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De totes les coses que passen al món, n’ha una que és 
especialment important i  preocupant.

I és que estem vivint amb una desconnexió total sobre 
l’impacte de les nostres accions i amb la fantasia de què 
el planeta és infinit.

A conseqüència d’aquesta manera d’actuar del 
Nord (cada cop més imitada en països del Sud) te-
nim l’emergència climàtica, uns recursos cada cop 
més escassos, una biodiversitat que s’empobre-
ix ràpidament, una energia que cada cop serà més 
difícil d’aconseguir, i un futur cada cop més fosc  
i menys verd.

Pensem que sempre és millor canviar per iniciativa nos-
tra a què la realitat ens posi a lloc (no ho farà de manera 
amable). Per això aquesta guia; perquè les organitzacions 
no lucratives de Sabadell podem ser -un cop més- pal de 
paller en actuar d’una manera diferent.

Reduint el consum i fent-ne un de crític i transformador, 
ajudem al canvi social i motivem les persones de la nostra 
organització a fer-ho. 

A més, tenim més autoritat moral per pressionar a empre-
ses i governs a actuar. 

intro

Perquè  el canvi és urgent, som-hi doncs.

El Rodal SCCL 2021



- Hauríem de tenir electricitat de 
renovables, no?
- No sé si ens costarà el mateix que ara, 
tenim una oferta…
- Sí, l’oferta que fa Endesa és mantenir 
les nuclears amb els diners públics i la 
nostra factura.
- Fa mandra canviar de companyia…
- Per mandra ens estem quedant sense 
planeta!

L’
ENE
RGIA
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E l consum d’energia en general i el d’electricitat en particular no para 
d’augmentar.

Cada cop es fa servir més en mobilitat, regulació de la temperatura, ser-
veis al núvol… I que l’electricitat pugui ser renovable no implica que habitu-
alment ho sigui, així que cal treure l’halo d’ecològic a tot el que és elèctric. 
I per mostra un botó: les tres empreses que produeixen més gasos d’efecte 
hivernacle a l’estat espanyol són d’energia i, la primera, és l’elèctrica més 
important d’Espanya: Endesa. 

A més les grans companyies d’energia s’aprofiten de subvencions i del 
lliure mercat, i pugen tarifes sense tenir massa en compte la vulnerabilitat 
i la pobresa energètica de moltes famílies.
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Amb nom propi
Som Confort Solar

www.somconfortsolar.coop
Cooperativa de Sabadell que fa projectes d’energies re-
novables, amb la instal·lació i manteniment, especialment 
d’electricitat amb plaques solars fotovoltaiques.

Som Energia
www.somenergia.coop
Producció i comercialització d’electricitat d’origen renova-
ble, en un projecte cooperatiu, ecologista i descentralitzat. 
A la ciutat hi ha un grup local i punts per facilitar el canvi 
de companyia.

Per on comencem  
a fer un consum 
transformador?

    Jo amb regletes d’aquelles que tan-
quen el corrent. Així evitem el consum 
d’electricitat dels aparells en stand by, 
carregadors i transformadors.

    I si comprem un carregador i piles 
recarregables? Però deixem-ho a un lloc 
que tothom ho sàpiga per trobar-les quan 
les necessitem. 

    Per a mi el més important és con-
tractar l’electricitat a una empresa que 
només tingui d’origen renovable, perquè 
si la seva producció es fa amb petroli, ja 
m’explicaràs quina gràcia té.

I si volem fer un pas 
més? 

    Mireu, en aquest armari podem deixar 
un jersei i una armilla. Si fa una mica de 
fred a l’hivern, ja és això no? 

    En cas de discussió per la temperatu-
ra del local, hauria de guanyar sempre la 
proposta més eco: la que impliqui menys 
calefacció o aire condicionat.

    Les plaques solars han baixat molt de 
preu. Podríem mirar de posar-ne a la teu-
lada. Cada edifici hauria de mirar de tenir 
sobirania energètica.

