuació

• Quins criteris hem posat al principi del taller?

• Recomanacions per aconseguir una compra més responsable, ètica 
i ecològica.

• Kit i tasca pel proper taller.



QuQuQuQuèèèè es el programa Llars Verdes un repte comes el programa Llars Verdes un repte comes el programa Llars Verdes un repte comes el programa Llars Verdes un repte comúúúú????

Programa educatiu dPrograma educatiu dPrograma educatiu dPrograma educatiu d’’’’aprenentatge colaprenentatge colaprenentatge colaprenentatge col····lectiulectiulectiulectiu

• promovent l’autocontrol del consum domèstic d'aigua i energia,

• introduint mesures i comportaments estalviadors, així com 
tecnologies eficients i basades en les energies renovables,

• promovent la mobilitat sostenible,

• promovent la suficiència alhora de satisfer les nostres 
necessitats,

• ajudant a fer una compra més ètica i més ecològica,

• promovent la neteja ecològica a la llar.



BenvigutsBenvigutsBenvigutsBenviguts/des a la Xarxa Llars Verdes/des a la Xarxa Llars Verdes/des a la Xarxa Llars Verdes/des a la Xarxa Llars Verdes

La iniciativa neix al 2005...La iniciativa neix al 2005...La iniciativa neix al 2005...La iniciativa neix al 2005...

Creada per Creada per Creada per Creada per CENEAMCENEAMCENEAMCENEAM, Centre Nacional d’Educació Ambiental del 
Ministeri de Medi Ambient, Segovia curs 2005-2006.

Des de llavors ssss’’’’han afegit a la iniciativa mhan afegit a la iniciativa mhan afegit a la iniciativa mhan afegit a la iniciativa méééés de12 autonomies s de12 autonomies s de12 autonomies s de12 autonomies 
(Navarra, Madrid, Arag(Navarra, Madrid, Arag(Navarra, Madrid, Arag(Navarra, Madrid, Aragóóóó, Andalusia, Catalunya..), Andalusia, Catalunya..), Andalusia, Catalunya..), Andalusia, Catalunya..), amb un total de 
més de 30 centres d’educació ambiental, ajuntaments i associacions 
com impulsors del programa en el seu barri o municipi.

Unes 2.350 llars participen en els grups localsUnes 2.350 llars participen en els grups localsUnes 2.350 llars participen en els grups localsUnes 2.350 llars participen en els grups locals i intercanvien 
experiències, reflexionen sobre impactes ambientals i decideixen 
pràctiques domèstiques per reduir-los i arribar a uns objectius que es 
proposen col·lectivament.

Web: Web: Web: Web: 
httphttphttphttp://://://://www.mma.eswww.mma.eswww.mma.eswww.mma.es/secciones//secciones//secciones//secciones/formacionformacionformacionformacion____educacioneducacioneducacioneducacion////programasprogramasprogramasprogramas____ceneamceneamceneamceneam////hogarhogarhogarhogar
eseseses_verdes/_verdes/_verdes/_verdes/
BlogBlogBlogBlog: : : : http://hogares-verdes.blogspot.com/



Llars Verdes a la Província de  Barcelona

Barcelona
Diferents barris

Caldes de Montbui
Grup de consum

Sant Cugat
Sant Cugat: casa de cultura 
i Ateneu
La Floresta
Mira-Sol

Sant Just

2 AMPES
Viladecans

Cornellà

El Prat

Assoc. Veïns
Grup inserció Ajuntament

CATALUNYA
DINS LA XARXA DE 

LLARS VERDES. 

ADIGSA
Treballadors
Grup habitatges a municipi

Llars Verdes a CatalunyaLlars Verdes a CatalunyaLlars Verdes a CatalunyaLlars Verdes a Catalunya



3 grups Sant Andreu
AVV de la Sagrera

Botiga Mercasol
Centre Social Garcilaso

1 grup L’Eixample
Grup de voluntaris de joves 
jesuïtes a l’eixample

3 grups Gràcia
Centre de Recursos 
Barcelona Sostenible de 
Gràcia

Sarrià - Sant Gervasi
Cooperativa de consum 
Germinal El Farrò

7 grups Ciutat Vella
Grup de Fedelatina al Gòtic 
(3 grups). 
Grup de dones del Centre 
Cívic de la Barceloneta
AMPA de l’escola Àngel 
Vedruna del Raval.
Centre Social Pou de la 
Figuera (2 grups)

2 grups Sants - Montjuïc
Unió de Veïns/es Poble Sec
Xarxa de consum solidari 
Sant Antoni

3 grup Sant Martí

Centre de barri Bac de 
Roda

2 AV del Clot

Llars Verdes a BarcelonaLlars Verdes a BarcelonaLlars Verdes a BarcelonaLlars Verdes a Barcelona



Llars Verdes a Catalunya, els grupsLlars Verdes a Catalunya, els grupsLlars Verdes a Catalunya, els grupsLlars Verdes a Catalunya, els grups



• 3333----4 Tallers de car4 Tallers de car4 Tallers de car4 Tallers de carààààcter prcter prcter prcter prààààcticcticcticctic: Tallers participatius i dinàmics on podrem 
aprendre i compartir coneixements sobre la llar ecològica.

