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Vinum Nature (27 de març) és 
el saló professional dels vins 
ecològics, naturals i biodinà-
mics. Aquest any la cita és al 
Museu Marítim de Barcelona i 
està centrat en el sector profes-
sional, tot i que s’està prepa-
rant una festa per al públic en 
general, per a finals de la 
primavera, al Poble Espanyol, 
en el turó de Montjuïc.

Vinum Nature va començar 
sent un projecte editorial de 
Ecomundis amb dos objectius 
molt clars: ser el referent 
d’Espanya i Europa que con-
centri l’oferta dels vins ecolò-
gics espanyols, i difondre les 
seves propietats saludables i 
sostenibles. Actualment és 
l’única guia que recull i expli-
ca els vins ecològics del nostre 
país.

Crec que els vins ecològics són cada 
vegada de més qualitat i emergents, 
però anem a la gènesi de Vinum 
Nature, com se us va ocórrer crear 
la primera guia?

Pablo Chamorro
El 2011 vam crear la primera edició de 
la guia Vinum Nature en observar que 
el vi ecològic no té el lloc que mereix 
en els punts de venda i restaurants.

Quants vins apareixen a la vostra guia?

Pablo Chamorro
A la primera guia apareixen uns 300 
vins. Després el 2012 vam fer una 
segona edició per Catalunya ja que 
entre el 40 i el 45% dels vins ecològics 
que s’elaboren a Espanya són ca- 
talans, i el 2013 vam fer una nova 
edició per a tot l’Estat espanyol on ja 
tenim 600 referències de vi ecològic.

Una de les coses bones que esteu 
fent és donar a conèixer aquest 
tipus de vins i suposo que d’aquí 
us va venir la idea de muntar una 
fira.

Pablo Chamorro
Efectivament, de seguida ens vam 
adonar que calia tastar aquests vins i 
portar-los al comunicador, que neces-
sita conèixer i parlar amb l’elaborador, 
perquè aquest li expliqui que si no 
utilitza pesticides o fertilització química 
la qualitat del sòl és brutal i fa que el vi 
sigui més ric, més saludable. 

Per això és bo aquest contacte. Per 
tot això pensàvem que una fira era 
fonamental.

Parlem ara d’aquesta segona edició

Pablo Chamorro
Et puc dir que hi participen uns 80 
cellers. Tindrem una sala de cates com 
l’any passat. També tindrem un petit 
auditori per l’apartat més tècnic, les 
certificacions, les normatives.

M’agradaria saber què opinen 
les grans marques de vins i caves, 
sobre el vi ecològic.

Pablo Chamorro
Les grans marques sempre tenen 
una mica de recel i són bastant 
conservadores a l’hora de fer comu-
nicacions categòriques sobre això, 
però hi ha grans marques que, 
encara que no indiquen en el seu 
etiquetatge que tenen producte eco- 
lògic, ja el tenen.

La D.O. Penedès té un percentat-
ge elevadíssim de productors ecolò-
gics.
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Condicions laborals dignes i salaris 
justos, la igualtat entre homes i dones, 
el respecte al medi ambient i no 
permetre l'explotació laboral infantil, 
són les bases del Comerç Just, movi-
ment que va sorgir fa 40 anys per tal 
de donar suport al desenvolupament 
dels pobles del sud i lluitar contra la 
pobresa. Hi ha productes com el cafè, 
el cacau, la canya de sucre o el cotó 
que tradicionalment s’han hagut d’im- 
portar.

Des que el 1969 s’obrís a Holanda 
la primera botiga de comerç just d’Eu- 
ropa fins avui, hi ha hagut moltes 
transformacions. Actualment, unes 
500 empreses controlen aproximada-
ment el 70% de tot el comerç mundial. 
Les dades indiquen que el comerç just 
creix però el comerç mundial està 
cada vegada més concentrat en 
menys mans i són majors les condi-
cions d'explotació i desigualtat.

A Espanya, el Comerç Just no ha 
interromput les seves vendes en 
l’última dècada i, dels gairebé 7 
milions d'euros de facturació el 2000, 
es va arribar als 28,3 milions el 2012. 
Així ho indica l’últim informe de la 
Coordinadora Estatal de Comerç Just 
(CECJ).

És, sens dubte, una dada positiva 
però petita si la comparem amb els 
1500 milions d'euros que factura la 

Gran Bretanya. I si atenem al que es 
consumeix en comerç just per persona 
a l’any, els espanyols amb prou feines 
arribem als 60 cèntims, mentre que en 
països com el Regne Unit o Suïssa, la 
mitjana per persona puja a 28 i 29 
euros respectivament.

En aquesta economia globalitzada, 
hem de ser conscients que cada 
vegada que anem a comprar al súper o 

a la botiga del nostre barri, estem 
decidint com volem que siguin les 
regles d'aquest sistema.

Com reconèixer un producte de 
comerç just
A Espanya, les organitzacions socials 

que han treballat en el 
desenvolupament 
del Comerç Just 
tenien les seves 

pròpies botigues, però ara 
les empreses han començat 
a participar també. Trobem 
dos tipus de garantia:

D’una banda hi ha la 
certificació de producte, que 
atorga Fairtrade Internacio-
nal, organització que 
estableix, a escala mundial 
els estàndards de Comerç 
Just per a productors i 
comerciants. Per garantir la 
independència i la qualitat 
del seu sistema de certifica-
ció, l’auditora independent 
FLO - Cert visita als produc-
tors, verifica el compliment 
d’aquests estàndards i 

concedeix el segell. Alguns 
d'aquests estàndards són, per 

exemple, que els productors puguin 
cobrir costos, que es respectin els 
drets dels treballadors o que a més 

rebin una prima de finançament addi-
cional per a millores en el negoci: 
formació, inversió en cultiu biològic, 
etc...

D'altra banda hi ha la garantia 
d’organització, que donen associa-
cions que des de fa molts anys s'han 
dedicat al Comerç Just, abans que el 
segell Fairtrade fos creat. La majoria 
tenen les seves pròpies botigues i 
controlen el producte des del seu 
origen. Moltes d’elles tenen a més el 
segell Fairtrade i també les trobem en 
supermercats i botigues d’alimentació 
ecològica.

Com ja hem dit en altres ocasions, 
el paper de les administracions públi-
ques és molt important. Actualment 
només consumeixen un 0,5% del 
comerç just que es ven a tot Espanya. 
En aquest sentit cal esmentar dues 
notícies importants. Precisament 
aquest mes entra en vigor la nova 
normativa de la UE que permet intro-
duir criteris socials i mediambientals 
en les licitacions. D’altra banda, al 
començament d'aquest any la UE va 
signar un acord que regularà les matè-
ries primeres per evitar l'especulació 
amb els aliments, com passa, per 
exemple, amb el blat, el blat de moro o 
el sucre. Ara el que cal és que els 
països membres ho incloguin en la 
seva legislació.
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EDITORIAL

Comerç just: la decisió individual 
porta al canvi global

Marta Gandarillas, periodista, martagandarillas@hotmail.com

ALIMENTACIÓ
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Com la gran majoria de proteïnes 
vegetals, procedeix de l’Extrem Orient 
i ha estat una de les primeres a 
consumir-se a tot el món, potser per la 
seva textura i sabor.

El seu contingut en proteïnes és 
d’un 24,7% i el seu contingut en 
greixos és del 0,30%, un percentatge 
molt baix si ho comparem amb el 24% 
de la carn de porc o del 13% de la de 
toro. Per cada 100 g de seitàn obte-
nim 110,52 calories.

Està elaborat a base de gluten de 
farina de blat, cuit amb algues kombu 
i salsa de soja. La seva aportació ali- 
mentària no només és proteica sinó 
que a més conté les sals minerals de 
les algues i lisina, aminoàcid essencial 
del que són deficitaris la majoria de 
cereals.

Es recomana el seu consum a 
nens, ancians i persones febles, i fins 
i tot diabètics, donada la seva pràctica 
absència d’hidrats de carboni. El seu 
agradable sabor, textura i fàcil digestió 
serà agraïda per tots.

El seu cuinat és similar al de qual-
sevol proteïna animal, es pot consumir 
simplement a la planxa, rostit, en 
mandonguilles, rostit amb ceba saltat 
amb verdures, en l’elaboració de ca- 
nelons tradicionals, en forma de esca-
lopa o milanesa... El truc per que que- 
di sempre saborós és que la seva 
cocció sigui el més breu possible ja 
que la salsa de soja perd el seu sabor 
amb el temps de cocció.