  L’EN
ER

G
IA
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L’ALI
MEN
TACIÓ

i algun àmbit té un impacte molt fort tant en la nostra sa-
lut com en la del planeta, aquest és l’alimentació. Tenint en 
compte tot el que implica des del camp fins a la taula (des-
forestació, fertilitzants, transport, energia per produir fora 
de temporada, etc.) l’alimentació industrial és responsable 
de gairebé la meitat dels gasos d’efecte hivernacle.

El model alimentari agroindustrial ens està emmalaltint 
-pel greix, sucre i els ultraprocessats-, està empobrint i con-
taminant la terra i l’aigua, escalfant el planeta i matant per 
inanició la cultura pagesa.

- Com no ens posem les piles, desapareixeran 
els mercats dels barris, les botigues de 
queviures, els petits pagesos...
- Jo no tinc temps. Tiro de súper i de coses 
ràpides d’escalfar i vinga.
- I per llegir a l’etiqueta els ingredients que 
porten i d’on venen, per saber què menges 
tampoc tens temps suposo, no?
- …
- Això és justament el que vol l’agroindústria; 
decidir per nosaltres.
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Per on comencem  
a fer un consum 
transformador? 

    Es tracta de menjar les coses quan 
toca; no vulguis pebrot a l’hivern o ta-
ronges a l’estiu.

    També comprem de comerç just tot 
el que ve del Sud perquè no hi hagi ex-
plotació al darrere. I no pillar-lo a grans 
superfícies perquè comerç just a un sú-
per injust...

    Però millor que siguin aliments els 
més propers possibles. És una bogeria in-
sostenible que els aliments travessin mig 
món abans d’arribar al plat.

I si volem fer un pas 
més? 

    Jo començaria menjant poca o gens 
de carn. La petjada ecològica de la rama-
deria industrial és brutal. Això sense to-
car el maltractament animal, que és tot 
un “temazo”.

    I res d’un sol ús tipus fast food. Anem 
amb les nostres bosses i envasos i a llocs 
on puguem comprar sense empaquetar 
o a granel.

    Els ecològics són millor per la nostra 
salut i la del planeta. Si no, que li demanin 
a la terra o a l’aigua quin s’estimen més...

Amb nom propi

  L’A
LIM

EN
TA

C
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El Rodal
www.elrodal.coop
Botiga cooperativa de menjar agroecològic que 
aplica com a criteris la de proximitat, la tempo-
rada, cap al residu zero, comerç just i economia 
social.

Arran de Terra
www.arrandeterra.org/abastiment
Recull de pagesia tradicional que proveeix ali-
ments sans i de qualitat ubicats geogràficament 
en col·laboració amb Pam a pam.

karsten w
inegeart_unsplash
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Amb nom propi
Som Mobilitat 

www.somenergia.coop
Cooperativa catalana que aplicant una 
filosofia dels procomuns, promou l’ús 
compartit de vehicles elèctrics i la mo-
bilitat més sostenible.
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Per on comencem a fer 
un consum transforma-
dor? 

    És tan senzill com anar caminant o en bici. O, 
si no, en catalans, en la TUS o en la Renfe.

    Tenir cotxe no vol dir haver d’agafar-lo sempre, 
no? No ha de ser la primera opció sinó l’última.

    La gent es pot posar d’acord per compartir 
cotxe, no? Ara amb les eines que tenim és fàcil 
de fer i ho podem facilitar des de l’associació.

I si volem fer un pas més? 
    Per mi, ens hem d’oblidar la dèria aquesta de 

viatjar per viatjar. El món no pot aguantar viatges en 
avió de cap de setmana; hem de parar la màquina 
abans que no ens aturi ella.

    I que necessitis a vegades un cotxe no implica 
que l’hagis de tenir. Li pots demanar a una amiga, 
emprar un cotxe compartit o llogar-lo.

    Si necessites un cotxe, si el necessites de debò 
-que molta gent diu que el necessita quan no és ve-
ritat-, que sigui elèctric i carregat amb electricitat 
d’origen sostenible.

- El lloc està bé, però n’hem de buscar un 
altre perquè no hi arriba el transport 
públic.
- Però si després tothom ve en cotxe...
- Tothom no, nosaltres no. I suggerirem 
en la convocatòria que s’apunti altra 
gent. Sí?
- Aquesta està a vint minuts del tren.

