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BioCultura torna a Barcelona
per la porta gran
Del 4 al 7 de maig la fira amplia el
seu espai al Palau Sant Jordi
“El sector ecològic està passant per
un gran moment tant a Catalunya,
com a tot l’Estat espanyol” Així d’optimista es mostra Angeles Parra, directora de BioCultura, en la presentació
de la XXIV edició a la capital catalana
d’aquest certamen sobradament consolidat que com és habitual tindrà lloc
al Palau Sant Jordi de Montjuïc, tot
i que amb novetats substancials. “Hem
remodelat la fira per donar cabuda al
major nombre d’empreses i, tot i així,
algunes s’han quedat fora i altres no
poden participar amb tota l’amplitud
d’espai amb què haurien desitjat”,
apunta la directora d’aquesta obligada cita amb el món bio que davant
el colossal èxit de les seves anteriors
edicions, enguany s’amplia habilitant
més carpes en espais exteriors i que
tindrà una organització global diferent. No obstant això, tot i l’augment
de l’espai, poc després d’obrir-se la
convocatòria l’àrea expositiva ja esta-

La fira reunirà en
aquesta ocasió a més
de 700 expositors i es
preveu rebre més de
70.000 visitants
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va adjudicada i la llista d’espera de les
empreses interessades és llarga.
Tot i que BioCultura ha crescut de
forma gradual i ferma al llarg de la seva
trajectòria, enguany l’avanç és encara
més notori, ja que amb un creixement
d’un 10% en espai i aforament, la fira
reunirà en aquesta ocasió a més de
700 expositors i es preveu rebre més
de 70.000 visitants.

Bio per a tots
Que el bio ja no és vedat privat d’uns
quants, és una evidència que cada any
es palpa només apropant-te als accessos de la fira. Des de primeres hores
fins quan es pon el sol, cada dia cente-

nars de persones van a BioCultura per
prendre contacte amb les propostes
més fiables, serioses i contrastades
del sector, però sobretot per descobrir
un aparador de productes, serveis i alternatives que en cap altre lloc poden
trobar-se d’una manera tan organitzada i al mateix temps tan heterogènia
i variada. I per a això no hi ha edat ni
condició. BioCultura és un gran escenari on el que preval és la sostenibilitat
i el respecte per un planeta millor per a
tots, tots dos motius de pes que mouen
a joves i no tant, a famílies senceres o a
singles, a nouvinguts al món ecològic i
als més versats en el tema.
Una fira accessible en tots els
sentits i que aquest any encara ho
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serà més en l’accepció més pràctica
del terme ja que l’accés es farà per la
porta principal del Palau Sant Jordi
a l’Avinguda de l’Estadi, guanyant
en amplitud, espai i major nombre
de taquilles que facilitaran l’entrada
dels visitants.

Alls negres de Conca, cassoles
de Zamora i matalassos “made
in Catalonia”
A BioCultura el sector es mostra en tot el
seu esplendor. Mostra
d’això és que entre els
seus centenars d’expositors és possible trobar
fins l’ “impossible”.
La sofisticació dels
articles i serveis que
en ella es poden veure
són el senzill reflex del
panorama bio actual
que es cou a nivell internacional i de forma
especial a casa nostra.
Espanya ja no només
ha deixat d’estar a la
cua del consum bio,
sinó que ara és líder
mundial de producció i
també ha entrat al top
ten del consum ecològic. “BioCultura és el
reflex d’un mercat que
es troba en una clara
expansió -assenyala Angeles Parra- I no deixarà
de ser així en els
propers anys. La gran
distribució ha entrat
en el sector. A nosaltres

Anunci cremes_253x105CAT.pdf

ens sembla bé que l’aliment ecològic
arribi al major nombre de llars. Ara bé,
volem que no es perdi l’essència del
nostre sector i creiem que el comerç
‘bio’ ha d’anar acompanyat d’ètica i
justícia social”.
Aquest creixement es farà patent
en l’enorme varietat d’oferta amb
què comptarà aquesta nova edició de
BioCultura. D’entrada els visitants
trobaran una carpa dedicada a la casa
sana i estands sobre
mobilitat, energia,
banca ètica i comerç just i onegés.
Com és habitual,
l’espai expositiu es
dividirà entre dos
pavellons: un dedicat de forma específica a l’alimentació
i la cosmètica ecològica certificada,
mentre que en el
segon s’ubicaran els
expositors de moda
sostenible, artesania i teràpies.

Quatre dies
d’aprenentatge
Un dels punts
forts de BioCultura és l’organització d’activitats
non stop. De fet
són molts els visitants atrets per un
programa sempre
ple de conferències, tallers i de-
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mostracions pràctiques que tenen
lloc en diferents sales del recinte
de forma simultània. Aquest any
es fa un èmfasi especial en “El Nou
Mercat Bio” amb la presència de representants d’aquesta nova línia de
negoci d’importants grans superfícies, sense oblidar les activitats relacionades amb el terreny emocional,
temes que conviden al debat com
el de les vacunes, altres de rabiosa
actualitat com la Descodificació
Biològica o el Mindfulness, a més
de prestar una atenció especial a la
moda sostenible i la ecoestètica,
fins a un total de 400 activitats
que es duran a terme de dijous a
diumenge. A destacar les ponències
“Alimentació vegetariana en la
infància. Taller per a pares i mares” a càrrec de la Metge Pediatre,
Míriam Martínez Biarge i “Claus
per a portar una dieta vegana i
ecològica en equilibri” a càrrec de
la Dietista i Coach nutricional, especialitzada en Naturopatia, Mareva
Gillioz, ambdues col·laboradores de
Bio Eco Actual.

11:10

A VEGADES
M’EMPORTO L’HORT
ALLÀ ON VAIG
C

La secció del Show Cooking
tornarà a tenir un especial protagonisme en aquesta edició en la qual els
visitants podran aprendre de la mà
de prestigiosos xefs formes de cuina
alternativa com elaborar menús amb
superaliments, llavors o algues i
fins i tot sortiran amb bones idees per
fer còctels ecológics.

Bona música i foodtrucks
BioCultura també es gaudeix a
l’aire lliure, ja que en la seva zona
exterior habitual els visitants podran
degustar bons sabors orgànics en
simpàtics foodtrucks i a la carpa de
restauració, a més de poder comprar
en petites botigues d’alimentació
bio i directament a productors. Tot
això amb una programació diària de
diferents artistes i deejays que amb
les seves músiques del món posaran
la banda sonora a una nova edició
d’aquesta fira que mira al futur amb
una clara vocació d’aconseguir un
món més sa, més respectuós i millor per tots. n

ALIMENTACIÓ

M’agrada sentir-me bé i
gaudir del que menjo,
encara que no tingui tot
el temps que voldria per fer-ho.
Les noves cremes de verdures
Vegetàlia estan preparades amb
ingredients ecològics i frescos de
l’hort. Hem creat tres receptes úniques
perquè no t’hagis de preocupar de
preparar-les i puguis gaudir d’un
aliment sa, gustós i diferent.
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És com tenir un hort portàtil
sempre amb tu, a casa
i on vulguis.

www.vegetalia.com

CARBASSA AMB CÚRCUMA I CARBASSÓ AMB ALGA WAKAME I REMOLATXA I TOFU
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Raúl Martínez, Dietètica i dieto teràpia Homo toxicologia,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

PARLEM DE

Jo no menjo mai pa comercial, saps per què?
Des de sempre ha estat per a mi un
plaer recórrer els passadissos dels supermercats veient els diferents tipus
i formats de pa en exposició. La meva
atenció es centrava en pans de gra
sencer sense additius, conservants,
condicionadors de massa i altres
ingredients aliens al pa, substàncies
químiques que per les seves característiques el fan poc recomanable
per a la salut. Ja sabia que aquestes
substàncies afegides per millorar les
característiques físiques i organolèptiques, tant en la producció com en
la cocció comercial, eren insalubres
quan no directament tòxiques. De
manera que un aliment ric i saludable es converteix per l’acció de la
química industrial en un producte
prescindible en la nostra dieta, i que
si no és per una necessitat extrema,
mai hem de comprar. Et donaré explicacions del per què.
Els ingredients del pa són farina,
aigua, sal i llevat. Aquests quatre ingredients són la base de la forneria,
però fins i tot el llevat és innecessari
si es fa servir com a ferment la massa
mare. Quan mirem l’etiquetatge d’un
pa de producció industrial és raonable preguntar-se quins ingredients
dels que conté són necessaris, i per