Seitàn, el rei de les proteïnes
INGREDIENTS (4 persones):

- 350 gr. de seitàn (tallat a daus)
- 2 cebes de Figueres (tallades a 

làmines)
- 6 alls tendres tallats a tires de 

5 cm
- 300 gr. de xampinyons (tallats 

a làmines)
- 1 pastanaga ratllada
- 1 culleradeta de pebre vermell 

de la vera
- 1 polsim de 5 pebres ratllats
- 1 polsim de nou moscada acabada 

de ratllar
- ½ culleradeta de canyella en pols
- 200 cl. de crema de llet de soja

PREPARACIÓ:

Cobrir el fons d’una paella de ferro amb 
un rajolí d’oli d’oliva.

Un cop calent saltarem la ceba 
amb una mica de sal, tapar i deixar que 
suï uns 2 minuts. Tot seguit afegirem 
els alls tendres saltejant-los fins que 
estiguin daurats. Després afegirem els 
xampinyons laminats, amb una mica 
més de sal i oli. Tapar i esperar uns 3 
minuts a que comencin a deixar anar 
el seu suc, just en aquest moment afe-
girem el seitàn tallat a daus, una pasta-
naga ratllada, i totes les espècies per 
l’ordre descrit en els ingredients.

Saltejar el seitàn uns 3 minuts 
perquè es perfumi amb totes les espè-
cies, afegir la crema de llet baixant el 
foc al mínim per evitar la seva evapo-
ració. Coure un minut més i ja tenim el 
seitàn llest per servir i gaudir.

Seitàn a la cortesana

http://www.vegetalia.com/
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Aquest mes entra la primavera, l’es- 
tació que els xinesos anomenen “pri- 
mer moviment”. De la letargia de l’hi- 
vern passem a l’explosió de la  natura 
que ho omple tot de vida i energia. 
Quin millor lloc i quina millor manera 
de preparar-se per la seva arribada 
que, el també “primer moviment” de 
2014 de Biocultura, la fira de produc-
tes ecològics i consum responsable 
més important d’Espanya. Un lloc on, 
com diuen els organitzadors, l’Asso- 
ciació Vida Sana, podem trobar “les 
millors propostes per a un món més 
net, més sa, més segur, més just i més 
subtil”. Aquest any se celebra el trentè 
aniversari de la seva primera edició a 
Madrid però, aquest mes, la cita ens 
porta a la costa del Mediterrani, al 
Llevant. Del 7 al 9 de març, la 5a edi- 
ció de BioCultura València reuneix 
més de 200 expositors al pavelló 8 de 
“Fira de València”. Durant aquests tres 
dies s'espera que hi vagin uns 20.000 
visitants que, com sempre, trobaran la 
millor i més variada oferta ecològica 
del mercat: alimentació, productes 
certificats per a la higiene i la cosmèti-
ca, materials per a la bioconstrucció, 
energies renovables, mobles i decora-
ció saludables, teràpies naturals i 
medicines integratives, estalvi i reci- 

clatge, ecologia i medi ambient, turis-
me rural, joguines, artesanies, música, 
lli- bres, revistes...

Com ja sabeu tots els assidus a 
Biocultura, a més de l’oferta comercial, 
hi ha més de 150 activitats paral·leles: 
tallers, conferències, ponències, de- 
bats, concerts...

En aquesta 5a edició de Biocultura 
València anem a trobar-nos, entre al- 
tres novetats, amb la I Jornada sobre 
habitatge ecològic, social i sosteni-
ble, que tindrà lloc el diumenge 9 i on 
ens podrem informar sobre el projecte 
de cohousing de la Cooperativa Hogar-
bes i saber més sobre l’habitatge social, 

ecològic i sostenible en règim de coope-
rativa. Aquest mateix diumenge, està 
previst també un “Curs-taller” per la 
manipulació de fruites i verdures al 
comerç “bio” i una quedada popular 
per a una classe gratuïta de ioga.

Durant el divendres i el dissabte, 
s’impartirà el ll Curs de cosmètica 
natural per terapeutes, en què es 
tractaran temes com la pell i les emo-
cions o l’aplicació cosmètica d’essèn- 
cies florals. Tampoc podia faltar Mama 
Terra, el festival ecològic de la infància 
que, durant el dissabte i diumenge, 
tindrà entretinguts els més petits amb 
els seus “10 tallers per a un món 

millor”: ceràmica, elaboració de pa, 
hort escolar, maquillatge amb pintures 
ecològiques i altres. Segons les últimes 
dades, el creixement del sector “bio” 
segueix en expansió. “Cada vegada 
són més les persones que saben que 
la democràcia es construeix cada dia, 
començant per la cistella de la compra 
i els fogons i no en les urnes cada 
quatre anys”, ens comenta la directora 
de la fira, Ángeles Parra. “Biocultura 
és una explosió d’alegria en un món 
caracteritzat per la depressió i la 
foscor. És il·lusió, esperança i reivindi-
cació, però sempre amb un somriure i 
amb consciència”.

5a edició de Biocultura València: 
Altres formes de produir, consumir i viure

ASSOCIACIONSJosep Sanchis, Periodista. Responsable de Comunicació de LA UNIÓ i de www.puntdesabor.com

L’horta ecològica valenciana
L’agricultura ecològica de la Comunitat 
Valenciana va a l’alça i les seves xifres 
no paren de créixer en els últims anys 
tot i que se situen encara lluny d’altres 
comunitats autònomes.

Segons les últimes xifres disponi-
bles, corresponents al 2011, hi ha unes 
65.000 hectàrees conreades per produc- 
tors. La crisi econòmica ha empès a 
persones en atur a convertir-se en empre- 
nedors i iniciar la seva pròpia trajectòria 
laboral en el cultiu, en horts ecològics o 
en botigues especialitzades per a la 
comercialització de productes naturals. 
També s’ha registrat un increment im- 
portant de l’activitat en el sector agrari-
industrial, on elaboradors i transforma-
dors ecològics han entrat amb força.

La major part de la producció es 
continua exportant, sobretot als països 
del nord d’Europa, i aquesta és la prin- 
cipal assignatura pendent a la qual 

s’enfronta el sector a la Comunitat Va- 
lenciana i a la resta d’Espanya: el con- 
sum puja però no en la mateixa pro- 
gressió que la producció o la comercia-
lització. Això no és obstacle perquè 
cada vegada hi hagi més supermercats 
i destaca el fet que a la ciutat de Valèn-
cia n’hagin obert quatre en només un 
mes, que se sumen als ja existents.

Per subministrar productes a 
aquests i a d’altres va sorgir ara fa tres 
anys una iniciativa anomenada 
puntdesabor.com, que sota l’aval de 
l’organització agrària valenciana LA 
UNIÓ de Llauradors es dedica al 
cultiu, venda i distribució fonamental-
ment de verdures i fruites ecològiques 
i de proximitat. Es tracta d’apropar des 
de l’agricultor al consumidor, sense 
intermediaris, una àmplia gamma de 
productes frescos certificats a un preu 
realment assequible.

Per a això disposa d’una finca de 
cultiu propi, una gran xarxa d’agri- 
cultors locals, l’aparador d’una botiga 
al centre de València que reflecteix el 
bon fer de la producció sana de l’horta 
i des de fa poc una botiga online 
perquè tots els consumidors ecològics 
de l’Estat ho puguin apreciar.

Apostar per l’agricultura ecològica 
és fer-ho per una agricultura viva, per 
uns productes de temporada cultivats 
en sòls rics, amb les condicions 

climàtiques adequades i completant el 
seu calendari natural. Així s’acon- 
segueix la sostenibilitat del territori en 
potenciar el producte de proximitat. 

Per què consumir una taronja de 
Sud-àfrica o un tomàquet del Marroc si 
els tinc al costat de casa i a més a més 
ecològics? I contribueixo a mantenir a 
la gent en el territori, tinc un menor 
cost energètic i per si fos poc tot això: 
són de millor qualitat nutricional.
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La indústria tèxtil és una de les 
grans contribuïdores a la conta-
minació mediambiental sobre-
tot per l'ús de grans quantitats 
d'aigua (abocades directament 
sense tractar als rius) i l'ús de 
productes químics nocius en els 
processos de producció.

Què podem fer? Consum responsable. 
Una solució podria ser recolzar les mar- 
ques amb major consciència social i 
mediambiental i una altra més sosteni-
ble seria reutilitzar i comprar roba de 
segona mà solidària.