La primera font d’emissió de gasos d’efecte hiver-
nacle és la crema d’hidrocarburs i aquí el transport 
privat té un paper cabdal. A més, els vehicles de 
benzina i especialment de gasoil són causa d’una 
contaminació atmosfèrica que empitjora la qua-
litat de vida i ja provoca més mort que el tabac.

Els cotxes i tot el que impliquen (aparcaments, 
carreteres, carrers, etc.) a més, provoquen sovint 
contaminació acústica, deshumanitza les ciutats i 
treu espai a les famílies, al camp, al medi natural, 
als animals…

LA
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Els ordinadors i els dispositius portàtils han pas-
sat de ser necessaris a ser gairebé imprescindibles. 
Tanmateix, al darrere seu hi ha un ús molt impor-
tant d’energia i recursos materials: metalls, plàstics 
i minerals rars.

Aquestes empreses cada cop tenen més control de 
les comunicacions. Les sovint anomenades xarxes 
socials no deixen de ser aplicacions informàtiques 
d’empreses privades per lucrar-se. Es nodreixen de 
crear-ne dependència per, a partir d’aquí, fer publi-
citat personalitzada i vendre metadades.

Pel que fa al programari, el més emprat és el pri-
vatiu, el funcionament del qual no es coneix perquè 
està tancat. 

LA TECNOLOGIA 
I  LA COMUNICACIÓ

- No entenc com podem defensar la 
justícia social i alhora usem empreses 
que no paguen impostos i que cada 
vegada tenen més poder.
- Em sembla que li dones massa voltes 
a les coses…
- Google té la primera i segona web 
més consultada del món, el sistema 
operatiu mòbil més emprat, el correu 
electrònic més utilitzat… I Amazon? No 
és per donar-li voltes?
- Ara que ho dius...



Amb nom propi
Repositori d’eines lliures 

www.xes.cat/repositori-eines-lliures
Recull de programari no privatiu rea-
litzat per la Xarxa d’Economia Solidària 
de Catalunya per disposar d’alterna-
tives a programari d’empreses amb 
pràctiques gens ètiques.

Fairphone
ww.fairphone.com/es/
Mòbil fet amb criteris de comerç just 
(minerals rars), justícia social i sosteni-
bilitat (fàcil reparació i sense obsoles-
cència programada).

Pangea
www.pangea.org
Associació solidària que ofereix serveis 
d’internet i correu electrònic de pro-
gramari lliure amb una filosofia oposa-
da a la de les grans multinacionals.

Som Connexió 
www.somconnexio.coop
Cooperativa catalana per allunyar-nos 
de l’oligopoli de les telecomunicacions.
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Per on comencem  
a fer un consum  
transformador? 
     

    Podem instal·lar un Linux. És gratis 
i té tot el que necessitem. I més ara, que 
cada cop més treballem al núvol. També 
es pot provar en una unitat virtual.

    Si no, almenys fer servir en Windows 
o Mac programes lliures. En tenim de na-
vegadors, per gestionar el correu, disseny, 
oficina… Ara n’hi ha gairebé per tot i en 
català.

    I mirar d’anar actualitzant l’ordinador 
perquè duri més. Es pot ampliar memòria 
o canviar el disc dur per un de més ràpid 
per mantenir el que tenim. I si en neces-
sitem un altre demanar-lo a entitats que 
ofereixen material informàtic recuperat.

I si volem fer un pas 
més? 

    Ara ja tenim un mòbil de comerç just. 
Està fabricat a la Xina, però no conté col-
tan o minerals tacats de sang.

    I perquè no demanes si algú té un 
mòbil en un calaix que no fa servir? O el 
pilles en una botiga de segona mà.

    També podem demanar a gent que en 
sap que ens ajudin a separar-nos de totes 
aquestes empreses tan fotudes. És un ma-
trimoni que està durant massa.
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 Nosaltres ja reciclem.
- Reciclar és com no cremar boscos; se sobreentén. El que 
hem de fer és no generar brossa; els contenidors haurien 
d’estar buits. 
- Ets massa radical.
- El radical no és l’illa gegant de plàstic que sura a l’oceà?
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L  a fantasia del creixement infinit en un món finit, 
no només és una mentida sinó que està duent el 
món al col·lapse. Al darrere de cada ús de materials 
acostuma a haver-hi una despesa d’energia, una es-
poliació de recursos insostenible, un impacte inde-
sitjable al medi natural i una explotació dels països 
centrals de la perifèria.