• Assessorament tAssessorament tAssessorament tAssessorament tèèèècniccniccniccnic permanent, durant el temps que duri el programa. 

• Un Un Un Un kitkitkitkit dddd’’’’estalviestalviestalviestalvi per començar a posar en pràctica petits canvis a la nostra

•Materials informatiusMaterials informatiusMaterials informatiusMaterials informatius que s’envien per correu electrònic. 

•Un certificat dcertificat dcertificat dcertificat d’’’’assistassistassistassistèèèènciancianciancia de participació en el programa. 

•Festa final de Llars VerdesLlars VerdesLlars VerdesLlars Verdes

Que trobareu a llars verdes?Que trobareu a llars verdes?Que trobareu a llars verdes?Que trobareu a llars verdes?



Quins temes tractem a Llars VerdesQuins temes tractem a Llars VerdesQuins temes tractem a Llars VerdesQuins temes tractem a Llars Verdes

Dos blocs de Llars Verdes a Sant CugatDos blocs de Llars Verdes a Sant CugatDos blocs de Llars Verdes a Sant CugatDos blocs de Llars Verdes a Sant Cugat

BLOC 1:

Aigua i Energia

BLOC 2:

Consum responsable: alimentació
sostenible i neteja ecològica



Font: Les emissions de gasos d’efecte hivernacle des de la perspectiva del consum en una economia global, 
estudi de cas:Espanya. CAR/PL, Setembre 2.008.

Petjada de CO2 per consum final al 2000Petjada de CO2 per consum final al 2000Petjada de CO2 per consum final al 2000Petjada de CO2 per consum final al 2000



Font: Les emissions de gasos d’efecte hivernacle des de la perspectiva del consum en una economia global, 
estudi de cas:Espanya. CAR/PL, Setembre 2.008.

Petjada de CO2 per consum final al 2000Petjada de CO2 per consum final al 2000Petjada de CO2 per consum final al 2000Petjada de CO2 per consum final al 2000

COMENTARIS GRÀFICA ANTERIOR: 
en el gràfic podem veure com el consum associat a la vivenda i els bens de l’habita tge 
constitueixen amb diferència la component més impor tant de la petjada climàtica durant el 
període analitzat. La mobilitat quotidiana (excloent la de l’oci , que comporta un número cada 
cop major de viatges en avió) constitueix el segon àmbit més destacat, en el que s’han 
comptabilitzat les emissions associades al consum directe de combustibles així com les 
associades a tot el cicle de vida de la construcció dels vehicles i els propis combustibles des de la 
seva extracció a la seva comercialització. 
L’alimentació constitueix un àmbit molt rellevant, d egut a les emissions associades a la 
producció, distribució i venta d’aliments especialme nt en els d’origen animal (amb molts 
ensums energètics necessaris per la maquinaria, els pesticides, fungicides, els processos de 
processament i empaquetatge deslocalitzats al territori on el producte recorre cada cop més 
kilòmetres...). D’aquí el concepte de petroaliments assignat per algunes entitats de caire 
socioambiental. 

Finalment, l’energia consumida als propis habitatges , així com l'associada a l’oci, en la que 
s’inclouen els viatges i el turisme , són també àmbits molt rellevants.

Dintre de totes aquestes activitats dependents del consum energètic i amb una petjada climàtica 
profunda es tracten els següents aspectes al programa Llars Verdes:
El programa Llars Verdes energia i aigua , es centra en els consums energètics derivats de la 
mobilitat quotidiana i incloent en aquest apartat els desplaçaments en avió per motiu de negocis, 
personals o d’oci; i els consums energètics propis de les activitats domèstiques. El programa 
Llars Verdes Consum Responsable incorporem els consums energètics derivats de la cistella de 
la compra familiar, l’alimentació, productes de neteja i higiene personal. 



Tallers Llars Verdes CR?Tallers Llars Verdes CR?Tallers Llars Verdes CR?Tallers Llars Verdes CR?
4 Tallers de caràcter pràctic

•1er taller: Anem a la compra Introducció i reflexió sobre consum.  Joc de la compra 
per reflexionar sobre els criteris de compra, presentació programa, tasques d’investigació
sobre productes.