Reciclar la roba i el calçat usat que 
ja no utilitzem, és una bona manera de 
començar. Segurament hem vist con- 
tenidors amb aquesta finalitat i ens 
hem preguntat qui està darrere i quins 
beneficis obté del reciclatge tèxtil. Els 
contenidors, uns 5000 repartits per 
tota la geografia peninsular, pertanyen 
a HUMANA, Fundación pueblo para 
pueblo (http://www.humana.cat), ONGD 
que promou projectes de cooperació 
en diferents països d’Àfrica, Sud-
Amèrica i Àsia amb la intenció de 
recolzar el progrés de les comunitats 
beneficiàries, a més de la seva impli-
cació en la protecció mediambiental. 
La roba que dipositem en els seus 

contenidors arriba a les plantes de 
classificació (actualment una a Barcelo-
na i unes altres a Madrid i Granada), on 
comença el procés de separació de les 
peces que s'ordenen en diferents grups 
segons la qualitat de les mateixes.

Segons les dades de l’organització, el 
12% de la roba susceptible de ser 
venuda i reutilitzada, es destina a les 
botigues de segona mà d’Humana. El 
48% s’envia a Àfrica a plantes de classi-
ficació locals, gestionades per la pobla-
ció per estimular l’activitat econòmica i 
generar ocupació. Un 32% del gènere 
que no es pot reutilitzar pel seu estat, o 
per la qual no tenen capacitat per 
reciclar-la, es ven a diferents empreses 
de reciclatge tèxtil. El 8% restant es 
destina a centres de tractament de re- 
sidus; draps que no es poden reutilitzar 
ni reciclar degut el seu mal estat i la seva 
confecció amb teixits no reciclables.

Amb els recursos econòmics que 
s’obtenen de tot aquest procés es finan-
cen els projectes de cooperació interna-
cional per ajudar a la millora d'altres 
comunitats amb necessitats educatives, 
d’inserció laboral, plans de desenvolu-
pament comunitari, d’agricultura i crei- 
xement rural, programes sanitaris i 
assistència en cas d’emergència.

Les dades econòmiques i audito-
ries d’Humana es troben publicades a 

la seva pàgina web: la seva 
principal font d’ingressos pro- 
cedeix de la venda de roba de 
segona mà (92,5% l’any 
2012), la segona són les sub- 
vencions públiques i privades 
(5,5%), completant-se el 2% 
restant amb un altre tipus 
d’ingressos.

Humana disposa de mo- 
ment, de 29 botigues entre 
Madrid, Barcelona, Granada i 
Sevilla, on es poden trobar 
sabates o roba original i de 
qualitat que no veiem en ten- 
des convencionals, com mo- 
da dels anys 60 i 70. Visitant 
les seves botigues et pots 
informar sobre la labor duta a 
terme en altres països i com-
prant en elles col·labores a 
finançar els seus projectes de 
cooperació.

Actualment els esforços 
per reciclar són evidents de 
forma contínua. La recerca 
científica sobre l’ambient i les 
conseqüències de les nostres 
accions mai han estat més 
disponibles per al públic, així 
com la informació sobre com reciclar i 
conèixer els tipus de material per 
usar-lo de diferents maneres.
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Història d’un pollastre infiltrat

CONSUM RESPONSABLE

Consum tèxtil responsable: Humana

Dir que les persones individuals, en les 
seves decisions concretes de compra, 
influeixen en el que produïm i com ho 
produïm no és nou. Tampoc ho és 
apel·lar a la responsabilitat de cada 
consumidor en la seva elecció diària de 
compra. Ara bé, al marge de les priori-
tats personals de cada individu, l’encert 
en la decisió final estarà condicionat per 
la qualitat de l'etiquetatge. Un bon 
etiquetatge és aquell el contingut del 
qual és comprensible, pertinent i 
honest. El consumidor té l’obligació de 
decidir i el dret a estar correctament 
informat.

Vegem quina és la situació en què 
actualment es troba el sector productor 
de carn de pollastre a l’hora d'etiquetar 
el seu producte. En un pollastre, tres 
són els elements que s’han d’integrar en 
qualsevol sistema d’etiquetatge: edat de 

l’au en ser sacrificada (45 dies per a les 
gammes més baixes de pollastre indus-
trial); alimentació i aspectes relacionats 
amb el benestar animal com ara densi-
tats o accés a corrals, exteriors o no.

Per cobrir aquests aspectes el 
Consell d’Europa va publicar l’any 2008 
un Reglament d’obligat compliment en 
tota la Unió Europea sobre comercialit-
zació de carn d’aus de corral en el qual 
s’establien cinc categories d’etiquetatge 
segons el mètode de cria de les aus. El 

Reglament no obligava a usar-lo però 
establia expressament que en cas de no 
utilitzar aquestes categories no podrien 
incloure cap altre terme. A Espanya, a 
les empreses no els agradaven les 

definicions, però en comptes d’abs- 
tenir-se d’utilitzar altres termes, tal com 
exigia el Reglament, van decidir ig- 
norar-les llançant-se a una espiral de 
termes i accepcions més il·lusòries que 
reals enfront d'una administració supe-
rada i incapaç de posar ordre.

Cal destacar especialment l’ús, pri- 
mer, i abús, després, del terme “corral”. 
Aquesta denominació neix com a 
producte de l’esforç honest d'una sèrie 
de productors que sí van incorporar alts 
estàndards en la producció i es van 
desviure per fer un lloc en el mercat al 
pollastre de “corral”. Amb el temps i 
davant l’èxit que tenia el seu producte 
en el mercat, molts altres productors es 
van pujar al carro i van començar a 
comercialitzar com “corral”, pollastres 
industrials que mai havien trepitjat un 
corral, generant una competició injusta 
per als inventors originals del terme 
comercial que no podien competir, 
atesos els majors costos que suposava 
l’aplicació d’alts nivells de benestar 
animal. Mentrestant el consumidor, 
com sempre, estafat i enganyat.

Maria Cacheda Pérez, Divulgadora Científica, mariacacheda@hotmail.com

“L’encert en la decisió final estarà 
condicionat per la qualitat de 

l’etiquetatge”

Què fem amb la roba?

http://www.humana-spain.org/
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segona mà (92,5% l’any 
2012), la segona són les sub- 
vencions públiques i privades 
(5,5%), completant-se el 2% 
restant amb un altre tipus 
d’ingressos.

Humana disposa de mo- 
ment, de 29 botigues entre 
Madrid, Barcelona, Granada i 
Sevilla, on es poden trobar 
sabates o roba original i de 
qualitat que no veiem en ten- 
des convencionals, com mo- 
da dels anys 60 i 70. Visitant 
les seves botigues et pots 
informar sobre la labor duta a 
terme en altres països i com-
prant en elles col·labores a 
finançar els seus projectes de 
cooperació.

Actualment els esforços 
per reciclar són evidents de 
forma contínua. La recerca 
científica sobre l’ambient i les 
conseqüències de les nostres 
accions mai han estat més 
disponibles per al públic, així 
com la informació sobre com reciclar i 
conèixer els tipus de material per 
usar-lo de diferents maneres.
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VARISECOLOGISTES HISTÒRICSMontse Mulé, Redactora, Eco-Animalista, montse@centipedefilms.com

Félix Rodríguez de la Fuente va néixer 
a Poza de la Sal, Burgos, el 14 de març 
de l’any 1928.

Etòleg, naturalista, divulgador cien- 
tífic, home de gran personalitat, va 
estudiar el comportament dels llops; 
les àguiles; els voltors; els linxs; en va 
parlar en articles en diaris; en revistes; 
en programes de ràdio; en col·labora- 
cions en programes de televisió; els va 
filmar i va arribar a ser molt i molt 
popular amb els seus programes pro- 
pis a televisió com Fauna (1968), Vida 
Salvaje (1970), Planeta Azul (1970-
1974) i El Hombre y la Tierra (1974-
1980).

Va créixer en un ambient familiar 
intel·lectual, el seu pare era notari, 
mostrant, des de petit, molt interès per 
la natura. Als deu  anys va entrar intern 
als Corazonistas de Vitoria, experiència 
que no li va agradar gaire per la pèrdua 
de llibertat que això li va reportar. 

Al 1946 va començar  la carrera de 
Medicina a la Universitat de Valladolid 
i es graduà en Estomatologia a Madrid, 
l’any 1957. Paral·lelament, es va con- 
vertir en un gran expert en falconeria. 
Es un dels firmants de l’acta de funda-
ció de la Sociedad Española de Ornito-
logía i promotor de la Asociación para 
la Defensa de la Naturaleza (ADENA).

Va exercir d’odontòleg a mitja jor- 
nada durant un parell d’anys, per 
poder seguir amb la seva vocació natu-
ralista, fins la mort del seu pare, al 
1960, llavors ho va deixar del tot per 
dedicar-se de ple a la seva passió per 
la falconeria i per l’estudi de la Fauna 
Ibèrica i la divulgació científica. 