La desconnexió d’aquests impactes i de la traça-
bilitat dels productes, i un sistema econòmic que se 
sustenta en un consum ingent d’uns recursos cada 
cop més escassos, són els pilars d’un sistema que 
malbarata material i es basa en recursos no renova-
bles com ara els hidrocarburs.

Necessitaríem tres planetes per suportar la pet-
jada ecològica del consum que fem a Catalunya. 
Tanmateix de planetes només en tenim un, i ens 
l’estem petant.

ELS

I si volem anar més 
enllà? 

    Doncs tan senzill com no fer servir 
coses noves: pillar-ne de segona mà, ar-
reglar les espatllades i adonar-nos de què 
ja tenim prou de tot.

    Per mi, guerra als envasos d’un sol 
ús i al plàstic. Que la bossa sigui de mate-
rial compostable no qüestiona el model 
d’usar i llençar.

    Hem de fer el que m’explicava la iaia 
quan vivia al poble. No es llençava res i 
s’aprofitava tot. Hem de tenir aquí gots 
i plats reutilitzables per tots els actes i 
festes.

Per on comencem  
a fer un consum 
transformador?

    Hem de fer servir paper usat per una 
cara i, si ha de ser nou, reciclat. Ah, i im-
primir per dues cares. I netejar amb poca 
química, que tot allò acaba al mar; amb 
sabó a granel i el menys agressiu possible.

    Abans de llençar res, preguntar a al-
tres si els serviria allò que a tu et fa no-
sa. L’ajuntament hauria de tenir un canal 
per fer-ho.

    Quan ens reunim, demanem a les fa-
mílies que portin plats, gots i coberts de 
casa. També en podem tenir aquí un petit 
espai amb estris.

MA
TE

RIALS



Amb nom propi
Emaús 

www.emaus.es
Entitat que es dedica a 
la recollida i reciclatge 
de materials a Sabadell.

Dónalo
www.donalo.org
Eina per donar produc-
tes (mobles, ordinadors, 
electrodomèstics) que 
no utilitzis i també per 
poder rebre si en neces-
sites.

Revaixella
cal.gorina@gmail.com
Servei de cessió de 
vaixella complerta per 
celebracions i actes 
d’entitats.

Millor que nou
www.millorquenou.cat
Web de recursos per 
intercanviar i aprendre 
a reparar.
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CULT
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      i bé la cultura és tot allò que ens defi-
neix com a persones i que fa que visquem en 
societat, s’empra aquí des de la seva accepció 
més restringida; tot el conjunt de pràctiques 
artístiques lligades al lleure i a passar-s’ho bé.

La indústria de la cultura i l’entreteniment 
massiu mou quantitats ingents de diners. A 
més, defineix i promou estils de vida unifica-
dors i acrítics perquè al darrere té sistemes eco-
nòmics i polítics hegemònics. Publicitat -allò 
pensat perquè no siguem qui som i actuem di-
ferent en profit d’altri- no només són anuncis 
o emplaçament de productes, també és cada 
actitud, afirmació o ideologia que hi surt a una 
cançó, una sèrie o unes fotografies.

Amb nom propi

- Podem posar una pel·li de Disney i així la 
canalla està entretinguda.
- No són empreses neutres. A més dels valors 
que van transmetent que déu-n’hi-do, volen 
que visquis en un món de fantasia perquè no 
t’adonis del que tens davant dels nassos.
- Ja, però són feliços una estona…
- Si la felicitat és allò, m’estimo més la infelicitat.

Per on comencem  
a fer un consum 
transformador?

    Jo començaria per no anomenar cul-
tura a tota la producció de la factoria de 
Hollywood…

    Passa de grans productores i quan 
programis algun espectacle que sigui de 
companyies locals.

    D’una llibreria o del cineclub pots bus-
car un llibre o una pel·lícula que et facin 
pensar i alimentin la teva capacitat crítica.