•2on taller ( 4 nov): Que hi ha darrera del que mengem? Que mengem? 
conseqüències ambientals i en la salut. Exposició de les fitxes d’investigació
elaborades per les llars, vídeo de producció animal “Meatrix” i “Tres histories y un vaso
de leche” col·lectiu CRIC i proposta de tasca: recerca de productors ecològics, botigues 
artesanes i amb productes responsables. 

•3er taller  (18 nov): Model Alimentari Industrial versus Agroecològic , impactes 
socials, culturals i ambientals. Opcions de compra ecològica i responsable.
Convidades especials productores ecològiques del projecte Xicoria. Tasca: quins 
productes utilitzem per netejar.

•4rt taller (2 des): Impactes ambientals i sobre la salut dels productes de neteja 
convencionals i opcions de neteja ecològica a la nostra llar.

•Ruta comerços verds (27 nov): ruta comerços verds i economia social districte Sant 
Martí.



LlarsLlarsLlarsLlars Verdes: Verdes: Verdes: Verdes: participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóó i i i i compromcompromcompromcompromííííssss

VÈNCER SENSACIÓ D’INSIGNIFICANÇA
DELS ESFORÇOS INDIVIDUALS

Entendre la participació com un compromís 

Beneficis gratuïts....comporten COMPROMISOS: 
•Omplir els qüestionaris inicial i final 
•Assistir a les reunions

Donar i rebre

Plantejar un repte col�lectiu 

Reptes concrets de tipus col·lectiu:



• SubstituirSubstituirSubstituirSubstituir de forma habitual al menys de forma habitual al menys de forma habitual al menys de forma habitual al menys cinc productes dcinc productes dcinc productes dcinc productes d’’’’alimentacialimentacialimentacialimentacióóóó
bbbbààààsicssicssicssics per altres procedents de llll’’’’agricultura o ramaderia ecològica agricultura o ramaderia ecològica agricultura o ramaderia ecològica agricultura o ramaderia ecològica 
o comero comero comero comerçççç justjustjustjust

• EliminarEliminarEliminarEliminar de la llista de la compra al menys dos productes de la llista de la compra al menys dos productes de la llista de la compra al menys dos productes de la llista de la compra al menys dos productes nociusnociusnociusnocius
pel medi ambient o la salut

• Eliminar al menys dos productes superflusEliminar al menys dos productes superflusEliminar al menys dos productes superflusEliminar al menys dos productes superflus i incorporar o reforçar 
nous criteris per escollir els elements de la nostra cistellanous criteris per escollir els elements de la nostra cistellanous criteris per escollir els elements de la nostra cistellanous criteris per escollir els elements de la nostra cistella de la 
compra: evitar productes sobreempaquetats, etiquetatges i cicle de 
vida del producte...
• Reduir les emissions de CO2 associadesReduir les emissions de CO2 associadesReduir les emissions de CO2 associadesReduir les emissions de CO2 associades al transport a lal transport a lal transport a lal transport a l’’’’hora de hora de hora de hora de 
fer les compresfer les compresfer les compresfer les compres d’alimentació i productes de neteja e higiene 
personal.

LlarsLlarsLlarsLlars Verdes: repte Verdes: repte Verdes: repte Verdes: repte colcolcolcol····lectiulectiulectiulectiu Busqueu un repte 
conjunt amb els 
membres de la 
nostra llar i la 

resta de llars del 
grup de LLV



InformaciInformaciInformaciInformacióóóó----sensibilitzacisensibilitzacisensibilitzacisensibilitzacióóóó----acciacciacciaccióóóó: : : : 3 tipus b3 tipus b3 tipus b3 tipus bààààsics dsics dsics dsics d’’’’informaciinformaciinformaciinformacióóóó: : : : 

�Problemes ambientalsProblemes ambientalsProblemes ambientalsProblemes ambientals que volem contribuir a mitigar
�Formes de millorar la nostra actuacimillorar la nostra actuacimillorar la nostra actuacimillorar la nostra actuacióóóó
�Beneficis associatsBeneficis associatsBeneficis associatsBeneficis associats a l’elecció d’opcions ambientalment 
responsables. 

Obre les portes cap a un canvi d’actituds cap a l’estalvi, 
l’eficiència i l’ús racional dels recursos. 

Resituar Resituar Resituar Resituar alsalsalsals participantsparticipantsparticipantsparticipants

Entrega de Entrega de Entrega de Entrega de kitskitskitskits: canvis m: canvis m: canvis m: canvis méééés immediatss immediatss immediatss immediats

Llars Verdes: coneixement i acciLlars Verdes: coneixement i acciLlars Verdes: coneixement i acciLlars Verdes: coneixement i accióóóó Com canviem 
els nostres 

hàbits? 