Els ingredients del
pa són farina, aigua,
sal i llevat

tant, què fan i per a què serveixen
tots aquests altres ingredients que es
troben en el pa. Per a què serveixen,
per exemple, el propionat de calci,
l’amilasa, el diòxid de clor i el clorhidrat de L-cisteïna que trobem en el pa
industrial?
De tots és conegut que el pa
sempre s’ha fet usant com a llevat la
massa mare. L’ús d’aquest ferment
natural condicionava la producció a
causa del llarg procés de fermentació,
ja que implicava diverses hores en
dur-se a terme. Aquest espai de temps
necessari perquè es produeixi el condicionament de la massa és un temps
excessivament llarg per als objectius
establerts per la producció industrial.
La producció industrial necessita
temps curts, molt curts, de manera
que calia accelerar el procés panificador, i per a això es va escurçar el
temps de fermentació. I com es va fer?
Mitjançant l’addició de productes químics i enzims a la massa, de manera
que s’escurça el temps de fermentació
a només dues hores, en comptes de
les 12 a 24 hores del procés natural.
Un enzim és una proteïna que
accelera una reacció metabòlica.
S’extreu de plantes, animals, fongs
i bacteris. Els fabricants de pa fan
servir enzims amb dos objectius
fonamentals, fer que la massa mantingui més gas i així poder produir
un pa més lleuger, i un segon objectiu, permetre un pa més tendre
per més temps després de la cocció.

123rf Limited©Pavel Ilyukhin

Exemples d’enzims panificadors són
l’amilasa, que actua sobre el midó,
i les proteases, que ho fan sobre el
gluten. Els enzims usats en el procés
panificador poden ser potencials
al·lèrgens i haurien de venir identificats en les etiquetes de la mateixa
manera com figuren els principals
grups d’al·lèrgens.
Els emulsionants s’utilitzen àmpliament en la indústria panificadora.
Es fa servir el estearil-2-lactilato càlcic (SSL), el estearil-2-lactilato sòdic
(CSL) o el monoglicèrid destil·lat. Proporcionen força, volum, flexibilitat,
esponjament en la molla i suavitat
en l’escorça, donant-li major durada
a pans i brioixeria.

Per què serveixen el
propionat de calci,
l’amilasa, el diòxid
de clor i el clorhidrat
de L-cisteïna que
trobem en el pa
industrial?
Els blanquejadors, com el diòxid
de clor o l’azodicarbonamida, són
utilitzats per fer la farina més blanca
i impedeixen l’envelliment natural

ALIMENTACIÓ

ENTE
EXTRA CRUJI
Y DELICIOSO

rico en fibra
receta sin trigo
con cereales integrales

Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 1, 29581 Bohlsen, Germany
www.bohlsener-muehle.de
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de la mateixa. Se sap que causen
reaccions al·lèrgiques en persones
sensibles. L’ús principal de l’azodicarbonamida es troba en la producció de
plàstics, com a additiu.
Els conservants inhibeixen el
creixement de floridures i altres microorganismes. El propionat de calci
és amb diferència el conservant més
habitual en els pans comercials.
Els greixos milloren el volum del
pa, donen suavitat a la molla i l’ajuden a durar més temps. Els greixos

Tots els additius
panificadors
descrits són
perfectament legals
independentment
del seu potencial
perjudici per a la
salut

hidrogenats són d’ús comú, tot i estar
associats a les malalties del cor.
Com a agent reductor s’utilitza
el hidroclorur de L-cisteïna. S’utilitza en la cocció per crear masses
elàstiques, especialment per panets
d’hamburguesa i frankfurt. La font
principal de matèria primera per a la
seva síntesi són el pèl d’animals i les
plomes d’aus.
El clorhidrat i el metabisulfit de
sodi s’utilitzen com a agents suavitzants de la massa. Han estat identificats com a possibles al·lèrgens. Altres
additius usats són el sulfat i el clorur
d’amoni, que juntament als fosfats,
s’utilitzen com a font d’aliment,
nitrogen i fòsfor, al llevat. El fosfat
monocàlcic i el carbonat de calci
s’utilitzen per compensar l’aigua
tova, que produeix una massa tova i
enganxosa.

123rf Limited©sai0112

ma producció en el menor temps
possible, maximitzant d’aquesta
manera el benefici. No tenen el més
mínim interès per la nutrició. Després d’anys de revisió exhaustiva de
les etiquetes del producte he arribat
a tal punt de tedi que ni les miro,
ja que amb molt poques excepcions,
tots els productes de fleca i pastisseria industrial tenen additius, en

Tots els additius panificadors
descrits són perfectament legals
independentment del seu potencial
perjudici per a la salut. I són usats
massivament pels fabricants, que
únicament busquen obtenir la màxi-

major o menor mesura, substàncies
químiques que no hem d’incloure
en la nostra dieta. I quina solució us
plantejo? Doncs una molt senzilla,
reconfortant i divertida, aprendre
a fer el nostre propi pa, usant per
a això els millors ingredients ecològics que trobem al mercat. Consumirem un pa sa, natural i de total
garantia. n
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CALIDAD
¿Quién elabora los deliciosos clusters de Krunchy? Los maestros del cereal de Barnhouse.
Éstos perfeccionan constantemente la excelente calidad de nuestros productos.
Su objetivo es que usted siempre pueda disfrutar del mejor muesli crujiente ecológico.

MÁS HISTORIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL KRUNCHY EN WWW.BARNHOUSE.DE
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Dra. Eva López Madurga, Metge especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.
Consultora de Nutrició, Macrobiòtica i Salut Integral - www.doctoraevalopez.com

Pateixes de gasos?
Cada vegada són més i més les
persones que pateixen de gasos digestius, podent ser des d’una incòmoda
molèstia fins a un veritable problema
(amb inflor, pesadesa i en alguns casos
dolor després de cada àpat). Si aquest
és el teu cas et proposo que tinguis en
compte alguns aspectes que poden
millorar aquesta condició.
• Llegums: algunes persones no
habituades al consum de llegums i
que comencen a introduir-les en la
dieta troben una gran dificultat per
digerir-les apropiadament. En primer lloc comença menjant-ne poca
quantitat i al cuinar-les tingues en
compte alguns aspectes: remulla-les
a la nit amb un trosset d’alga kom-

Modera el volum de
menjar i mastega
acuradament els teus
aliments
ALIMENTACIÓ

ABRIL-2017-NATURSOY-CAT.pdf
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bu, llença l’aigua de remull, treu
l’escuma quan comencen a bullir i
no afegeixis la sal fins a 10 minuts
abans d’acabar la cocció.
• La barreja d’hidrats de carboni
simples (sucres, fruita, dolços) i
complexos (cereals, llegums i verdures) que es digereixen a diferent
ritme, produeixen fermentacions
a l’intestí amb la producció de gas.
Per això és recomanable no prendre’ls junts, és a dir pren la fruita
entre hores i si prens postres no ho
facis just després de dinar; espera
un parell d’hores i pren-los com
snack.
• La barreja de proteïna i carbohidrats per a algunes persones
sensibles (sobretot les que tenen
tendència a menjar molts dolços)
comporta també la producció de
gas. Si aquest és el teu cas, fins que
els teus intestins estiguin més forts,
pots optar per prendre proteïna (llegum) i hidrats (cereals integrals) en
àpats separats.