I si volem fer un pas 
més? 

    Doncs apuntat a un grup que difongui 
la cultura local i tradicional d’aquí.

    No consumeixis; fes-ho tu. Agafa tu 
el micro, el pinzell o la ploma, i tanca 
YouTube o Netflix.

    Si a l’entitat s’està tractant un tema, 
que no tot sigui sempre de cap, cerebral. 
Vull dir segur que hi ha artistes amb pro-
postes per dir allò que vols però des dels 
sentits, des del cor.

Festes populars de Sabadell
festespopulars@gmail.com
Festa autogestionada per entitats 
i organitzacions de la ciutat que 
ajunten consciència i diversió. 
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LA 
ROBA



Amb nom propi
Roba Amiga

www.robaamiga.cat
Projecte de normalització laboral de 
recollida de roba i sabates usades.

L

17

       a indústria del tèxtil és dels sectors on es fan més palesos tots 
els aspectes indesitjables del consum irresponsable. Els productes 
tenen un valor efímer, perquè les modes estan pensades perquè allò 
que abans era cool a la temporada següent ja no tingui valor. Les em-
preses del Nord creen marca i tendències, però gairebé no produei-
xen, per abaratir costos a base d’explotació laboral al Sud altament 
feminitzada.

A més, la contaminació associada a la producció, la despesa ingent 
d’aigua (s’han assecat rius pel conreu del cotó), els microplàstics (fi-
bres derivades del petroli, que deixen anar en rentar-les i tints quí-
mics que destrossen espais naturals). I a més prop del 70% del tèxtil 
acaba a les escombraries.

- És discreta i ens pot anar bé, no?
- Sí, ja, però la necessitem?
- Sí… bueno no… no sé… Però no va malament 
tenir-ne més.
- Ho sento, però és que jo aquí veig cotó 
transgènic i treballadores cosint-la a 
Bangladesh o Índia sense contracte i cobrant 
una merda…
- Ja ens arreglem amb el que tenim, tens raó.

I si volem fer un pas 
més? 

    Obrir l’armari i mirar. Fa falta alguna 
cosa? No. Doncs ja està. Contenta’t amb 
el que tens.

    Si no la trobes fabricada a Catalunya 
i ha de ser del Sud, que sigui de comerç 
just i ecològica.

    Demanar a la mare o al iaio o a qui sà-
piga cosir que te n’ensenyi. O apuntar-te a 
un grup de costura, per aprendre a arre-
glar o millorar les peces de roba que tens.

Per on comencem  
a fer un consum 
transformador?

    Passant de les modes; tu al teu rotllo 
i al teu estil, i fer durar al màxim la roba 
que t’agrada. I sí, mira l’etiqueta. I la ro-
ba feta aquí o de comerç just i eco; així 
saps que no explotes gent a Bangladesh, 
la Xina, etc.

    Abans de comprar, demanem si a algu-
na li sobra allò que jo necessito. I jo també 
puc passar una peça que ja no em poso.

    I les botigues de segona mà, què? Tu 
estrenes igual però sostenible. Avui en dia 
n’hi ha moltes.

LA
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- I aquesta cara?
- Estic superemprenyada. 
El caixer ens ha cobrat dos euros 
per treure diners.
- Doncs jo m’empipo quan 
utilitzen la pasta per finançar 
empreses d’armament o quan 
acaba a paradisos fiscals.
- Això també fot, sí.

a gran banca no té problema en do-
nar crèdit a empreses amb greus impac-
tes al medi ambient o en les persones. 
Participen en el finançament de grans 
obres d’infraestructures que agredeixen 
el territori, en l’especulació amb opcions 
de futur amb productes bàsics com cereals 
o aigua, o participen en les estratègies de 
les transnacionals per no pagar impostos.

A més, són la baula imprescindible d’un 
capitalisme del creixement infinit que està 
conduint el planeta dalt a baix d’un pe-
nya-segat. Els criteris amb què donen (o 
neguen) crèdits es basen en la rendibilitat 
econòmica, sense mirar més enllà

ELS 
DINERS

Per on comencem a fer un 
consum transformador? 

    La primera cosa, el primer, és obrir un compte a una 
caixa o banc petit o que sigui cooperativa.