Compartint i intercanviant bones prCompartint i intercanviant bones prCompartint i intercanviant bones prCompartint i intercanviant bones prààààctiques en el grupctiques en el grupctiques en el grupctiques en el grup

Ens anima a la acció



Llista de propòsits dels participants després de cada taller

1. Descobrir receptes amb els productes de 
temporada de cada estació i que contenguin 
menys carn

2. Fer la llista de la compra abans d’anar a 
comprar

3. Agafar bosses de roba i carrito
4. Anar al mercat en lloc al supermercat
5. Fixar-me en l’etiquetatge dels productes i 

preguntar en la fruiteria, peixateria, carnisseria 
d’on venen els productes, com s’han 
fabricat…

6. Investigar si em puc apuntar a alguna 
cooperativa de consum ecològic al meu barri

7. Netejar amb productes naturals 
8. …..

Llars Verdes: mantenir el programa en ment  Llars Verdes: mantenir el programa en ment  Llars Verdes: mantenir el programa en ment  Llars Verdes: mantenir el programa en ment  



AvaluaciAvaluaciAvaluaciAvaluacióóóó inicial: inicial: inicial: inicial: Qüestionari inicial

AvaluaciAvaluaciAvaluaciAvaluacióóóó del procdel procdel procdel procéééés:s:s:s: grau d’implicació i participació després de 
cada sessió. 

AvaluaciAvaluaciAvaluaciAvaluacióóóó final:final:final:final: Qüestionari final: Grau d’assoliment dels objectius 
inicials. 

Llars Verdes: avaluaciLlars Verdes: avaluaciLlars Verdes: avaluaciLlars Verdes: avaluacióóóó de resultatsde resultatsde resultatsde resultats

• Petjada de l’alimentació
• Hàbits de consum
• Neteja de la llar

Incorporar 
la cultura 

de la 
mesura





JOC DE LA COMPRAJOC DE LA COMPRAJOC DE LA COMPRAJOC DE LA COMPRA

Tenim 20Tenim 20Tenim 20Tenim 20€€€€ com mcom mcom mcom mààààxim i 10 minuts per xim i 10 minuts per xim i 10 minuts per xim i 10 minuts per 
fer la compra dels articles que fer la compra dels articles que fer la compra dels articles que fer la compra dels articles que 

normalment compreu a la vostra normalment compreu a la vostra normalment compreu a la vostra normalment compreu a la vostra 
cistella setmanalcistella setmanalcistella setmanalcistella setmanal



PuntuemPuntuemPuntuemPuntuem la la la la nostranostranostranostra cistellacistellacistellacistella setmanalsetmanalsetmanalsetmanal

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

+ 2 + 1 0 - 1 - 2

- Carbassó eco
- Carabassa eco
- Remolatxa  
eco  
- Poma eco
- Iogurt pot de 
vidre eco 

- Enciam de 
mercat /carxofa 
mercat
- Figues de 
mercat/raïm 
mercat 
- Pebrot de 
mercat 

- Pomes 
envasades eco
- Conserva de 
tomàquet eco
- Pa motlle eco 
artesà envasat 
- Cafè de 
comerç just

- Bossa d’enciam 
tallat
- Iogurt Danone  
“Griego”
- Pa de motlle 

- Préssecs en almívar 
- Conserva de 
tomàquet fregit 
- Pizza precuinada 
- Pinya
- Blat de moro 
transgènic
- Sucre blanc de fora
- Galetes amb 
transgènic



De 6-13 punts
¡¡Enhorabona ¡! El teu consum es sà per la vostra 
família i el medi ambient. ¡¡Anem a aprendre molt de 
vosaltres¡¡¡

De 0 a 5 punts
Fenomenal, consumeixes de manera conscient i 
responsable, amb una mica més ho anem a 
celebrar. 

De -1 a -4 punts
Uy, uy , uy, treure-us el rellotge, en el supermercat 
aturar-vos a llegir etiquetes i a casa començar a 
cuinar, la vostra salut i el planeta us ho agrairà. 

De -5 a -17 
punts

¡¡ Benvinguts!! A Llars Verdes
Esperem que el debat tingui efecte si el planeta 
se’n va al “garete”.

Puntuem la nostra cistella setmanalPuntuem la nostra cistella setmanalPuntuem la nostra cistella setmanalPuntuem la nostra cistella setmanal



PerquPerquPerquPerquèèèè aquesta puntuaciaquesta puntuaciaquesta puntuaciaquesta puntuacióóóó en la nostra cistella?en la nostra cistella?en la nostra cistella?en la nostra cistella?

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

Eco, Locals i 
Temp

Frescs, 
Granel, 
Locals i  
Temp. 