Durant aquests anys va ser de gran 
influència en ell la personalitat del 
biòleg Jose Antonio Valverde, qui es va 

donar a conèixer internacionalment al 
enfrontar-se al Ministerio de Agricultu-
ra quan es volia assecar les Marismes 
del Guadalquivir, assumpte que final- 
ment va concloure en la creació del 
Parque de Doñana.

El 1966, l’any en que es va casar 
amb la francesa Marcelle Geneviève 
Parmentier, aconsegueix la protecció 
per llei a Espanya del falcó pelegrí i de 
les rapinyaires nocturnes, el que 
converteix el país en un referent, ja 
que és el primer en què s'aprova una 
normativa d’aquest tipus. Amb la seva 
dona va criar dos llobatons que va 
salvar de morir a cops de pal, i els va 
portar a una finca de Pelegrina, prop 
de Sigüenza (Guadalajara), on va apro-
fundir en l’etologia del llop. El llop era 
un animal perseguit i assetjat, s’el 
considerava enemic de l’home i, 
concretament, de la ramaderia i de les 
espècies cinegètiques, i el defensar-lo 
li va portar molts problemes, inclús va 
rebre amenaces de mort.

En una època en que l’Ecologisme 
no existia com a tal, va ajudar a conèi-
xer i a estimar al llop, evitant la seva 
desaparició de la Península Ibèrica, i a 
mirar de diferent manera als linxs, als 
voltors, a les àguiles real i imperial, va 
lluitar per preservar l’ós ibèric, però 
alguns criticaven les argúcies que feia 
servir per rodar plans espectaculars 
per els seus documentals, com el fet 
d’haver lligat un conill per que l’àguila 
l’agafés amb les seves urpes.

El doctor Félix Rodriguez de la 
Fuente defensava que l’equilibri de la 
natura està per sobre de la individuali-
tat de cada animal per separat, que 
l’ecosistema es molt interdependent i 
fràgil i que l’home hauria de viure en 

comunitats menors de 5000 habitants.
Va morir el dia del seu aniversari, el 

14 de març del 1980, en un accident 
aeri, sobre Shaktoolik, Alaska, Estats 
Units.

Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980)

Reflex de l’amor de Félix pel llop
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www.elgranero.com/concursos
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“El plat o la vida”, un documental de 
Nani Moré que denuncia les pràcti-
ques del capitalisme salvatge a les 
cuines de les col·lectivitats i, de forma 
pedagògica i didàctica, mostra que 
una altra alimentació més sana i soste-
nible és possible.

A diferència del que succeeix en 
altres països del nostre entorn, a Espa- 
nya cap govern o administració s’ha preo- 
cupat de l’alimentació dels ciutadans.

“El plat o la vida”, un documental de 
55 minuts de Nani Moré, ens mostra 
que es pot alimentar millor, amb produc- 
tes ecològics, de proximitat, respectuo-
sos i carregats de futur, just en contrast 
amb el capitalisme salvatge que està 
portant a la actual societat al desastre.

Pedagogia i didactisme són els eixos 
de “El plat o la vida”, on Nani Moré fa de 
conductora, coguionista i directora. Nas- 
cuda a Barcelona el 27 d’octubre de 
1973 i cuinera de professió, després 
de diversos desenganys professionals, 
va decidir iniciar una nova vida en el 
món de l’alimentació  que no estigués 

renyida amb la seva integritat i la seva 
honestedat. Al documental apareixen 
testimonis d’experts i persones cone-
gudes que reforcen el missatge, entre 
ells Carme Ruscalleda, Gustavo Duch, 
Gilles Erich Séralini, Silvia Porras i 
Sandra Ruiz.

Nani gestiona actualment el menja-
dor de la llar d’infants El Rial de Sant 
Cebrià de Vallalta, a la província de 
Barcelona, on a més de crear els menús 
i cuinar per als petits amb productes de 
proximitat, sans, ecològics, de tempora-
da, aporta els seus coneixements als 
pares dels alumnes en tallers i activitats, 
amb una idea clara, que el futur sigui 
millor, que la gent prengui consciència i 
s’alimenti millor.

Com bé indica la Nani “En les 
col·lectivitats, la majoria d’empreses 
especulen amb l’alimentació per aug- 
mentar els beneficis, l’alimentació a les 
escoles s’ha convertit en una mercade-
ria, qui compra menys qualitat, guanya 
més diners. Primer creus que no és 
possible canviar i després no coneixes 

una altra manera de fer les coses, el 
documental vol mostrar la força d’un 
projecte i motivar a altres per fer el 
canvi”.

Aquesta és la primera experiència 
en el món audiovisual de Nani Moré. 
“El plat o la vida” s’ha pogut finançar 
gràcies a aportacions particulars (70%) 
ial crowfunding (30%).

El plat o la vida, un documental de Nani Moré  
FITXA TÈCNICA

Direcció: Nani Moré
Productora: Claraboia Audiovisual, SCCL 
País: Espanya. Format: HD. Durada: 55’

Idioma: català (subtítols en castellà)

Veure documental: 
http://vimeo.com/49967977

Nani Moré

www.sojade.es
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Dos municipis, Cardona i Molins 
de Rei (Barcelona), demostren l’èxit 
de les solucions ètiques per al 
control de colònies urbanes de 
coloms, el subministrament de 
pinso tractat amb ovistop, un 
fàrmac anticonceptiu, ha 
esdevingut l'alternativa més viable 
a l'extermini. 

Alexis Calvo i Susana López, 
cofundadors de Corazón de 
Paloma, proposen solucions 
ètiques i alhora treballen per al 
reconeixement social de la dignitat 
dels coloms.  

Les lleis diuen que són una plaga i, 
durant anys, el mètode de control de la 
població contemplava només l’exter- 
mini. Corazón de Paloma vol divulgar 
com exemple l’èxit obtingut als munici-
pis de Cardona i Molins de Rei, on 
gràcies al fàrmac Ovistop, un anticon-
ceptiu subministrat a través del pinso, 
s’ha obtingut un èxit sense precedents, 

reduint la població a nivells estables, 
simplement, tractant als coloms aplicant 
l’ètica. Segons aquesta ONG, les matan-
ces són costoses, innecessàries i inefica-
ces. Per a molts, només són feristeles, 
però els coloms, encara que molts no ho 
vulguin veure, també tenen virtuts. 
Segons ens explica Alexis Calvo, els 
coloms comuns (columba livia) han 
salvat milers de vides. Gràcies a la seva 
gran memòria, sentit de l’orientació i 
intel·ligència, sempre tornen allà on 
hagin nidificat, encara que se’ls trans-
porti fins a llocs remots on no hagin estat 
abans, és per això que des de temps 
immemorials han estat utilitzats com a 
missatgers. Durant la II Guerra Mundial, 
la primera gran guerra tecnològica, la 
utilització de coloms missatgers va que- 
dar, en un principi, descartada, ja que es 
va considerar que els sistemes inalàm-
brics de ràdio havien superat aquestes 
tradicions ancestrals. No obstant, l’ar- 
mada britànica va comptar igualment 
amb una reserva de coloms missatgers. 
Lògicament, els sistemes de ràdio van 

avariar-se i van fallar en 
molts casos... i, de vegades, 
allà on no pot arribar la 
tecnologia, sorprenentment 
hi arriba la natura. Coloms 
com Winkie o Mary of Exeter 
són protagonistes d’històries 
extraordinàries. 

Winkie era a bord del 
British Bristol Beaufort quan 
aquest es va estavellar al 
mar de Noruega (1942). Els sistemes de 
ràdio van resultar danyats. El colom 
Winkie era una possibilitat molt remota 
per donar un avís de rescat, era gairebé 
impossible, però era l’única. Winkie va 
ser posat en llibertat, va volar una distàn-
cia de 120 milles, a una velocitat sorpre-
nent, a través de gèlides aigües fins a 
Anglaterra, on va arribar exhaust. Amb la 
seva arribada, es va localitzar el punt de 
l’accident i es va enviar una nau de 
rescat. Winkie va rebre la Medalla Dickin 
(1943). Encara més sorprenent és la 
història de la colometa Mary of Exeter, la 
qual va fer quatre viatges de França a 

Anglaterra, transportant missatges alta- 
ment secrets que van servir per salvar 
milers de vides. Mary va sobreviure a 
l’atac d’un falcó pelegrí (dels molts que 
els alemanys havien posat en llibertat 
estratègicament) i fins i tot un bombar-
deig a la seva ciutat a Devon, sud est 
d’Anglaterra. Mary va rebre la Medalla 
Dickin l’any 1945 i fou enterrada amb 
tots els honors com a una heroïna nacio-
nal al Ilford Animal Cemetery de Lon- 
dres. Potser aquestes històries ens aju- 
daran a veure els coloms com a unes 
aus amb virtuts i no com a unes vulgars 
feristeles. 