20/3/17

8:30
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• Menjar amb tensió, drets, ràpid
o enfadats, inhibeix i dificulta els
processos digestius. Si et trobes
menjant i t’adones que estàs en alguna d’aquestes situacions, és molt
millor que paris, prenguis consciència, i respiris profundament abans
de tornar a ingerir algun mos.
• Beure amb els àpats no ajuda al
nostre propòsit, no tant de manera directa, però si indirectament ja
que disminueix la força digestiva
i pot afavorir una digestió pobra
i absorció de nutrients deficients.
Paradoxalment una miqueta de te

kukicha o bancha amb unes gotes
de shoyu després de dinar pot
neutralitzar l’aparició de gasos.
• Finalment, menjar molt no ajuda, així que modera el volum de
menjar i mastega acuradament
els teus aliments: cereals, llegums
i verdures tenen hidrats de carboni la digestió dels quals comença
a la boca i és fonamental per evitar els gasos, una masticació atenta, intentant que el menjar sòlid
gairebé es torni líquid (recorda
que els teus intestins no tenen
dents!).n
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iogurts i quefirs de cabra, vaca i ovella

ECOLÒGIC

Benvingut als nous temps

IOGURT de CABRA

Gaudeix-lo!

ostre iogur
l n en

VIDRE

t

e

BI O

20%més
www.elcanterodeletur.com

CALCI
que la llet
de vaca

IOGURT de CABRA
Font natural de calci

1 porció=125 g.Contingut en calci d’una
porció: 189 mg. Una porció conté el 24%
de calci de la quantitat diària recomanada.
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Miriam Martínez Biarge, Metge Pediatre,
www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com

NUTRICIÓ INFANTIL

Els nens necessiten
greixos de bona qualitat
Els greixos són fonamentals en
l’alimentació infantil. Mentre que en
els adults es recomana que no més
d’un 25-30% de les calories de la dieta
procedeixi dels greixos, els nadons i
nens petits en necessiten bastant més.
La llet materna proporciona un 50% de
les calories en forma de greixos. A partir dels 6 mesos els nadons necessiten
prendre un 40% de les seves calories
en forma de greixos i durant el segon
i tercer any de vida aquesta quantitat
oscil·la entre el 35 i el 40%.

saturats s’han de prendre en quantitats
molt baixes i els àcids grassos trans
s’haurien d’evitar totalment en la dieta
dels nens.
Les millors fonts de greixos saludables, aquelles que contenen àcids grassos mono i poliinsaturats, són les nous
i la resta de fruits secs i llavors, les olives i l’oli d’oliva, i els alvocats. També
la soja i els seus derivats (tofu, tempeh,
miso) tenen una proporció significativa de greixos de bona qualitat.

a més produeix
importants danys
mediambientals;
l’oli verge de coco,
en petita quantitat
és acceptable, ja
que encara que
els seus greixos
siguin
saturats,
s’absorbeixen
i
metabolitzen d’una forma diferent als
greixos saturats de l’oli de palma i dels
aliments d’origen animal.

Els greixos són una font concentrada d’energia per al nadó que està
creixent ràpidament però que no pot
encara prendre un gran volum d’aliments; i a més són essencials per al
desenvolupament del cervell.

Els greixos saturats es troben, a més
de en la carn, en els ous i en els productes lactis (sobretot formatge, mantega,
gelats), i a més en alguns olis vegetals
com el de palma i el de coco. Els ovolactovegetarians majors de 2 anys han de
limitar per aquesta raó la seva ingesta
de lactis a no més de 2 racions al dia
i d’ous a no més de 4 per setmana.
Mentre que l’oli de palma no té cap
propietat beneficiosa per a la salut i

Els àcids grassos trans es troben en
la carn i en la llet, però sobretot en els
olis vegetals processats industrialment
(hidrogenats, refinats o escalfats a altes
temperatures). Els aliments que portin
aquests olis (margarines, pastisseria
industrial, molts plats preparats) han
d’evitar-se tot el possible, sobretot en
el cas de nens petits i dones embarassades i lactants, ja que travessen la
placenta i passen a la llet materna.n

Però no tots els greixos són iguals.
Mentre que els àcids grassos monoinsaturats i poliinsaturats tenen efectes
positius en la salut, els àcids grassos

ALIMENTACIÓ
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Les millors fonts de
greixos saludables
són les nous i la resta
de fruits secs i llavors,
les olives i l’oli
d’oliva, i els alvocats.
També la soja i els
seus derivats
ALIMENTACIÓ
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Proveu el nostre
Demeter Moothies
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ecològica per al teu bebé!

Sense sucre refinat
Sense aromes artificials
Només els millors
ingredients ecològics
i Demeter

C

M

Baix contingut de
sucre i sal

Y

CM

MY

Perfecte per portar

CY

Deliciós! Has de
provar-l’ho!

CMY

K

Snack amb cereals ecològics – a partir dels 8, 10 i 12 mesos
Sense additius ni colorants1 artificials i sense sucre2 refinat
Un snack perfecte com a piscolabis i per emportar
Ideal per a les manetes del bebé
www.holle.ch

1 Requerit per la llei
2 Només els sucres propis de cada ingredient

Més Moothies …

Busqui la
revista Mogli
per a nens
gratis!

Trobareu més detalls a: www.mogli.eu
Distribuït a Espanya per: Cal Valls Eco SLU, www.calvalls.com
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Raúl Martínez, Dietètica i dietoteràpia Homo toxicologia,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

QUÈ MENJAR

ESPAI PATROCINAT PER:

El Granero Integral www.elgranero.com

Verds d’ordi per mantenir-te sa!
La natura posa a la nostra disposició
una impressionant font de vitamines,
minerals, aminoàcids, fibra i enzims:
els verds d’ordi. Els verds d’ordi són els
brots joves de l’ordi (Hordeum vulgare)
que es formen un cop germinat el gra i
quan la planta té un desenvolupament
d’uns 25 centímetres. Contenen tots
els nutrients necessaris per a la dieta
humana, que són fàcilment assimilats,
pel que permeten al nostre organisme
disposar de forma immediata de nutrients vitals.

Els brots d’ordi són
extremadament
alcalins, pel que
consumir-los ajuda
a mantenir un
correcte equilibri
d’alcalinitat i
acidesa del cos

L’ordi és el primer gra del cereal cultivat pels éssers humans, remuntant-se el
seu us medicinal i alimentari al 7000 AC.
La medicina clàssica va usar aquest vegetal en el tractament de la pell, el fetge, la
sang i els trastorns gastrointestinals.
El seu valor nutricional no té igual.
És una font concentrada de gairebé
tres dotzenes de vitamines i minerals.
Els verds d’ordi són particularment
rics en vitamines A, C, B1, B2, àcid
fòlic i B12. La deficiència de cobalamina o vitamina B12 pot evitar-se en
les dietes vegetarianes mitjançant la
complementació amb verds d’ordi.
Els minerals presents són el calci, el
ferro, el potassi, fòsfor i magnesi, i són
rics i abundants en clorofil·la. A diferència de la majoria de les plantes, els
verds d’ordi contenen 18 aminoàcids
i inclouen els nou aminoàcids essencials, que són aquells aminoàcids que
el cos no pot generar per si mateix i
que hem d’obtenir de la dieta. Conté
més de 1.000 enzims necessaris per a
la correcta funció bioquímica cel·lular.
Conté un dels més alts nivells naturals

d’enzim superòxid
dismutassa, que és un
potent antioxidant
que protegeix les
cèl·lules contra els
radicals lliures tòxics,
ajudant al cos a combatre l’envelliment,
matar les cèl·lules
canceroses, i a superar les malalties
vinculades a l’estrès
oxidatiu.
Els brots d’ordi
són extremadament
alcalins, pel que
consumir-los ajuda a
mantenir un correcte equilibri d’alcalinitat i acidesa del cos. La majoria dels
aliments processats que consumim
són àcids, i quan els consumim en excés, són causa entre altres dolències
de la fatiga.
Els beneficis per a la salut dels
verds d’ordi inclouen l’enfortiment

123rf Limited©Lukas Gojda

del sistema immunològic, la neteja
i desintoxicació del cos, la protecció
contra els radicals lliures i el dany
cel·lular que ocasionen, la capacitat
de regenerar les cèl·lules i teixits
danyats, i l’alleujament de la colitis
ulcerosa. En definitiva, el consum de
verds d’ordi ens manté sans!. n

COMPLEMENTS ALIMENTARIS
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AIXÍ ES FA

Zuzana Klačková, Directora Comercial de Lifefood Czech Republic
trade@lifefood.eu

Una salsitxa crudivegana

Amarem en aigua filtrada tomàquets secs durant diverses hores per
donar-los una agradable textura humida. Mentrestant, es pelen alls i cebes.
Es pesen i s’esbandeixen amb cura les
nous del Brasil i les panses juntament
amb les llavors de cànem sense pellofes. Tots els ingredients s’ajunten,
es tallen en trossos molt petits i es
barregen per crear una massa suau.

S’afegeixen diverses espècies per assegurar una gran experiència en menjar
el producte final: Comí mòlt, marduix
sec i una mica de Xile en pols.
La massa es posa en una màquina
que ja existia originalment per produir
salsitxes convencionals. Estem molt
contents d’usar-la ara en l’alternativa
crudivegana! La màquina crea la forma

d’una salsitxa molt llarga. Cada peça
de Rawsage es talla i es pesa a mà.