Ecològics 
Envasats/no 
Local i/o no 

Temp

No Eco 
Envasats/no Local 

i/o no Temp.  

Precuinats, 
Congelats,Transg
ènics i/o Frescos 

exòtics

+ 2 + 1 0 - 1 - 2

- Carbassó eco
- Carabassa eco
- Remolatxa  
eco  
- Poma eco
- Iogurt pot de 
vidre eco 

- Enciam de 
mercat /carxofa 
mercat
- Figues de 
mercat/raïm 
mercat 
- Pebrot de 
mercat 

- Pomes 
envasades eco
- Conserva de 
tomàquet eco
- Pa motlle eco 
artesà envasat 
- Cafè de 
comerç just

- Bossa d’enciam 
tallat
- Iogurt Danone  
“Griego”
- Pa de motlle 

- Préssecs en almívar 
- Conserva de 
tomàquet fregit 
- Pizza precuinada 
- Pinya
- Blat de moro 
transgènic
- Sucre blanc de fora
- Galetes amb 
transgènic



Com fer la nostra cistella de la compra mCom fer la nostra cistella de la compra mCom fer la nostra cistella de la compra mCom fer la nostra cistella de la compra méééés s s s 
sostenible?sostenible?sostenible?sostenible?

Primer de tot repensem el nostre consum...Primer de tot repensem el nostre consum...Primer de tot repensem el nostre consum...Primer de tot repensem el nostre consum...

vvvvíííídeo: Canviadeo: Canviadeo: Canviadeo: Canvia’’’’t la bombetat la bombetat la bombetat la bombeta¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Aquest vídeo és una càpsula amb vocació de provocar una reflexiprovocar una reflexiprovocar una reflexiprovocar una reflexióóóó
sobre la relacisobre la relacisobre la relacisobre la relacióóóó entre el nostre consum i model de vida i la problementre el nostre consum i model de vida i la problementre el nostre consum i model de vida i la problementre el nostre consum i model de vida i la problemààààtica tica tica tica 

global del canvi climglobal del canvi climglobal del canvi climglobal del canvi climààààtic i general els problemes tic i general els problemes tic i general els problemes tic i general els problemes socioambientalssocioambientalssocioambientalssocioambientals....

És una producció del Centre de Recerca i InformaciCentre de Recerca i InformaciCentre de Recerca i InformaciCentre de Recerca i Informacióóóó en Consum en Consum en Consum en Consum 
(CRIC) (CRIC) (CRIC) (CRIC) i ha estat finançada per el Centre d'Activitat Regional per a la 
Producció Neta (CAR/PN), el Pla d'Acció de la Mediterrània (PAM) i el 

Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).



IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóó al consum responsableal consum responsableal consum responsableal consum responsable

CANVIACANVIACANVIACANVIA’’’’T LA BOMBETA...T LA BOMBETA...T LA BOMBETA...T LA BOMBETA...
- No acabem de veure la relacirelacirelacirelacióóóó del Canvi Climdel Canvi Climdel Canvi Climdel Canvi Climààààtic amb el que fem en el nostre dia a dia.tic amb el que fem en el nostre dia a dia.tic amb el que fem en el nostre dia a dia.tic amb el que fem en el nostre dia a dia. Pensem 
que el CC només te a veure amb les fabriques i camions i no som conscients de que el que fan 
aquestes són els productesproductesproductesproductes que després nosaltres consumim cada dia.

- A més a més de canviar una cosa per lcanviar una cosa per lcanviar una cosa per lcanviar una cosa per l’’’’altrealtrealtrealtre (més eficient, ecològica...) ens hauríem de plantejar si 
necessitem consumir tantes coses.necessitem consumir tantes coses.necessitem consumir tantes coses.necessitem consumir tantes coses.

- Concepte de la motxilla ecològicamotxilla ecològicamotxilla ecològicamotxilla ecològica dels productes. Cal tenir-ho en compte a l’hora de canviar un 
producte per altre per exemple als plans renoves. Ja que aquests no tenen sentit si encara no s’ha 
acabat la vida útil del nostre aparell.