Helena Escoda Casas, Activista pels drets dels Animals, helenaescodacasas@gmail.com

©
A

lb
e

rt F
o

lch

ALIMENTACIÓ
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PLANETA VIU

La possibilitat que es realitzin prospec-
cions marines a la costa per detectar 
petroli, ha posat en peu de guerra a 
organitzacions ecologistes i milers de 
ciutadans, que s’han organitzat per 
presentar al·legacions i manifestar-se 
en contra d'aquests projectes.

El Ministeri d’Indústria ha obert la 
veda a les prospeccions a Canàries, 
Balears, València i Catalunya, i dife- 
rents organitzacions proposen que es 
paralitzin tots els projectes, i es dugui a 
terme un canvi de model energètic 
que redueixi el consum i faci ús de les 
energies netes i renovables.

L’últim projecte presentat és el de 
l’empresa Spectrum Geo Limited, que 
afecta 14.000 quilòmetres quadrats, 
des del Golf de Lleó al Golf de Valèn-
cia, i envolta tot l'arxipèlag balear. En 
bona part, el nou projecte se superpo-

sa a les àrees afectades per altres 
propostes que ja hi ha en estudi i pre- 
veu realitzar prospeccions, a través de 
canons d’aire comprimit, a només vint 
quilòmetres de la costa.

El procés de prospeccions inclou 
dues fases diferenciades, una primera 
fase que es diu d’adquisició sísmica i 
una segona de perforacions explora-
tòries.

La fase d’adquisició sísmica es 
porta a terme des d’un vaixell en nave-
gació que arrossega un canó d'aire 
comprimit, que produeix ones acústi-
ques mitjançant explosions, i una sèrie 
de hidròfons que recullen el rebot 
d’aquestes ones sonores en el fons 
marí per identificar la seva composició. 
Aquestes explosions submarines solen 
tenir una alta intensitat acústica i 
s'emeten normalment en els rangs de 

baixes freqüències i en intervals molt 
curts mentre el vaixell està en navega-
ció a molt baixa velocitat.

Per fer-nos una idea del que això 
implica, resulta interessant dir que el 
nivell d'intensitat sonora estaria per 
sobre del considerat dolorós en hu- 
mans i del que pot produir danys 
fisiològics irreversibles en cetacis.

En una segona fase del projecte, es 
realitzarien les perforacions dels pous 
de prospecció, per a això s'utilitza una 
barreja de minerals i productes quí- 
mics. Els residus sobrants de la perfo-
ració es llançarien directament al mar i 
la barreja utilitzada amb les argiles del 
fons formaria un fang oliós, mortífer 
per a la fauna del fons. Aquests efec- 
tes, com es pot comprendre fàcilment, 
també passaran als humans a través 
de la cadena tròfica.

Finalment, si les investigacions te- 
nen èxit, es passarà a la fase d’ope- 
racions d’extracció on els impactes es 
multiplicaran ja que la perforació i 
extracció de combustibles fòssils des- 
trueix el subsòl i els seus hàbitats, i 
contamina el mar a causa de l’ús de 
mescles sintètiques tòxiques i la pro- 
ducció de residus altament contami-
nats, la majoria d’ells cancerígens. No 
hem d’oblidar la greu amenaça de 
vessament accidental de cru al mar, el 
que posa en greu perill zones d’alt 
interès natural, el turisme i la pesca.

El Ministeri d’Indústria continua 
donant suport a un oligopoli energètic 
que ens condueix a l’abisme, i per tot 
això, la ciutadania ha de dir no, i donar 
suport a les iniciatives de reducció del 
consum energètic i a les energies re- 
novables.

Les prospeccions marines 
tenyeixen de dol la costa

L’OPINIÓ DE L’ESPECIALISTA

En l’article anterior vam fer una intro-
ducció de com els animals construei-
xen des de fa milers d’anys, posant 
èmfasi en alguns exemples per expli-
car el nivell de sofisticació a què han 
arribat alguns, sense allunyar-se dels 
paràmetres necessaris per a la sosteni-
bilitat del planeta.

Assegurar-se recer davant del mal 
temps, protecció enfront de l’enemic, 
assegurar-se descendència, trobar ali- 
ment i emmagatzemar-lo per passar 
l’hivern, i fins i tot organitzar la vida 
social, els fins són els mateixos que fan 
que l’home dissenyi i construeixi les 
seves cases des de temps immemo-
rials.

Una elecció adequada del lloc, una 
orientació adequada, una forma afí al 
clima i a les necessitats, una geometria 
eficaç, tots els paràmetres bàsics de 
l’arquitectura són vitals en qualsevol 
recer o estructura animal.

Pedra, fang, fusta, com materials 
minerals, fusta i fibres com materials 

vegetals, una infinitat de materials que 
la natura posa a l’abast del món animal 
perquè pugui/puguem adaptar el mitjà 
a les seves/nostres necessitats.

Tècniques d’apilament, d’esculpit i 
excavat, modelat, teixit, cosit, engan- 
xat, etc. Les propietats i característi-
ques de cada material marquen una 
manera d’ús que es repeteix en ani- 
mals i homes.

Control de la temperatura, amb 
capes de molsa, plomes o cotó, moltes 
aus controlen la temperatura a què es 
coven els ous, capes de càmeres 
d'aire estanc en els nius de les abelles 
com aïllament, els mateixos materials 
que fa servir l’home amb la mateixa 
finalitat.

Impermeabilització i control de la 
humitat, formiguers, termiters i nius 
d'algunes aus, tenen forma de con per 
desviar l’aigua cap a l’exterior.

Ventilació i renovació d’aire, els 
tèrmits, molt febles davant la humitat, 
disposen de conductes de ventilació 

en els seus estatges per evitar-la, con- 
ductes de ventilació en caus subterra-
nis de molts animals es disposen amb 
la mateixa finalitat.

Els animals manipulen aquests 
materials amb les seves extremitats, 
boques i pics, transformant-les de 
vegades químicament a través del seu 
propi cos en altres materials, com és el 
cas del fil de seda per teixir en cucs i 
aràcnids, o el paper-cartró amb fusta 
regurgitada en insectes per construir 
les seves cel·les. L’home manipula 
aquests materials amb les seves eines 
i màquines, i amb el seu enginy, du- 
rant l’últim segle ha elaborat nous 
materials per guanyar propietats.

Tot el que els animals construeixen 
torna a la terra, respecta el cicle natu-
ral, no contamina, fa servir els recur-
sos mínims necessaris. Podem dir el 
mateix de les actuals construccions 
humanes? L’home s'ha allunyat dels 
paràmetres que exigeix la sostenibilitat 
del planeta.

Volem acabar aquest article en 
paraules pròpies de Juhani Pallasmaa, 
en el seu llibre “Animals arquitectes”, 
on ens hem inspirat per redactar 
aquest article, del que hem anomenat 
diversos exemples, i llibre que recoma-
nem a qui li interessi el tema, tingui 
curiositat, o vulgui veure nombrosos 
esquemes i il·lustracions de construc-
cions que mostren la sofisticació for- 
mal i tecnològica de l’arquitectura ani- 
mal.

Major eficàcia i sofisticació són 
clarament els objectius del procés 
d'evolució de l’arquitectura animal. 
L’arquitectura dels animals ens ensen-
ya que la via apropiada cap a aquesta 
arquitectura humana ecològicament 
conscient que avui tots reclamem, no 
és la que porta de tornada cap a unes 
formes de construcció primitives, sinó 
la que condueix cap a una avançada 
sofisticació tecnològica.

Habitatge sostenible. 
Aprendre de l’arquitectura animal (II)

Pilar Rabasseda, arquitecta, prabasseda@coac.net

Enric Cortiñas, President de l’Associació de Naturalistes de Girona, www.naturalistesgirona.org
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Cada dia l’actualitat ecològica a Bio Noticies: 
www.bioecoactual.com

Probablement, la reducció de residus 
que s’assoleix amb el reciclatge és la 
raó principal d’aquesta activitat avui en 
dia.

En els darrers anys, el consum i la 
producció de mercaderies i productes 
ha crescut d'una manera exponencial. 
Com a conseqüència, l'augment de les 
deixalles, representa un gran perill per 
al medi ambient i per a la salut de les 
persones. Una de les principals eines 
per ajudar a mitigar l’impacte ambien-
tal és reciclar, a més del consum 
responsable de productes intentant 
canviar alguns hàbits.