Rawsage durant unes 100 hores a temperatures per sota de 45 graus Celsius.

S’arrodoneixen les vores en ambdós
costats perquè llueixin ben maques
amb un simple toc de dit d’un treballador de producció. Quan la forma és
perfecta, les Rawsage es col·loquen a la
placa de deshidratació i es posen al forn
de deshidratació. Es deshidraten les

Quan la salsitxa està seca, li donem una mica de temps de descans a
temperatura ambient i després l’embalem a la làmina i la ajuntem amb
14 més en un paquet. Els paquets
estan ja a punt de ser enviats als nostres clients de tot el món. n

DISTRIBUCIÓ

ALIMENTACIÓ

LA PRIMERA SALCHICHA VEGANA BIO,
RAW y SIN GLUTEN
• Hecha con nueces de Brasil tomate seco y sazonada
con una mezcla de hierbas y especies
• Sabor intenso y delicioso
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lifefood.es
alternatur.es

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

www.alternatur.es | info@alternatur.es |

@AlternaturInfo
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Mareva Gillioz, Dietista i Coach nutricional, especialitzada en Naturopatia. Certificada
en cuina crudivegana per Matthew Kenney Culinary Institute- www.marevagillioz.com

ESPAI PATROCINAT PER:

Sol Natural | Alimentación Ecológica | www.solnatural.bio
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La Civada sense gluten. Com i on usar-la
La civada sense gluten és sens
dubte un dels cereals més versàtils,
reguladors i saludables a adoptar en
la nostra alimentació. Si ja vaig parlar
de les meravelloses propietats detox
de la civada en l’article “sopars detox
amb civada”, m’agradaria parlar-vos
ara de com i on podem utilitzar-la
per tal de variar el seu sabor i ús.

cereal, en el seu llibre també proposa
una monodieta de diversos dies amb
civada molt interessant...

I és que la civada sense gluten té la
virtut de ser digestiva alhora que saciant, apta fins i tot per a intolerants
o sensibles a ella, i en cas de celiaquia,
consumir-la gradualment, augmentant a poc a poc la seva quantitat.

Esmorzars

Una de les característiques de la
civada és que és molt rica en fibra soluble, el que ens aporta sacietat, evitant així pics de glucèmia (apta per
a diabètics) i una aportació prebiòtica
per a la nostra microbiota intestinal
(el nostre segon cervell). Una fibra interessant a nivell culinari i terapèutic,
perquè quan es bull la civada, desprèn
una substància mucilaginosa, creant
una textura gelatinosa que a més de
regular els intestins i combatre el
restrenyiment, atrapa i redueix el
colesterol, donant molt de joc a l’hora d’elaborar diverses receptes.
De tota manera, si volguéssiu aprofundir més en el meravellós món de la
Civada i descobrir les seves múltiples
propietats medicinals, ningú millor
que el Doctor Pros, amb qui col·laboro des de fa anys com a dietista, i
el seu llibre “Com cura la civada”.
Gran defensor i especialista d’aquest

Però tornant al “com i on” usar-la,
a saber que en forma de flocs sense
gluten, la podrem fer servir per crear
tant plats dolços com salats, i fins crear la nostra pròpia farina!

Podem aportar-la en forma de muesli, deixant 3 cullerades dels seus flocs
en remull la nit anterior, i afegint-li al
dia següent, el doble d’alguna beguda
o iogurt vegetal al gust, amb alguns
fruits secs trossejats, la pell ratllada
d’una llimona i canyella i vainilla en
pols per endolcir. Una altra opció més
“gourmet” i elaborada és la granola,
on els flocs de civada són prèviament
fornejats amb algun xarop de coco i
fruita seca, es guarda en pot de vidre i
es serveix amb alguna beguda vegetal,
fruita fresca i / o deshidratada.
Una altra opció més saciant i nutritiva, ideal per matins que s’anuncien llargs o d’alt rendiment, és el
porridge. Aquí els flocs de civada
sense gluten es bullen en la seva
mateixa quantitat d’aigua o beguda
vegetal, a combinar o no, amb fruita
deshidratada o fresca, segons la capacitat digestiva que es tingui.
Ara que el brunch s’ha anat imposant cada vegada més en la nostra cultura, especialment en diumenges de
calma i temps, una de les millors op-

123rf Limited©Roman Iegoshyn

cions per gaudir-ne és fent pancakes
a base de flocs de civada sense gluten
amb plàtans triturats per formar una
massa una mica densa i saltar-la en la
paella, afegint-li després fruita fresca i
una mica de xarop de coco, per exemple. Si volem una opció més lleugera
i fins i tot salada, res com uns creps
de civada fets amb els seus flocs juntament amb una farina i beguda vegetal.

Dinars i Sopars
Aquí podrem escampar els flocs de
civada crus o prèviament torrats, com
topping sobre de qualsevol amanida
o plat, a més de batre’ls juntament
amb una mica d’oli i algun vinagre o
suc de llimona per donar-li una textura més cremosa al amaniment o salsa.
Una manera de donar més sabor i
cremositat a qualsevol sopa o crema
vegetal és afegint uns quants flocs de
civada dos minuts abans de finalitzar
les coccions i després, batre-ho tot junt.
Substitueix l’efecte “de midó” i recon-

fortant de la patata en els purés, i si es
vol una textura encara més fina o amb
menys fibra, es pot colar tot junt per
un passapuré o xinès. Aporta sacietat
a les sopes i cremes vegetals sent una
excel·lent opció a adoptar en dietes
d’aprimament. A les nits, és una opció
fàcil i ràpida de preparar un plat únic
amb a més un efecte relaxant gràcies
al seu complex B i triptòfan, ideal per
afavorir un bon descans.
Com hem vist abans, els flocs de
civada mòlts formen una farina apta
per formar excel·lents masses... Es pot
fer volar la imaginació i també preparar amb això, unes mandonguilles o
croquetes farcides de verdures, pastissos salats farcits d’espinacs per
exemple, així com pastissos dolços
amb farcit de fruita, magdalenes,
galetes i bescuits al gust...
Una infinitat de possibilitats, totes
elles sanes, equilibrades i variades,
100% sense gluten i altament nutritives. Llarga vida a la civada!. n
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Història i Alimentació

Helena Escoda Casas, Llicenciada en Història (UAB),
helenaescodacasas@gmail.com

L’alimentació regional de
cada cultura es troba en
vies de desaparició
La
indústria
agroalimentària
presenta de forma inherent un gran
potencial, ja que alimentar-se és imprescindible per a qualsevol. Tothom
hauria de poder accedir a una alimentació adequada, forma part dels Drets
Humans. Per a les grans corporacions
invertir en empreses del sector alimentari és una aposta segura. No ens
ha de sorprendre que al món d’avui el
gran negoci del menjar es trobi cada
dia més concentrat en poques mans.
Com sabem, la dieta mediterrània
tradicional és sinònim d’equilibri i
longevitat, així ho ha reconegut la ciència mèdica. Els nostres avis, besavis,
etc. vivien al camp i del camp, seguien
per atavisme aquesta pauta d’alimentació basada en el domini dels cultius
de secà: blat, olivera, vinya i llegums,
juntament amb alguns regadius
d’hortalisses i fruiters . No obstant