    Ningú parla de les assegurances, però també mouen un 
munt de pasta. N’hi ha de depredadores i alguna que aplica 
criteris de justícia social. Me n’informo i us dic.

    Si no volem demanar diners als bancs, podem fer un 
micromecenatge perquè hi ha gent disposada a posar uns 
“quartos” en recolzar un projecte interessant.
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Fiare banca ètica
www.fiarebancaetica.coop
Banc cooperatiu creat des 
de baix que no inverteixen 
en negocis foscos i dona 
crèdit a projectes que no 
poden accedir a la banca 
convencional.

Coop57
www.coop57.coop
Cooperativa de serveis finan-
cers per a les entitats sòcies, 
i que té sistemes de garantia 
socials i mancomunats.

Goteo
www.goteo.org
Plataforma de micromecenat-
ge per al suport a projectes 
amb una filosofia dels proco-
muns.

ELS D
IN

ER
S

I si volem fer un pas més?
    A mi m’agradaria que l’associació es fes sòcia de la ban-

ca ètica. Com més capital social tingui, més crèdits podrà 
donar. Les entitats amb els mateixos valors ens hem de 
donar suport. Vaja, és la meva manera de pensar.

    Hi ha una cooperativa que no és banc però dona crè-
dits. Per entrar-hi et fan com una mena d’auditoria social i 
ambiental. Si no compleixes un dels requisits, no hi entres.

    Sembla que tot hagi de passar per diners, però no. 
Podem muntar un espai de troc, un xat on oferir el que 
no vols, un banc del temps… Idees o experiències no en 
falten, ja t’ho dic.

Amb nom propi
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TIV
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IB

LESEl món necessita un canvi ràpid i no n’hi ha prou 

amb el que fem les persones i les organitzacions. La 

nostra feina és necessària però no suficient. Només 

amb uns moviments socials transformadors forts 

que pressionin les administracions públiques, les 

grans empreses i els parlaments, podrem canviar 

un model de consum insostenible.

D’iniciatives n’hi ha moltes. Plantegeu-vos parti-

cipar en alguna d’aquestes, en cercar-ne d’altres 

o en crear-ne alguna de nova. Sense afany de ser 

exhaustives, aquí en teniu algunes com a mostra:

activismes imprescindibles

1 L’energia: Xarxa per la Sobirania energètica,  

avançar cap a un nou model energètic distribuït, 

renovable, democràtic, just

2 L’alimentació: PiC Vallès, foment de l’agroecolo-

gia i l’alimentació respectuosa al Vallès Occidental.

3 La mobilitat: Massa crítica Sabadell, bicicletada 

reivindicativa per una ciutat 100% ciclable, segura 

i saludable.

4 La tecnologia i la comunicació: Campanya No 

siguis GAFAM, per afavorir que les organitzacions 

emprin eines digitals lliures i socials. 

5 Els materials: Zero Waste Barcelona, debat, 

consciència, assessorament i pressió per a l’eli-

minació dels residus.

6 La cultura i l’art: Consume hasta morir, denún-

cia creativa amb tècniques de contrapublicitat de 

l’actual model econòmic.

7 La roba: Campanya Roba neta, observació, de-

núncia i difusió de les condicions de fabricació en 

països del Sud de la roba.

8 Els diners: Banca armada, denúncia i difusió 

de la relació entre la gran banca i la fabricació 

d’armament.
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El Rodal SCCL és una cooperativa de Sabadell de consumido-
res de productes ecològics, amb una botiga oberta a tothom al 
carrer de la Unió, 46.
És un projecte col·lectiu i horitzontal creat per consumir de ma-
nera coherent amb els nostres principis. Això és, fer-ho de ma-
nera que sigui sostenible per a la terra i l’aigua, i saludable per 
a nosaltres, donar viabilitat a qui treballa el camp, i fomentar 
l’economia local, social i solidària.
Entenem que el nostre consum ha de participar en la creació 
d’un model alternatiu a l’actual. Un model que és depredador 
amb els animals, amb el medi ambient i amb les persones. Un 
model que està escurçant el futur del planeta; l’únic planeta 
que tenim.