- Ens pot sobtar molt que el menjar pugui estar tan relacionat ambEns pot sobtar molt que el menjar pugui estar tan relacionat ambEns pot sobtar molt que el menjar pugui estar tan relacionat ambEns pot sobtar molt que el menjar pugui estar tan relacionat amb la contaminacila contaminacila contaminacila contaminacióóóó, el canvi clim, el canvi clim, el canvi clim, el canvi climààààtic i tic i tic i tic i 
la biodiversitat.la biodiversitat.la biodiversitat.la biodiversitat. Recents informes (GRAIN, Via Campesina, 2009) argumenten que actualment 
llll’’’’agricultura industrial i el nostre sistema agroalimentari sagricultura industrial i el nostre sistema agroalimentari sagricultura industrial i el nostre sistema agroalimentari sagricultura industrial i el nostre sistema agroalimentari sóóóón responsables de quasi bn responsables de quasi bn responsables de quasi bn responsables de quasi béééé el 50% de les el 50% de les el 50% de les el 50% de les 
emissions de gasos demissions de gasos demissions de gasos demissions de gasos d’’’’efecte hivernacle.efecte hivernacle.efecte hivernacle.efecte hivernacle. Per produir carn es necessiten molts recursos i té associats 
moltes  emissions de GEH. 1 ha dedicada a la producció de carn pot alimentar a 1 pers durant un 
any mentre que 1 ha dedicada a la producció d'arròs pot alimentar a 19 persones durant 1 any.

- Des de les institucions ens arriben molts missatges perquDes de les institucions ens arriben molts missatges perquDes de les institucions ens arriben molts missatges perquDes de les institucions ens arriben molts missatges perquèèèè nosaltres els ciutadans/nosaltres els ciutadans/nosaltres els ciutadans/nosaltres els ciutadans/nesnesnesnes canviem els canviem els canviem els canviem els 
nostres hnostres hnostres hnostres hààààbits,bits,bits,bits, a vegades pot generar frustracipot generar frustracipot generar frustracipot generar frustracióóóó perquè aquestes no prediquen amb l’exemple. Però 
no perquno perquno perquno perquèèèè el nostre veel nostre veel nostre veel nostre veíííí, veïna, familiar, lloc de treball o ajuntament no ho faci ens hem de deixar de no ho faci ens hem de deixar de no ho faci ens hem de deixar de no ho faci ens hem de deixar de 
plantejar que podem fer nosaltres mateixos. plantejar que podem fer nosaltres mateixos. plantejar que podem fer nosaltres mateixos. plantejar que podem fer nosaltres mateixos. 

- El avanEl avanEl avanEl avanççççar cap a estils de vida mar cap a estils de vida mar cap a estils de vida mar cap a estils de vida méééés sostenibles no ts sostenibles no ts sostenibles no ts sostenibles no téééé perquperquperquperquèèèè ser un procser un procser un procser un procéééés dur i de culpabilitats dur i de culpabilitats dur i de culpabilitats dur i de culpabilitat. 
Molta gent opina que el consumir menys, treballar menys, li ha permès guanyar en qualitat de vida. 
Tenir menys coses a casa de les que preocupar-se, treballar menys hores,  ens deixa més temps per 
compartir, per reparar, tb disminueix el nostre extres.. Consumir menys viure millor.Consumir menys viure millor.Consumir menys viure millor.Consumir menys viure millor.





0. Ètica també en el consum

Criteris a l’hora de comprar aliments

Per què? En les nostres activitats quotidianes actuem 
d’acord amb la nostra ètica: valorem allò que en 
sembla bé abans de prendre una decisió. Quan 
consumim és habitual prendre les opcions que se’ns 
presentem com a més “fàcils”: barates, accessibles, de 
moda....sense valorar el que necessitem i quines 
conseqüències té la nostra compra en la nostra 
societat. 



3 empreses controlen el 47% 
de comerç de llavors de 

híbrids (Monsanto, Dupont i 
Syngenta) Monsanto controla 

el 88% de llavors 
transgèniques

5 empreses controlen el 75% 
de la diitribució alimentària a 

l’estat Espanyol:
Carrefur

Mercadona
Eroski

Auchan
El corte ingles

1.022.00 de productors 
comptant la agricultura, 
ramaderia i la pesca. La 

majoria dependents de les 
empreses agroindustrials

(per les llavors i agroquímics) i 
també de les empreses 

distribuïdores

40.000.00 de consumidors 
controlats per la gran 

industria agroalimentària i 
les grans superfícies 

comercials.

Qui controla el 
sistema 
agroalimentari?



Per què? Els productes ecològics són 
produïts utilitzant de manera eficient els 
recursos naturals, sense emprar 
productes químics o organismes 
modificats genèticament ni per a l'abonat 
ni per al control de plagues, conservant 
així la fertilitat del sòl, la salut ambiental 
dels ecosistemes i la nostra pròpia salut. 

1. Ecològic

Criteris a l’hora de comprar aliments



Per què? Consumint aliments de temporada 
afavorim un model d’agricultura local i adaptat al 
medi sense necessitat de importar productes de lluny 
ni produir a partir de hivernacle (solen tenir menys 
propietats nutricionals per la falta de radiació solar, hi 
ha un consum de plàstic i energia molt elevat).