Espanya ha
esdevingut líder
mundial en índex
d’obesitat infantil,
fins i tot ha superat
els Estats Units

això, en l’actualitat, la dieta real dels
mediterranis és una altra ben diferent, les coses han canviat i molt. Per
exemple, si NO llegim bé les etiquetes
dels productes processats, estarem
menjant més oli de palma (perjudicial)
que oli d’oliva. Així mateix, Espanya
ha esdevingut líder mundial en índex
d’obesitat infantil, fins i tot ha superat
els Estats Units... aquestes dades alarmants es deuen al fet que les grans
multinacionals han condicionat els
hàbits alimentaris de tot el Planeta, el
cas d’Espanya en relació a la pèrdua
dels beneficis de la dieta autòctona, és
només un exemple entre tants. L’augment vertiginós del menjar processat
és un fenomen global.
Els països econòmicament emergents també són aquells amb major
creixement en la despesa en menjar
ràpid: Índia, Xina i Brasil. Això suposa que el creixement mitjà anual per
a cada un d’ells ha estat de 11,98%,
10,11% i 5,86% respectivament.
En les societats asiàtiques, en
contraposició a les occidentals, està
augmentant el consum de productes
lactis, tot i que aquests no formin part
de la seva cultura culinària. Segons
l’Organització de l’ONU per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), el consum
de llet a la Xina va augmentar de 26
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quilocalories per persona el 2002 a 43
en 2005. Al llarg i ample del gran país,
tanques publicitàries mostren nens
bevent llet amb un missatge molt clar:
“beu llet i creixeràs sa i fort”. Aquest
missatge no concorda amb la seva
tradició dietètica, la qual mai ha inclòs
quantitats significatives de llet. Els
asiàtics mai van tenir fama d’obesos,
al contrari, majoritàriament estaven
fibrats i solien envellir millor que els
occidentals, però aquest paradigma
també està canviant. L’increment de
l’obesitat a la Xina sembla imparable.
La “lactificació” es deu al fet que els
antics pagesos aspiren a seguir un
modus vivendi occidental. No obstant
això, la majoria de població xinesa
pateix deficiència en l’enzim lactasa
i, en conseqüència, és intolerant a la
lactosa. A més, diverses investigacions
mèdiques indiquen que el canvi cap
a una dieta de tipus occidental (amb
abundància de carn de boví i lactis)

podria incidir en major prevalença
de càncer de mama. Mirant cap a Occident a través d’un estrany prisma,
molts ciutadans xinesos creuen que els
occidentals viuen millor perquè mengen carn i beuen llet cada dia. Creuen
que els blancs i els negres (a Occident)
són més forts. Fins a la dècada dels 80,
la carn i la llet eren molt cars i estaven racionats i molts creien que les
hamburgueses de cadenes de menjar
ràpid eren el millor menjar occidental.
El fet que es faciliti la disponibilitat de
la carn i llet, enmig d’una prosperitat
creixent, després d’un llarg període
d’escassetat, vol dir que els patrons de
consum canviaran.
Després d’haver conquerit el mercat asiàtic, el menjar processat de les
grans multinacionals s’està reinventant per adaptar-se al paladar africà,
ja que ni tan sols Àfrica s’ha lliurat de
l’epidèmia global d’obesitat. n
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BE VEGGIE - BE SPORTY

La major selecció i alta qualitat en proteïnes vegetals
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De venda a: ecobotigues, herbodietètiques i parafarmàcies |
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Instagram: Raab Vitalfood Spain | info@raabvitalfood.de
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L’opció més saludable

Mareva Gillioz, Dietista i Coach nutricional, especialitzada en Naturopatia. Certificada
en cuina crudivegana per Matthew Kenney Culinary Institute- www.marevagillioz.com

Timbal de
Xiitaque amb
Patata Pre i
Probiòtic

13

RECEPTA

ESPAI PATROCINAT PER:

Amandín | www.amandin.com

Ingredients per a 1 ració
• 75 gr. bolets xiitaque grans i
ecològics
• 40 ml beixamel ecològica d’arròs
• 1 cullerada de cafè d’all en pols
• 2 patates bio amb pell, bullides
el dia anterior
• 1/2 carbassó gran (el més gruixut possible)

Elaboració

• 3 cullerades soperes de xucrut
no pasteuritzat
• 1 pastanaga violeta (o taronja)
• Orenga en pols
• Grapat de germinats d’alfals
• 3-4 tires de cibulet trossejat
• sal no refinada
• Pebre
• Rajolí d’oli d’oliva verge
© Mareva Gillioz

1. Netejar i trossejar els bolets xiitaque, i assecar-los amb un drap de
cuina, extraient bé tota l’aigua.
Reservar.
2. Trossejar la pastanaga en unes 8
rodanxes, i el carbassó amb una
mandolina o ganivet fins obtenir 3
fines rodanxes. Reservar.
3. Pelar i aixafar les patates amb una
forquilla o en processadora, fins
a obtenir la textura de semi-puré,
barrejant-ho bé amb all, sal i pebre.
4. En una paella, escalfar un rajolí d’oli
d’oliva i saltar les patates xafades,
reservar.
5. En la mateixa paella, afegir els
bolets, l’orenga i la beixamel, barrejant tot bé durant 4 minuts, i retirar.
6. Amb un motlle, crear la base

col·locant en ordre les patates, les
rodanxes de carbassó, els bolets i
finalment el xucrut.
7. Afegir les pastanagues i cibulet per
sobre i un polsim més de sal.
8. Servir amb guarnició de germinats i
pastanaga restant.
Aquesta recepta és el resultat d’una
combinació pensada i dissenyada per
a la salut dels nostres intestins, i per
tant, del nostre segon cervell.
Es tracta d’un plat equilibrat i digestiu, ric en fibra i proteïna vegetal
però sobretot amb funció prebiòtica
i probiòtica, saps per què? Doncs perquè la patata conté un tipus de midó
anomenat resistent de tipus 3 que en

I finalment, s’afegeixen les meravelloses virtuts dels bolets xiitaque.
Coneguts per ser adaptògens, és a dir,
que ajuden al nostre cos a adaptar-se
tant a situacions d’estrès i nerviosisme, com de debilitament o cansament.
Quelcom cada vegada més comú i característic de la nostra societat actual.

coure i refredar-se, es redueix el seu
índex glucèmic mentre augmenta
en fibra soluble prebiòtica, l’aliment
favorit de la nostra flora o millor dit,
microbiota intestinal.
D’altra banda, el xucrut, en ser
col fermentada sense pasteuritzar,
actua com a font probiòtica, rica en
àcid làctic, que ajuda a regenerar i
repoblar la nostra microbiota intestinal. És a més rica en enzims el que
afavoreix una bona feina digestiva, i
en vitamina C, de caràcter depuratiu
i antioxidant. Convé especialment
per a aquelles persones que pateixen
de gasos, restrenyiment i / o diarrea,
així com d’alts nivells d’àcid úric i
baixos de defenses.

Amb aquest Timbal vegà, no només obtenim sabors i una sinergia de
múltiples propietats com acabem de
veure, sinó que es forma una autèntica
“vacuna” preventiva al plat davant de
malalties immunitàries, cardiovasculars, digestives i metabòliques, entre
moltes altres.
Bon i saludable profit! n
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¡ DESCUBRE NUESTROS DOS NUEVOS SABORES !

50% DE AVENA

70% DE MAÍZ
FR-011

*

*La avenina (gluten de la avena) está
considerada como bien tolerada por los celiacos.

Fabricado en
nuestros talleres

EKIBIO - FRANCE
www.lepaindesfleurs.bio - www.ekibio.fr
Disponible en tiendas ecológicas
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CERTIFICADORES

Els controls
als aliments
ecològics

Moltes persones ja estan familiaritzades amb els segells ecològics:
l’eurofulla, el del CCPAE... Saben que
el producte bio ha d’estar certificat.
Però en què consisteix exactament la
certificació ecològica dels aliments?
A Catalunya, l’autoritat de control
de la producció ecològica és el Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Des de la seva creació, l’any
2001, s’encarrega de verificar que els
operadors inscrits compleixen amb la
normativa europea. La vigent és el Reglament (CE) 834/2007 sobre producció
i etiquetatge dels productes ecològics.
L’àmbit d’activitats sotmeses a
control va des de producció vegetal i ramadera, a la venda al consumidor final,
passant per l’elaboració, la importació
i la comercialització. Els operadors que
volen utilitzar les indicacions protegides ecològic, biològic o orgànic han

Daniel Valls i Cots,
President del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica www.ccpae.cat

de presentar al CCPAE una sol·licitud
d’inscripció, amb una memòria tècnica
i tota la documentació requerida. Es
revisa i, si està completa, s’assigna un
tècnic inspector que planifica la visita
in situ. Durant la inspecció es verifica el
compliment dels requisits normatius,
es detecten possibles incompliments
i es redacta l’informe d’inspecció amb
les accions correctes, si s’escau. El Comitè de Certificació del Consell valora
l’expedient i decideix sobre la certificació. Si tot és correcte es comunica la
inscripció a l’operador i se li lliura el
certificat de conformitat amb les activitats i productes certificats.

addicionals –sorpresa–, en funció del
risc o les alertes, almenys a un 10% dels
operadors, i presa de mostres almenys
al 5% dels inscrits durant la fase de
producció i elaboració. A més, abans de
poder comercialitzar un producte amb
les indicacions protegides, el CCPAE ha

d’autoritzar tant el procés d’obtenció i
els ingredients, com l’etiqueta.
Els controls són la base de la certificació i el CCPAE vetlla perquè qualsevol
aliment bio obtingut a Catalunya compleixi amb les normes. n

ETIQUETATGE: EUROFULLA

Cada any es realitza un seguiment
a l’inscrit, que inclou com a mínim
una visita in situ, on es realitzen els
controls físics i documentals necessaris per a verificar que compleix amb
el sistema de producció ecològica, i si
es detecten incompliments aquests
poden derivar en noves accions correctores. Dependent de la gravetat o
la reincidència es pot arribar a obrir
expedient sancionador o retirar de les
indicacions protegides, fins i tot a una
suspensió cautelar. Si tot és correcte,
es renova la inscripció i es lliura el nou
certificat. El CCPAE realitza controls

ALIMENTACIÓ

Prueba las más deliciosas combinaciones
de soja con lima-limón, frambuesa-rosa y la
nueva y sorprendente piña-coco-maracuyá.