L’organització ecologista Greenpea-
ce va popularitzar la campanya de les 
3 erres: la reducció, la reutilització i el 
reciclatge dels productes que es 
consumeixen habitualment. A mesura 
que es va anar aprofundint en aquest 
discurs es van proposar 3 erres més: 
repensar, reestructurar i redistribuir.

REDUIR el volum de productes 
consumits quan sigui possible. La 
compra en excés d’articles sense una 
necessitat real fa que es malbaratin 
matèries primeres a més de l’enorme 
quantitat d'escombraries que es gene-
ren. Què podem fer?

Reduir l’ús de productes d’una sola 
utilització, com ara paper de cuina i 
mocadors de paper.

Reduir l’ús del paper d’alumini i 
substituir-lo per bosses de roba o 

carmanyoles. Reduir l’ús de bosses de 
plàstic, es poden utilitzar bosses com-
postables, de paper reciclat, cistells, o 
carretons.

Reduir l’ús d’energia, utilitzant en- 
llumenat localitzat i apagant els llums 
indirectes, utilitzant bombetes de baix 
consum i aprofitant al màxim la llum 
del sol. Apagar i desendollar els elec- 
trodomèstics que no s’estan utilitzant.

Reduir el consum d’aigua. Dutxar-
se en lloc de banyar-se, assegurar-se 
que les aixetes no perden aigua, 
omplir bé el rentaplats o la rentadora 
abans de posar-les.

Comprar els productes en envasos 
grans, retornables o poc embolicats, ja 
que els embalatges generen el 30% de 
la deixalla domèstica.

REUTILITZAR permet prevenir di- 
rectament els residus. Reutilitzar és 

l’acció de tornar a utilitzar els béns o 
productes mitjançant una acció de 
millora o restauració, o donar-els-hi un 
nou ús si es troben en bones condi-
cions. La reutilització s’inscriu en la 
lògica d’un consum més intel·ligent i 
de menor cost, i també més respec-
tuós amb el medi ambient.

RECICLAR, comporta fabricar nous 
productes utilitzant materials obtinguts 
d'altres vells. Si no és possible reduir el 
consum d'alguna cosa ni reutilitzar-lo, 
es proposa intentar que almenys sigui 
reciclable. Reciclar és l'acció de tornar 
a introduir en el cicle de producció i 
consum productes materials obtinguts 
de residus.

REPENSAR els nostres hàbits i 
maneres de viure, especialment els 
que tenen a veure amb com definim 
les nostres necessitats bàsiques.

REESTRUCTURAR el sistema eco- 
nòmic per què l’enfocament principal 
canviï de la maximització de guanys al 
benestar de la gent i que s’incloguin 
els costos socials i ambientals en el 
càlcul final dels béns de consum.

REDISTRIBUIR per què tots tin- 
guem un accés equitatiu als recursos 
del planeta, buscant la manera equi-
tativa de satisfer les necessitats de 
tots.

Cura del medi ambient i consum responsable: 
les 6 erres

ESPAI PATROCINAT PER: 
Humana. Fundación Pueblo para Pueblo. www.humana-spain.org

“A mesura que 
es va anar 

aprofundint 
en aquest 

discurs es van 
proposar 3 
erres més: 
Repensar, 

Reestructurar i 
Redistribuir”

REDUIR 
REUTILITZAR 
RECICLAR
REPENSAR 
REESTRUCTURAR 
REDISTRIBUIR

ALIMENTACIÓ

http://www.humana-spain.org/
http://www.humana-spain.org/
http://www.liquats.com/ca
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LA SELECCIÓ DEL MES -  ELS IMPRESCINDIBLES 

LA SELECCIÓ DEL MES  
ELS IMPRESCINDIBLES  

és un espai no publicitari 
on els productes 
referenciats són 

seleccionats segons el 
criteri del consumidor.  

Recomana’ns a  
bio@bioecoactual.com  
el teu producte preferit

 ALIMENTACIÓ / BEGUDES 

Les begudes 100% vegetals 
Almendrola

Fetes a base d’ametlles, contenen 
nombrosos minerals i antioxidants 
com la vitamina E, i els seus greixos 
són insaturats, és a dir, ajuden a 
cuidar el colesterol. Aquest any, 
la marca reinventa la seva imatge 
per celebrar el seu 50 aniversari. 
Almendrola és una marca de tota 
la vida que proposa una gamma de 
begudes sanes i naturals conservant 
el sabor de sempre. 100% Natural, 
100% Ecològic. Certificat: Consell 
Català de Producció Agrària 
Ecològica - CCPAE

Producció: 
Liquats Vegetals, SA
www.liquats.com

aminoàcid essencial. Sense sucres, 
sal ni gluten. No conté midó, blat, 
llevat, soja ni derivats lactis i està

formulat sense edulcorants, 
aromatitzants ni colorants artificials. 
Apte per vegans. Certificació: 
Kosher Parve de Solgar KOF - K # 
K- 1250.

Producció i distribució: 
Suplements Solgar
www.solgarsuplementos.es

  TV / TV ECOLÒGICA 

Tv Bio

Tv Bio és un model de televisió 
online europeu adaptat al 
mercat espanyol i en concret 
al sector ecològic, cobrint els 
esdeveniments més importants 
d’Espanya, participant i 
retransmetent en directe: 
entrevistes, tallers, conferències, 
des de les fires de més rellevància 
com BioCultura i Bioterra entre 
altres, sent difoses des de la 
xarxa. Connecta’t a diari a les 
12:00 amb www.tvbio.es i aprèn 
noves receptes amb el programa 
Rebel·lió en la Dieta, un programa 
de cuina sana amb receptes 
realitzades amb ingredients 
ecològics; coneix l’equilibri entre 
habitatge sostenible i paisatge de 
la mà d’Albert Piqué al programa 
Permacultura, entra a www.tvbio.
es i uneix-te al Club de tastadors 
i podràs tastar de forma gratuïta 
productes ecològics i naturals, 
combinant diversió, innovació i 
col·laboració.
Tota l’actualitat del món ecològic en 
un clic: www.tvbio.es

  LLIBRES 

Manual pràctic de l’hort ecològic

“Als que volen construir un món 
millor amb l’energia de les seves 
mans i la intel·ligència del seu cor”. 
Així comença el text del “Manual 
pràctic de l’hort ecològic” dedicat 
als horts familiars, horts urbans i 
horts escolars, concebut i escrit 
per Mariano Bueno, investigador, 
divulgador i dedicat a la docència, 
que a principis dels 80 va realitzar 
estudis d’Agricultura biològica i 
Geobiologia a França i Suïssa, 
referent per a qualsevol estudiós 
de l’agricultura ecològica al nostre 
país. En aquest llibre ens posa fàcil 
conrear hortalisses i aromàtiques 
en el nostre entorn més proper. 
Amb un calendari de tasques mes 
a mes que serveix de guia per fer 
rotacions i associacions de cultius, 
una relació de cultius dels quals 
conèixer les seves necessitats i, si 
es presenta alguna plaga o malaltia, 
saber què està passant, per què 
s’ha presentat aquest problema i 
com solucionar-lo.

Autor: 
Mariano Bueno Bosch
www.mariano-bueno.com
Edita:
La Fertilitat de la Terra Edicions
www.lafertilidaddelatierra.com

  ALIMENTACIÓ / QUÈTXUP

Quètxup Cal Valls

El plaer de l’autèntic quètxup 100% 
natural i ecològic, ideal per amanir 
patates, hamburgueses, salsitxes, 
entrepans, arrossos, pasta, etc... No 
conté espessants ni aigua. Mètodes 
ecològics i biodinàmics. Sense 
gluten. Ingredients: Tomàquet*, 
sucre integral de canya*, vinagre de 
poma*, sal marina i espècies*.
*Ingredients procedents de 
l’agricultura ecològica.
Origen dels ingredients:
Tomàquet: Catalunya, Vinagre 
de  poma: Alemanya, Sal marina: 
Portugal, Sucre integral de canya: 
Paraguai, Espècies: Extremadura
Certificat: Consell Català de 
Producció Agrària Ecològica - 
CCPAE
Certificat: Demèter Internacional

Producció i distribució: 
Cal Valls - www.calvalls.com

  ALIMENTACIÓ / PICAT VEGETAL 

Nou Picat Vegetal, 
elaborat a base de soja cuita

100% vegetal i amb ingredients 
procedents de l’agricultura 
ecològica. Ideal per preparar 
delicioses receptes, n’hi ha prou 
només amb escalfar-lo a foc lent 
durant 5 minuts en una paella i a 
continuació es pot utilitzar per farcir 
verdures, preparar salsa bolonyesa 
o delicioses lasanyes. 100% 
vegetal. Ric en proteïnes vegetals. 
Grans de soja cultivats a França 
garantits sense OGM. Adequat per 
a vegetarians. Deliciós sabor. Ideal 
per preparar una gran varietat de 
receptes. Certificat: AB Agriculture 
Biologique (França).