2. Temporada

Criteris a l’hora de comprar aliments



Criteris a l’hora de comprar aliments



Criteris a l’hora de comprar aliments

Font: Revista Opcions núm. 11. CRIC, Centre de Recerca i Informació en 
Consum. http://cric.pangea.org/opcions/pa.html



Per què? Evita la despesa en 
combustible i afavoreix les 
economies locals, acosta producció
i consum, participant en la gestió de 
la teva alimentació, en la mesura de 
les teves possibilitats. Ja hi ha una 
gran experiència de grups de 
consum ecològics a molts municipis 
de tota Catalunya. 

3. Local

Criteris a l’hora de comprar aliments



Per què? Aliments envasats i 
precuinats no tenen la mateixa 
qualitat nutricional dels aliments 
frescos, els consumidors 
desconeixem què contenen aquests 
productes i en la seva elaboració
(preparat, envasat i congelat...) 
normalment hi ha un consum 
energètic major. 

4. Fresc

Criteris a l’hora de comprar aliments



Per què? La major part dels envasos 
són perillosos, molt contaminants en el 
seu procés de fabricació i necessiten 
de grans quantitats de recursos en la 
seva fabricació i reciclatge. El vidre 
contamina menys que el plàstic, encara 
que pesi més, reciclant-se el 100%. Es 
preferible, sempre que es pugi, 
comprar a granel, o envasats amb 
materials fàcilment reciclables (cartó, 
paper o vidre). 

5. Sense envasos

Criteris a l’hora de comprar aliments



Per què? En el cas dels productes 
de comerç just els importadors 
paguen un preu just pel producte, i 
inclús ajuden als productors en el 
finançament de la producció i en 
la seva formació, restringint els 
intermediaris comercials. 

6. Comerç just

Criteris a l’hora de comprar aliments



7. No aliments exòtics ni kilomètrics

Criteris a l’hora de comprar aliments

Per què? Els aliments quilomètrics són els que han 
recorregut grans distàncies des del seu lloc d’origen fins a les 
grans ciutats –en un mateix país o d’un continent a l’altre–
generant gasos d’efecte hivernacle com el CO2.

Molts països del sud compten amb climes propicis per
conrear aliments durant tot l’any o varietats exòtiques q ue 
no creixen als nostres països. La producció, transport i  
comercialització d’aquests productes provoca un gran 
impacte socioambiental.

Alguns aliments, com les fruites, són collits, seleccionats,
congelats i transportats per a la seva posterior descongelació i 
maduració al lloc de destí, generalment mitjançant processos
que també requeriran despesa d’energia. En desplaçar-se 
llargues distàncies, la conservació dels aliments es torna un 
problema constant, per la qual cosa es torna obligat l’ús
d’additius que aportin al sabor original que s’hagi pogut perdre, 
així com l’ús de conservants i antioxidants.



Per què? Els organismes modificats genèticament, o 
transgènics, incrementen l'ús de tòxics, la contaminació
genètica i del sòl, la pèrdua de la biodiversitat o el 
desenvolupament de resistències en insectes i herbes 
dolentes així com efectes no desitjats en altres 
organismes. Encara no es coneix amb exactitud l'abast de 
les seves conseqüències per al medi ambient i, en canvi, 
el 60% dels productes envasats conté traces de 
transgènics. T’animen a consultar “La guia roja y 
verde de los transgénicos” elaborada per Greenpeace. 

La diferència fonamental amb les tècniques tradicionals de 
millora vegetal és que la manipulació genètica permet 
franquejar les barreres entre espècies per a crear éssers 
vius que no existien en la naturalesa. Es tracta d'un 
experiment a gran escala que se'ns involucra a tots en 
contra de la nostra voluntat. 

8. No transgènic

Criteris a l’hora de comprar aliments



http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/report s/gu-
a-roja-y-verde.pdf

Els cultius transgènics utilitzats per a alimentació
humana en la UE són fonamentalment algunes
varietats de blat de moro i de soia. Per això en 
aquesta guia figuren solament aquells aliments 
que contenen almenys un ingredient o additiu 
produït a partir d'aquests cultius. 

El blat de moro, la soia o els seus derivats 
industrials estan presents en més del 60 per 
cent dels aliments transformats, des de la 
xocolata fins a les patates fregides, passant per 
la margarina i els plats preparats. 