Nuevo
AF Vrai_pag bioeco_253x160.indd 1

www.sojade.es
5/4/17 15:29
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Quinoa

LLAVOR DE
LA PASSIÓ

Des de fa 25 anys,
Priméal selecciona les millors
llavors de Quinoa i proposa una
àmplia gamma de mescles
úniques i saboroses.
Un màxim de garanties

*Quinoa blanca, vermella, negra.

Descobriu
la gamma

També
disponible en
250 g

1 kg

LA QUINOA ÉS PRIMÉAL

Ekibio - France - www.primeal.bio - www.ekibio.fr
Distribuït a Espanya per Nutrition & Santé Iberia, S.L.
www.natursoy.com
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Joan Gayà, Periodista ambiental i científic,
juangaya90@gmail.com

Alimentant als gens
Els aliments a més de nodrir els éssers vius, permetent-los realitzar les
seves funcions biològiques fonamentals, també interfereixen en la seva
expressió genètica. La imatge clàssica
dels gens com a molècules inalterables transmeses entre generacions,
ha passat a la història donant pas a
l’epigenètica. Una ciència que explica
la influència dels factors ambientals
en el genoma, entre els quals es troba
l’alimentació, la branca d’estudi és la
nutrigenòmica.
La dita “som el que mengem”,
adquireix més sentit que mai a causa
del paper que juguen els aliments en
la regulació de les instruccions que fabriquen i regulen el nostre cos. La nutrició no afecta la funció que exerceix
un determinat gen, ni a la seqüència
de l’ADN que conté, però si la seva expressió. Cada persona és responsable a
través de la seva alimentació de l’activació i desactivació de gens concrets.
Els nutrients extrets del menjar
s’endinsen en rutes metabòliques di-

ALIMENTACIÓ

verses, on són manipulats, modificats
i modelats en molècules que el cos
pot utilitzar. Una d’aquestes rutes és
responsable de proporcionar a l’organisme grups metil, un dels grups
químics que s’afegeixen al gen per
encendre’l o apagar-lo.
Els aliments que contenen aquestes molècules o que intervenen en
la seva donació, com són els que inclouen àcid fòlic, vitamines del grup
B i SAM-e (S-adenosil metionina),
contribueixen a que els mecanismes
de silenciament genètic funcionin correctament, i no es produeixin errors.
Actualment, els científics sospiten
que moltes malalties tenen un component epigenètic.
Els canvis en l’expressió genètica
són heretables. La nutrició i la salut
metabòlica de pares i mares, influeixen en l’estat en què rebran els
gens els seus fills.
Un estudi sobre la fam soferta a
Holanda, en l’embargament d’ali-

ments que van imposar els nazis, detalla
com la desnutrició que
van patir les dones
que van donar a llum
en aquells anys, va
ser transmesa als seus
descendents a través
de canvis epigenètics.
Aquestes
modificacions, van propiciar
que els seus fills fossin
vulnerables a patir certes malalties.
123rf Limited©Alexander Raths

Altres investigacions sobre l’alimentació i la seva influència en
l’herència genètica, comencen a evidenciar com els desajustos alimentaris de les persones obeses poden predisposar als seus fills a patir aquesta
malaltia.
El positiu d’aquest tipus d’herència és que és reversible. Les modificacions epigenètiques són dinàmiques
i no precondicionen com ho faria
una mutació genètica. En el suposat

cas que se li transmetés a un fill una
memòria epigenètica que el predisposes a ser obès, aquest podria adoptar
hàbits de vida més saludables que li
evitarien aquest destí.
Aquest canvi de perspectiva sobre
l’herència, en la qual els progenitors
són co-responsables del llegat genètic
dels seus descendents, planteja nous
enfocaments ètics i morals sobre l’alimentació.
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En un futur, les persones que
desitgin tenir fills, possiblement es
plantegin cada vegada més el tipus
de dieta i costums saludables que
segueixen o han seguit, ja no per la
seva pròpia salut, sinó també per la
dels seus descendents.
A més, l’epigenètica remarca per
primera vegada la importància dels
hàbits de l’home en l’empremta
genètica que heretarà el seu fill, entre ells l’alimentació. En l’embaràs,
la dona sempre ha estat responsable
de cuidar la seva dieta per no interferir negativament en la formació del
nadó. No obstant això ara, aquesta
nova doctrina evidència que el paper
de l’home també és crucial.
El desenvolupament de la nutrigenòmica implica millores en la medicina moderna. Mitjançant recomanacions específiques sobre els riscos
i beneficis de determinats aliments,
aquesta nova branca científica, advoca
per una nutrició personalitzada. Dietes
determinades en relació al genoma de
cada individu, que permetin la prevenció d’un gran nombre de malalties que
tinguin una vinculació epigenètica.

Ara bé, els especialistes assenyalen
que malgrat que cada vegada hi ha
més evidències sobre la influència
de la dieta en l’expressió genètica, és
important mantenir la prudència. La
nutrigenòmica és un corrent científic
molt jove, i encara queda molta feina
d’investigació perquè s’implementin
els seus descobriments.
Així mateix, amb els avenços
actuals, algunes empreses mèdiques
privades, ja ofereixen serveis d’anàlisi
nutrigenòmics. Mitjançant una mostra salival, es detallen els patrons de
resposta genètica en funció de cada
aliment, amb la intenció de prevenir
o mitigar trastorns d’afeccions que
tinguin una connexió genètica.
Molts científics i nutricionistes
posen en dubte el nivell d’eficàcia de
molts d’aquests anàlisis. Consideren
que encara no s’entenen totes les connexions metabòliques i genètiques
que determinen una malaltia. A més,
aconsellen modificar tot allò de la dieta que se sap que és perjudicial abans
de preocupar-se per l’efecte genètic
de cada aliment. En cas de voler fer-se
les proves, recomanen triar aquells

123rf Limited©Evgeny Atamanenko

test genètics realitzats per professionals de la salut, en comptes dels que
es venen sense supervisió mèdica.
Alhora que la ciència va desvetllant
la rellevància de la dieta en la salut,
l’alimentació mundial s’està deteriorant cada vegada més. En els últims
anys el consum d’aliments processats, plens de sucres refinats, greixos
insans i sal no ha deixat d’augmentar.
Només a Espanya, moren 90.000 persones a l’any a causa d’una incorrecta
nutrició i cada vegada són més les

que pateixen obesitat. A més, els mals
hàbits alimentaris s’estan perpetuant
entre les noves generacions, els joves
s’allunyen cada vegada més de la dieta mediterrània i són més sedentaris.
S’haurà de veure amb el pas dels
anys, un cop acabats molts dels estudis que es troben en fase d’investigació, si els avenços en nutrigenòmica
permeten que la nutrició personalitzada es normalitzi en el sistema sanitari, millorant l’alimentació i salut
pública actual.n

AlimentACIÓ

60 ANYS DEDICATS
A LA VIDA
Lima té 60 anys i mai s’ha sentit més en forma.
Ens sentim feliços i orgullosos que cada vegada
hi hagi més gent que comparteixi les nostres
conviccions per una alimentació ecològica i
en harmonia amb totes les formes de vida a
la terra.

Desitjaria tenir

Des de la seva creació, Lima sempre s’ha
esforçat a proposar una alimentació sana
i vegetal per al benestar de tots i del nostre
medi ambient. Això es tradueix en gammes de
productes certificats ecològicament, veganes
i que responen a regles nutricionals que
privilegien aliments vegetals, integrals, sense
sucres afegits i molt més ... Sense oblidar el
sabor

anys!