Producció: 
Sojade / Triballat Noyal
www.sojade.fr
Distribució:
Sojade / Triballat Noyal España
www.sojade.es

  COMPLEMENTS ALIMENTARIS 

L-lysine

La L-lisina té un paper central 
en l’absorció del calci, en la 
construcció de les proteïnes 
musculars, en la recuperació de les 
intervencions quirúrgiques o de les 
lesions esportives, i en la producció 
d’hormones, enzims i anticossos. 
El col·lagen és la proteïna que 
forma les fibres de teixit connectiu 
en teixits com la pell, lligaments, 
cartílag, ossos i dents. Alguns 
estudis mostren que els suplements 
de lisina acceleren la recuperació 
i prevenen la recurrència de la 
infecció herpètica. L-Lisina és un 
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ESTRIS DE CUINACOMPLEMENTS ALIMENTARIS

Cada dia l’actualitat ecològica a Bio Noticies: 
www.bioecoactual.com

Un enfocament vers la sostenibilitat 
global
No hi ha dubte que el nou paradigma 
que cal bastir, és el d’una visió holísti-
ca i global, en la qual el concepte 
sostenibilitat, sigui la base d’aquest 
nou enfocament. Per això, cal que tots 
puguem participar d’un model on els 
límits del creixement i els límits de l’ús 
dels recursos globals, permetin un 
manteniment dels equilibris globals i 
dels equilibris de benestar per a tots 
els habitants, d’aquest nostre planeta.

Per aquest motiu, és imprescindi-
ble començar a pensar i viure des 
d’una altra perspectiva en la qual el 
creixement il·limitat no sigui el prepon-
derant, com ho ha estat fins ara, en el 
món occidental; sinó que cal pensar 
en aquest espai del món i aquesta 
cultura des d’una visió de qualitat de 
vida, ponderada als nous paradigmes, 
que es poden expressar en la línia de 
consumir i utilitzar allò que veritable-
ment ens és necessari per al benestar.

Ara, el nou paradigma ha de venir 
donat perquè les circumstancies ens 
donin la possibilitat de tenir i ésser allò 
que som i podem tenir, allò que no 
aparenta però que és, i que al mateix 
temps ens permet gaudir, a més de tot 
el que ens és necessari. Amb  un 
respecte imprescindible envers l’eco- 
sistema global i allò que la terra ens 
pot subministrar, sense explotació il·li- 

mitada dels recursos, amb la visió de 
cercar allò que a la terra es renova, allò 
que la terra reprodueix.

En aquest sentit, avui tenim la gran 
sort, que el coneixement i la investiga-
ció ens està portant a descobriments 
que poden permetre aquest canvi, en 
el que el consum sigui el necessari, 
sigui respectuós, sigui renovable per a 
la pròpia naturalesa de la terra i que 
totes les persones puguin gaudir de 
l’energia vital, el menjar necessari, l’ai- 
gua necessària, el sostre adequat a 
cada racó del planeta, en funció del 
clima, i que els mitjans de producció i 
transports de productes siguin respec-
tuosos i avançats tecnològicament. 

En definitiva, un sistema global 
sostenible, saludable, amable i respec-
tuós amb tot allò que és viu i es susten-
ta del nostre planeta i que tendeix a la  
felicitat. 

 
La lluita per l’equilibri
Tot això ens porta a una lluita pel canvi 
de mentalitat, pel canvi de model, on 
caldrà fer evident i demostrar que el 
respecte al que som i on som, esdevin-
gui quelcom compartit, per cada cop 
més habitants d’aquesta nostra terra. 
Hi ha fets que ens estan ajudant en 
aquest sentit, i que tenen a veure amb 
les evidencies d’allò insostenible, del 
model que hem viscut fins avui, amb 
desigualtats socials que esdevenen 

més que injustes, humanament par- 
lant, que esdevenen ferides irrepara-
bles a la natura, i que aquesta, ens 
dona avisos indiscutibles, que seguir 
per aquest camí no és possible i que té 
conseqüències, en les que tots hi 
perdem. El canvi climàtic, és un 
d’aquest símptomes que ens ha de fer 
pensar a tots en un nou model que 
pugui permetre deixar una terra habi-

table als nostres hereus. Hi ha hagut 
mals que seran irreparables per a 
persones concretes, per a cultures 
concretes, per ferides fetes a la terra... 
amb tot però, avui podem i hem de 
canviar per tal de poder equilibrar 
l’existència humana en aquesta terra i 
això implica necessàriament, parlar de 
decreixement per a uns, i d’un cert 
creixement per a molts.

Del creixement il.limitat 
al decreixement sostenible (II)   

PLANETA VIU Pep Llop, Antropòleg, josepllop@hotmail.com 

A Lleida, del 7 al 9 de març, es realitzarà la setzena edició de Fira Natura, al 
pavelló 4 de Fira de Lleida amb 5.000 m2 de superfície, i uns 140 expositors. 
Els sectors més representatius a la Fira Natura són l’alimentació ecològica, les 
energies renovables i bioconstrucció, higiene i salut natural, tèxtil i calçat, 
artesania, llibres, turisme, Ong’s .... 

Una fira responsable amb el medi ambient, al estar declarada lliure de 
plàstic pel que fa a les bosses i gots de degustació, que seran reutilitzables o 
compostables, i els estands són construïts amb fusta. Veniu i us sorprendreu!

FIRESRedacció

Fira Natura.org
Saludable en tots els sentits 

http://www.dispronat.com/
http://www.conasi.eu
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Solem pensar que els cosmètics són 
cosa de dones. Res més lluny de la 
realitat, ja que si observem els rituals 
d’higiene i cura personal que realitzem 
diàriament, tots els membres d’una 
família fan servir cosmètics; dutxar-se, 
rentar-se les mans o les dents, hidratar 
la pell, donar un aspecte concret al 
cabell, utilitzar desodorants o colònies, 
afaitar-se...

Des de l’antiga Grècia els homes 
s’han cuidat i s’han preocupat per la 
seva bellesa recorrent als cosmètics i 
productes d’higiene personal igual que 
les dones. Però cal tenir en compte 
que les diferències de gènere també 
són presents a la pell.

Les hormones masculines, espe-
cialment la testosterona, afavoreixen 
l’aparició de més pèl i augmenten 
l’activitat de la glàndula sebàcia. Tam- 
bé la pell dels homes sol ser més 
gruixuda que la de les dones.

Però tranquils! El fet d’haver-se 
d’afaitar gairebé diàriament fa que les 
cèl·lules es renovin i juntament amb 

una major quantitat de greix eviten 
l’envelliment. Encara que si no hi ha 
una bona higiene, alimentació i cura, 
s’espatllarà.

La cosmètica econatural té línies 
amb principis actius que cobreixen les 
necessitats de cura i higiene personal 
masculines. 

Existeixen en el mercat escumes 
d’afaitar, productes de pre i post 
afaitat, gomines per als cabells, 
desodorants amb olis essencials més 
intensos, cremes nutritives per a pells 
més grasses, gels de dutxa, xampús... 
tota una gamma de cosmètics per a 
homes.

L’afaitat requereix una especial 
atenció. No són necessaris productes 
d’última generació que probablement 
estiguin carregats de substàncies 
tòxiques, com el tefló d’algunes escu-
mes d’afaitar; que simplement sem- 
blen facilitar la feina a l’hora d’afai- 
tar-se però que a la llarga fan malbé la 
pell i fins i tot l’organisme.

El més important a l’hora de 

l’afaitat és que la fulla estigui ben 
afilada i aplicar a la cara alguna cosa 
que permeti el lliscament. Un senzill 
oli, un sabó, un gel o una escuma 
econaturals són la millor alternativa. 
Per barbes molt resistents es pot 
aplicar un oli de pre afaitat i també es 
recomana afaitar després de la dutxa 
perquè els porus estiguin oberts. 
Després del afaitat un producte que 
desinfecti la zona i l’hidrati evitarà 
problemes amb els possibles talls i 
irritació.

Quan es comença a utilitzar cos- 
mètica econatural hi ha un procés 
d’adaptació de la pell als nous princi-
pis actius i a la falta d’aquestes subs-
tàncies que roben aigua i elasticitat al 
nostre cos. Es recomana tenir pacièn-
cia i esperar un mínim de 28 dies per 
determinar si va bé o no el nou pro- 
ducte, temps que triga a regenerar-se 
la pell. L’alternativa més econatural i 
senzilla sense aromes artificials fa que 
la pell dels homes brilli amb llum natu-
ral.