Un alt percentatge del blat de moro i de la soia 
que arriben a Espanya provenen de països que 
conreen transgènics a gran escala, com 
Argentina o Estats Units. A més a més, a 
Espanya es conreen unes 80.000 hectàrees de 
blat de moro transgènic (és l'únic país dels 27 
de la UE el Govern que ha vingut tolerant des de 
1998 el seu cultiu a escala comercial). 



http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/report s/gu-
a-roja-y-verde.pdf



> Llista de la compra
> Carrito o bossa de tela
> Augmentar el consum de fruites i verdures i reduir el 
consum de carn
> Afavorir el petit comerç, els mercats i la venta directa 
productor consumidor
> Llegir les etiquetes dels productes (origen, additius, 
segells, transgènics)
> Evitar els envasos i en tot cas que siguin de vidre, 
paper o cartró i preferiblement en la versió de màxima 
grandària.
> Interessa’t per la ètica de les marques

Recomanacions a l’hora de fer una compra més
sostenible



Investigació del cicle de vida d’un producte, producció, distribució i consum ; 
per ser conscients de les conseqüències que té el model convencional versus el 
ecològic, per poder obrir un debat, valorar i escollir la opció més adequada a la 
nostra realitat. Com fer-ho?a partir de la informació dels productes que 
tenim a casa i a partir de la revista opcions.

Fitxes d’investigació:

- Carn:

- Cereals:

- Làctics:

- Cerveza:

- Verdures i fruites:

- Llegums 

Molt bona font d’investigació revista Opcions: http://www.opcions.org/cast/opcions/28.html

Tasca dTasca dTasca dTasca d’’’’investigaciinvestigaciinvestigaciinvestigacióóóó pel 4 de novembre:pel 4 de novembre:pel 4 de novembre:pel 4 de novembre:



Café natural 100% natural
Comercio Justo 

Alternativa 3
Cafè provinent de cultius ecològics respectuosos amb el Medi

ambient.

Cafè produït sota els principis de Comerç Just per petites
cooperatives de camperols caficultores, garantint-los una vida més
digna i un entorn natural més saludable. Organitzats de forma 
participativa, obtenen preus més justs pel seu excel·lent cafè. 
Alternativa3 exigeix i garanteix alhora el compliment del codi ètic del 
Comerç Just.

Els fins sabors del cafè Llatinoamericà es barregen amb la 
consistència del cafè Africà, per fer una barreja exquisida.

http://www.alternativa3.com/2006/productos.php?id=20&idioma=ca



Pasta de sémola de trigo duro: 
espaguetis 

•Producido en Italia de agricultura ecológica (categoria 0).
•Bio Cosi: un productor que crea, produce y garantiza todos sus 
productos.
•Castagno muele personalmente todos los granos, las harinas 
obtenidas  son inmediatamente pastificadas después de ser molidas. 
La pastificación se caracteriza por una lenta desecación a baja 
temperatura, encaminada a salvaguardar todas las características 
organolépticas y nutricionales y el sabor.
•Distribuido por Callvals una empresa  familiar, dedicada des de 
1978 a la producció i elaboració de sucs i conserves vegetals de 
cultiu ecoògic. Està ubicada en un poble de la provincia de Lleida, 
Vilanova de Bellpuig ( Catalunya-Espanya).http://www.calvalls.com/cat/breu.htm





















Quanta aigua, energiaaigua, energiaaigua, energiaaigua, energia i recursosrecursosrecursosrecursos consumim a les llars Catalanes per 
satisfer el nostre estil de vidael nostre estil de vidael nostre estil de vidael nostre estil de vida (alimentació, habitatge, transport, bens 

de consum, serveis...)?I quants residusresidusresidusresidus produïm?

????
La nostra La nostra La nostra La nostra cistella de la compracistella de la compracistella de la compracistella de la compra

cada cop tcada cop tcada cop tcada cop téééé associada una petjada associada una petjada associada una petjada associada una petjada 
ecològica major, sobretot pel ecològica major, sobretot pel ecològica major, sobretot pel ecològica major, sobretot pel 

transport vinculat a ltransport vinculat a ltransport vinculat a ltransport vinculat a l’’’’obtenciobtenciobtenciobtencióóóó dels dels dels dels 
productes i als residus generats productes i als residus generats productes i als residus generats productes i als residus generats 

del seu consum.del seu consum.del seu consum.del seu consum.

Petjada ecològica:Petjada ecològica:Petjada ecològica:Petjada ecològica: l’àrea de 
territori ecològicament 
productiu (cultius, pastos, 
boscos o ecosistemes 
aquàtics) necessària per 
produir els recursos utilitzats i 
per assimilar els residus 
produïts per una població amb 
una manera de vida específica. 

S'expressa en hectS'expressa en hectS'expressa en hectS'expressa en hectààààrees. 1 rees. 1 rees. 1 rees. 1 
ha=1,3 camps de futbolha=1,3 camps de futbolha=1,3 camps de futbolha=1,3 camps de futbol

La La La La petjadapetjadapetjadapetjada ecològicaecològicaecològicaecològica