PER A NOSALTRES ÉS “LA VIDA I MÉS”
www.limafood.com

LA VIDA I MÉS
1605_ADV_toutcommencea_253X160_CATALAANS.indd 1

27/03/17 14:31
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓ / ESMORZARS
Granoles, de Quinua Real.
Sense gluten ni oli de palma.
nou

Gamma de granoles a base de flocs de
civada torrats sense gluten, quinoa
real inflada i endolcides amb xarop
d’arròs. Totes elles són Gluten Free,
d’origen 100% vegetal, font de fibra i
aptes per a vegetarians i vegans.
Amb una textura cruixent que recorda les granoles elaborades a mà
i ideals per combinar amb begudes
vegetals per a conformar un esmorzar complet i nutritiu. Tres varietats:
poma i canyella; cacau i coco; i llavors
i panses.
· Certificat: Euro Fulla, The Vegan
Society, Gluten Free
· Marca: Quinua Real		
www.quinuareal.bio
· Distribuïdor: La Finestra sul
Cielo España, S.L.

ALIMENTACIÓ / POSTRES
Postres
de civada
ecològics,
de Sojade

nou

La civada és un dels cereals més complets, aportant substàncies essencials
per a una bona alimentació. El més
significatiu és el seu alt contingut
en fibres alimentàries, beta-glucans,
ajuda a reduir el colesterol, regula la
velocitat d’absorció de glúcids i estimula la flora intestinal.
Aquests nous postres Sojade, estan
elaborats amb civada francesa, no
contenen aromes, i estan compostos
al 78% per una base fermentada natural i 22% de fruites i mueslis.
- Postres civada natural 0% sucre.
- Postres Civada Sojade nabius, cassis
i musli
- Postres Civada Sojade plàtan, passió
i muesli.
· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Sojade | www.sojade.es
· Empresa: Triballat España, S.L.

ALIMENTACIÓ / GALETES
Nous Mueslis Krunchy de
Civada Sense Gluten, de Sol
Natural
nou

ALIMENTACIÓ / CAFÈ
Cafè Forte BIO
FAIRTRADE
“sabor intens”,
d’Alternativa3

clàssic

Sol Natural llança 3 nous Mueslis
Krunchy, convertint la seva gamma
de Bio Civada Sense Gluten en la més
completa del mercat, composta per
un total de 15 productes.
Xocolata, Poma-Canyella i Fruits del
Bosc són les 3 noves varietats, totes
elles elaborades sense sucres afegits i
sense oli de palma.
Una opció deliciosa i saludable per
uns matins plens d’energia!.

Aquest cafè es caracteritza per un
blend molt especial que inclou cafès
Aràbica d’Amèrica Central i Robusta
d’Àfrica. Té un cos fort i dens, és notable en boca i persistent. Ideal per
amants dels sabors intensos.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Sol Natural | www.solnatural.bio
· Producció i distribució:
Vipasana Bio, S.L.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Alternativa 3		
www.AlterNativa3.com
· Empresa: Alternativa 3, S.Coop |
“Comercio Justo y Solidario”

ALIMENTACIÓ

TOFU FERMENTADO
Nuevos mundos
de sabor
Lo último para el cocinero creativo:
tofu fermentado. Gracias a un proceso
de fermentación especial, aumenta la
digestibilidad del tofu y se consigue un
sabor ácido y salado. Las variedades
Natural, Hierbas y Pimiento de TOFÉ son
ideales para los platos mediterráneos.
En ensalada o pasado por la sartén,
TOFÉ es un deleite tanto en frío como
caliente. Un nuevo producto imprescindible en la cocina vegetariana.

Soja bío de
Alemania, Austria
y Francia
Life Food GmbH / Taifun-Tofuprodukte Bebelstr. 8 79108 Freiburg Alemania +49 (0) 761 - 152 100 www.taifun-tofu.com

Fermentado
con cultivos de
yogur veganos

Maig 2017 - Núm 45

BIOECO ACTUAL

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

19

LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓ / PATÉS
Patés i pestos,
100% ecològics i
vegans, de Carlota
Organic

nou

Carlota Organic ofereix 4 saboroses
opcions per completar els teus plats
o preparar grans aperitius. Patés i
pestos elaborats amb receptes úniques, amb ingredients d’agricultura
ecològica, d’un alt valor nutricional.
- Paté d’olives negres i Paté de tomàquets secs, idonis com a aperitiu,
entrants o tapes.
- Pesto rosso de tomàquets secs i Pesto
verd d’alfàbrega, per acompanyar
plats de pasta o pizza o adobar de
forma original les amanides.
· Certificat: Euro Fulla
· Producció: Via Organica SL.
www.carlotaorganic.com
· Distribuïdor Catalunya: BO-Q
Alimentación Natural S.L.		
93 174 00 65 - www.bo-q.com

ALIMENTACIÓ / AIGUA DE
COCO
Aigua de Coco bio,
de Dr. Goerg

ALIMENTACIÓ / INFUSIÓ
Infusión Flores
de Bach Alegría &
Armonía, de Salus

nou

L’aigua de coco
bio de Dr. Goerg
és
procedent
de cocos verds
acabats de recol·lectar. És un
producte 100%
natural, sense
conservants,
sense
sucres
afegits i sense
blanquejar.
Proporciona oligoelements ionitzats
i afavoreix l’alimentació vital. És
una beguda hidratant, depurativa i
un potent isotònic ple de vitamines,
minerals, aminoàcids, antioxidants
i enzims, ideal per restablir l’equilibri hídric i per al rendiment esportiu. A més és baixa en calories, molt
refrescant i té un gran sabor.
L’aigua de coco bio forma part del
projecte “Fair Trade for Fair Life”,
el cor del compromís social de Dr.
Goerg.

COMPLEMENT ALIMENTARI /
SALUT
Retorven Retorn venós
actiu a base de
nou
Plantes, de Way Diet

nou

Per a aquesta infusió s’han escollit
acuradament diverses fruites i espècies que s’han combinat amb les
següents essències florals de Bach
d’origen ecològic: Vervain, Wild
Oat, Olive, Larch, Holly i Mustard.
Una deliciosa infusió de fruites amb
tocs delicats d’espècies basada en la
filosofia floral del Dr. Bach que amb
la barreja d’essències florals dóna suport a una actitud estable i positiva,
per ajudar en el desenvolupament
el seu propi potencial i reconèixer
l’harmonia interior.
· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Salus | www.salus.es
· Producció: Salus-Haus GmbH &
Co. KG
· Distribuïdor: Salus Floradix
España, S.L.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Dr. Goerg		
www.drgoerg.com
· Empresa: Biogran		
www.biogran.es

ALIMENTACIÓ

La Insuficiència Venosa Crònica,
coneguda per les seves sigles com
IVC, és la incapacitat de les venes per
realitzar l’adequat retorn de la sang
al cor.
La simptomatologia més immediata
és: cames cansades, formigueig,
rampes, picors, dolor, peus adormits,
pesadesa, edemes, etc..
Ingredients: Xarop d’Agave, Galzeran, Hamamelis, Melilot, Raïm,
Careless ™ (pols de fruit de mango),
Suc de Mirtil o Nabiu negre, Ginkgo.
No conté colorants ni organismes genèticament modificats (OGM). Apte
per vegetarians.
· Marca: Way Diet		
www.waydiet.com
· Empresa: Laboratorios J.M. Nat
XXI, S.L.

MERCATS
anunci-def.pdf
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Dimarts i Divendres
de 9h a 21h
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CADA DIMARTS I DIVENDRES

REGALEM UN XEC DE

Pedralbes Centre

10€
*

PER COMPRES A PEDRALBES CENTRE

*

Av. Diagonal 609-615
Joan Güell (Bcn)
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CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA

Enric Urrutia, Director

Aniversari feliç
Molts dels productes
d’alimentació ecològica que estan en
el nostre rebost
van
començar
a ser produïts i
comercialitzats
fa ja alguns anys
pels pioners de
l’alimentació ecològica a Espanya,
persones motivades
per la nostra salut i
per la del planeta. Així
van néixer nombroses marques i
distribuïdores que avui dia són quotidianes proveïdores dels aliments
de la nostra dieta com Alternativa
3, 25 anys (Barcelona), Biocop, 40
anys (Barcelona), Biogran - El Granero Integral, 35 anys (Madrid),
Bio Selección, 20 anys (A Corunya),
Cadidiet, 38 anys (Cadiz), Cal Valls,
40 anys (Lleida), Dispronat, 30 anys
(Bizkaia), El Cantero de Letur, 27
anys (Albacete), El Horno de Leña,
32 anys (Madrid), Gumendi, 25
anys (Navarra), La Finestra sul Cie-

ALIMENTACIÓ

Pedro Burruezo, Eco activista, Director
de The Ecologist, assessor de BioCultura, hortolà i compositor, redaccion@theecologist.net

LA CÀMERA OCULTA

El dejuni
lo, 14 anys (Barcelona),
Natursoy, 29 anys
(Barcelona), Oleander, 25 anys
(Tarragona), Sol
Natural, 25 anys
(Barcelona), Soria Natural, 35
anys (Soria), Vegetalia, 30 anys
(Barcelona), entre
d’altres.