Homes amb llum natural

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

http://www.solnatural.cat/
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Crec que tots hem sentit parlar de 
l’amiant o asbest, i crec que tothom 
l’associa amb les plaques ondulades 
que s’han fet servir per fer teulades, i 
que han causat malaltia i mort en la seva 
producció. Però poca gent és conscient 
de l’abast del problema, el qual no és 
només laboral, sinó un problema de sa- 
lut pública de dimensions epidèmiques.

Malgrat la seva prohibició total en el 
2002 a Espanya, la OMS adverteix que 
el mineral actualment processat e ins- 
tal·lat causarà a nivell mundial, la mort 
d’unes 150.000 persones l’any en els 
propers decennis, degut a la seva utilit- 
zació en més de 3000 productes, alguns 
d’ells encara presents en les nostres 
vides, i degut al període de latència de 
les patologies, que poden oscil·lar entre 
20 i 40 anys. Definició: Asbest/Amiant 
és un grup de minerals metamòrfics 
fibrosos. Estan compostos de silicats de 
cadena doble. Usos: Es va utilitzar en 
més de 3000 productes. La seva 
prohibició en diferents usos ha estat 
progressiva des de 1984 fins el 2001.

Construcció: protecció ignífuga, panells 
acústics, plaques fals sostre, fibroci-
ments, pintures,... Industria tèxtil: ves- 
tits aïllants, mànegues, cortines,... Es- 
tris: taules de planxar, torradores,... 
Transports: automòbils, trens, vaixells i 
avions.

Cronologia
1889 Lucy Dean, inspectora de 

fàbrica en el Regne Unit va informar 
que la pols del mineral era perjudicial 
per la salut.

1906 Una comissió del Parlament 
Britànic confirma les primeres morts 
oficials en fàbriques de Gran Bretanya, 
degudes a l’exposició a l’amiant.

1918 EEUU, una companyia d’asse- 
gurances publica un estudi on es mos- 
tra un elevat índex de mortalitat prema- 
tura en treballadors de la industria. Poste- 
riorment rebutja fer pòlisses d’assegu- 
rances.

1930 A Gran Bretanya es declara 
l’asbestosis malaltia professional.

1942 EEUU, el Dr. Heuper de l’Insti- 

tut Nacional del Càncer suggereix que 
l’amiant augmenta el risc de patir càncer.

1955 Els treballs de Richard Doll 
estableixen la relació entre la exposició 
a l’amiant i el desenvolupament de 
càncer de pulmó.

1973 La OMS classifica totes les 
categories d’amiant com canceríge-
nes, amb el que oficialment es pro- 
dueix el reconeixement científic inter-
nacional.

1989 Prohibició a Suïssa, país 
d’origen del gran imperi de la industria 
de l’amiant.

1997 Prohibició total a França.
2002 Prohibició total a Espanya.
Actualment més de cinquanta paï- 

sos han prohibit la producció i utilització 
de l’amiant, però desafortunadament, 
encara hi ha països on s’extreuen milers 
de tones i països on s’industrialitza en 
gran quantitat de productes.

Vital importància del desamiantatge 
Com ja hem dit, la prohibició no és su- 
ficient perquè continuem exposats a les 

fibres dels productes que contenen molts 
edificis aplicats amb diversos usos; i 
segons els experts, no hi ha dosi segura, 
tota exposició comporta un risc potencial.

La realitat és que al nostre país no es 
contempla una normativa d’avaluació de 
risc i desamiantatge controlat i obligatori.

A Suècia s’estan necessitant a prop 
de 30 anys per el desamiantatge de 
300.000Tn, el 10% de la quantitat 
existent a Espanya. A França existeix 
normativa d’obligat compliment a fi 
d’avaluar la presència d’amiant i el risc 
que aquest sigui alliberat a l’ambient. A 
França i Suïssa és obligat presentar un 
Certificat de l’immoble on es mostra si hi 
ha amiant en l’edifici abans d’una compra 
-venda. A Ginebra hi ha un cens de tots els 
edificis públics amb amiant, especificant 
on està i la data prevista de desamiantatge.

Hem d’exigir doncs, mesures i nor- 
matives més estrictes al nostre país.

Amiant, silenciòs omnipresent en les nostres vides (I)

Alba Cànovas, Arquitecta, bluearch.bioarquitectura@gmail.com
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Cal Valls
Tel. 973 324 125   Fax: 973 324 257   calvalls@calvalls.com 

Cultivats a casa nostra, saludables, nutritius, 
econòmics i boníssims.

Només hi falta el teu toc personal per disfrutar-los.

Cigrons Cal Valls

http://www.calvalls.com/
http://www.calvalls.com/
http://www.solgarsuplementos.es/nav/inicio/index.html


Joan Picazos, (Barcelona, 
1959), porta en el seu ADN 

l’ecologia, pilar i cofundador de 
Vida Sana, Societat Cooperativa 

de treball, que ja el 1975 es va 
dedicar a l’elaboració i 

distribució d’aliments biològics, 
persona de ferms principis i clau 
en el panorama de l’alimentació 

ecològica del nostre país, 
garantia de salubritat on no hi 

ha cabuda per a la intermediació 
química, defensor de 

l’alimentació sana i 100% 
natural.

En el passat segle XX es va passar 
d’una alimentació natural a un lliure 
albir alimentari regulat per unes 
administracions pressionades per una 
dotzena de multinacionals que osten-
ten el poder alimentari planetari, com 
penses que afronta el govern la produc-
ció ecològica d’aliments en aquests 
moments?
Joan Picazos
Els governs no semblen estar al servei 
de la societat. Es mouen per pressions 
immediates. És clar que el poder 
econòmic domina, però no hauríem de 
menystenir la força dels ciutadans 
units amb determinació. Trobo que els 
consumidors conscients tenim el 

deure d’exigir a les administracions 
que afavoreixin maneres de fer favora-
bles al planeta i a les persones.

Les administracions estan 
convençudes que la mal anomenada 
alimentació convencional és la que 
pot proveir la demanda del mercat i 
l’ecològica no, hi haurà prou 
hospitals en els pròxims anys per 
atendre les conseqüències de 
l'alimentació amb components 
transgènics?
Joan Picazos
Per no tornar-se boig davant el despro-
pòsit de les polítiques imperants, cal 
fer un “reset” cada dia. Vull pensar, 
encara que potser és una qüestió de 
fe, que en algun moment aquest dis-
barat que representen els transgènics 
s’aturarà. No hem de parar de fer cir-
cular informació. Tots els arguments 
han estat publicats, però cal contrares-
tar l’aclaparadora propaganda que 
mou la petita minoria que obté dels 
transgènics beneficis econòmics a curt 
termini. 

El filet que va al plat del consumidor 
prové d’escorxadors que treballen 
365 dies a l’any sacrificant animals 
criats en granges intensives, conce-
buts a partir de la inseminació 

artificial manipulada genèticament, 
pa per avui i fam per demà?
Joan Picazos
Exacte. Però canviarà. T’explicaré una 
petita anècdota: fa uns anys vaig parti-
cipar en una polèmica a la televisió 
sobre la qualitat real dels aliments. 
Tenia enfront un productor molt impor-
tant que defensava la posició de les 
granges intensives. Temps després, el 
grup al qual ell representava va anar a 
la baixa, i avui aquell directiu, que 
ocupa una posició política rellevant, 
s’ha tornat defensor de les produc-
cions ecològiques.
 
El temps posa les coses al seu lloc, 
perquè està augmentant, any rere 
any, el consum de productes ecolò-
gics?
Joan Picazos
Per l’evidència dels fets. Perquè la reali-
tat no es pot amagar indefinidament. 
Perquè la cultura, en el sentit més real, 
afortunadament augmenta.

Si us plau, desmitifica’ns breument el 
tòpic que sosté que el menjar ecològic 
és més car que el convencional
Joan Picazos
Per una banda, si considerem el preu 
ja no per quilo, sinó per nutrient, 
veurem la balança decantar-se a favor 

del menjar ecològic. Per altra banda, si 
omplim la cistella amb aliments triats 
amb fonament, podem fer una alimen-
tació completa i equilibrada sense des-
peses desorbitades. També s’ha de dir 
que la proposició que a vegades es 
planteja de que el menjar, com més 
barat, millor, és un engany que portat a 
les seves últimes conseqüències ens 
aboca a desastres com el de les va- 
ques boges i tants d’altres. I encara fal-
taria parlar dels aliments de tempora-
da i propers, dels costos ocults dels ali-
ments convencionals, en termes de 
contaminació i de deteriorament de la 
salut... 
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