Dins d’un mercat transnacional on l’excés de competència
i abaratiment de costos fa caure
la qualitat del producte en picat,
els aliments ecològics certificats
segueixen fidels a la seva filosofia
d’origen. Orígens difícils i contracorrent quan es van començar
a consumir el tofu, el seitan, el
tempe, la soja, fins llavors quasi
desconeguts i que es van anar introduint gràcies a metges, naturistes, i
a moltes persones involucrades en
la vida sana i ecològica. A tots ells
felicitats!. n

El número dedicat
al dejuni de The
Ecologist (la revista
que
co-dirigeixo
juntament
amb el grup de
companys
de
EcoActivistas)
ha tingut un
èxit que ens ha
sorprès a tots. Especialment, perquè
el dejuni, en una societat tan consumista com
la nostra, no és una cosa que, en
principi, vengui gaire. I més encara
en un terreny, com el de l’alimentació, el menjar es converteix tantes
vegades en la via d’escapament de
problemes de parella, de desamor,
professionals... Així les coses, per què
el dejuni crida encara l’atenció?
Doncs sí, la crida. Cada vegada són
més les persones que s’estan donant
compte d’una cosa molt important
que ja van comprendre els místics
de les grans tradicions. I això és que

la solució a molts dels
nostres problemes i els
problemes del món
no està en fer més
coses, sinó en no
fer-les. Dit d’una
altra
manera:
quan sorgeix un
determinat conflicte o problema,
la solució no està
en fer alguna cosa
que ho compensi, sinó
en no fer res, perquè es
pugui compensar per si sol. Això
és una cosa que saben bé els metges
higienistes, els animals i els nens.
Davant de qualsevol indici de malaltia, el dejuni. El cos sap curar sense
necessitat de (gairebé) res més. El cos,
la Natura... són una mateixa cosa. Fan
sense fer. Però hem perdut la capacitat d’escoltar al nostre propi cos. Per
tornar a aprendre a conèixer el seu
llenguatge, cal dejunar, silenci i, en
aquesta vacuïtat, escoltar amb molta,
molta atenció. El que ens diu és, senzillament, meravellós. n

Maig 2017 - Núm 45

BIOECO ACTUAL

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

NATURAL - MENT

21

ALIMENTACIÓ

Pedro Pablo G. May,
Escriptor i Periodista Ambiental,
ppmay@efe.es

La cultura de l’enganyifa

C A L I D A D

123rf Limited©anyka

Vaig menjar l’altre dia amb un
bon amic meu, que viu a Barcelona
i que sap molt sobre teràpies alternatives. En arribar a l’hora del cafè
vam optar per prendre-l sense sucre,
ja que al restaurant només el tenien
blanc i l’opció alternativa era encara pitjor: una marca d’edulcorant
químic. Llavors li vaig comentar que
pocs dies abans havia descobert que
un comerç proper a casa meva havia
començat a comercialitzar la stevia,
la famosa planta endolcidora de fascinants propietats, especialment per
als diabètics.

tan recomanable és la concentració
natural dels principis que conté.
Per això ell anima a que cadascú
la conreï a casa seva. Però si un
laboratori extreu i usa només part
d’aquesta combinació màgica dissenyada per la Natura, el resultat
quedarà lluny de les expectatives.
Fins i tot pot acabar sent negatiu.
És com si a l’hora de guarir una
malaltia decidíssim aplicar només
la part que ens resulta més còmoda
en lloc d’assumir el tractament mèdic complet, imprescindible per al
guariment.

- És fantàstic, no? A poc a poc
podem anar canviant algunes coses
-vaig comentar amb optimisme.
- Però, et venen la planta? -va preguntar ell, escèptic.
- No, ve en un preparat industrial,
com un edulcorant més...
- Doncs llavors no et passi pel cap
consumir-la -em va advertir, rotund.

El raonament em va deixar decebut, perquè és una mostra més de
la cultura de l’enganyifa en la qual
vivim i on res sol ser el que sembla:
és impressionant la quantitat de
persones que, en la seva ingenuïtat,
estan convençudes que les gules
són una varietat de les angules (no
saben que en realitat són restes de
peix convenientment esmicolades i
preparades per semblar-ho); ignoren
que les llaminadures, uns dolços fets
de sucre, es fabriquen amb restes de
peülles, ossos i tendons de bestiar;
el caviar, ous d’esturió, quan gairebé tot el que es ven són succedanis
de llissa, lumpus, bacallà i fins i tot
algues, i la xocolata, cacau autèntic,
encara que en realitat moltes s’elaborin amb greixos vegetals.

Davant la meva sorpresa, li vaig
preguntar per què i em va explicar
el que li havia dit el mateix Josep
Pàmies, el pagès lleidatà que l’ha
popularitzat en els últims anys: els
efectes beneficiosos de la planta
s’experimenten quan es fa servir
la fulla sencera, per exemple per
a les infusions, perquè el que la fa

Una mostra més
de la cultura de
l’enganyifa en la
qual vivim i on
res sol ser el que
sembla

Però, és clar, també li diuen amor
a la simple atracció sexual; política,
a l’enriquiment personal a costa del
poble o llibertat, a un exercici continuat d’irresponsabilitat. La perversió del llenguatge i del seu significat
és un dels majors desafiaments per
orientar-se, avui, en aquest gran
parc d’atraccions que anomenem
planeta Terra.n

P R E M I U M

¡100 % natural! Sin conservantes
y sin azúcares añadidos.
Solo Dr. Goerg garantiza frescura.
Nuestro agua de coco es 100 %
procedente de cocos verdes bio
recién recolectados – 72 horas
desde la cosecha al envase.
¡No compramos Fair Trade,
vivimos Fair Trade!
¡Para elaborar nuestros productos
no talamos ni 1m2 de selva tropical!

n ventas
g, # 1 e
r
e
o
G
s de
Dr.
s deriva do
ducto
o
r
p
Europa!
de
en toda
o
i
b
s
coco

Visítanos en
facebook.com/
DrGoergEspana/

DE-ÖKO-001

drgoerg.com
DRG-170622-Anz-Spanien-125x356mm-MW_V3.indd 1

06.03.17 15:40

Maig 2017 - Núm 45

22

BIOECO ACTUAL

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

Javier Guzmán, Director de VSF Justícia Alimentària Global
www.vsf.org.es - comunicacion@vsf.org.es

SOCIETAT

Etiquetes alimentàries a tot color
Aquest passat mes d’abril ha entrat
en vigor a França el nou etiquetatge
semàfor. La ministra de Sanitat, Marisol Touraine ha presentat aquest nou
format anomenat Nutri-Score, el qual
adopta un codi de color d’acord amb la
qualitat dels aliments. El seu objectiu
és millorar la informació als consumidors i disminuir el consum de productes amb alt contingut de greix, sal i sucre. Aquest etiquetatge serà opcional,
la normativa europea no permet que
sigui obligatori. Però el Ministeri té la
intenció d’aprovar “una ordre perquè
els fabricants puguin posar el logotip
sobre els paquets en les prestatgeries
dels supermercats”.
Una cosa similar ja passa en altres
països del nostre entorn com des de fa
anys al Regne Unit o països com Xile
que l’estiu passat va aprovar un reglament perquè tots aquells aliments
alts en calories, sucres, sodi i greixos
saturats, tinguin un advertiment a la
cara principal del seu envàs on s’informi sobre l’alt contingut d’aquests
nutrients. Això s’ha realitzat a través
d’un logotip imprès: un octàgon, de
fons negre i lletres blanques, amb la
llegenda “Alt en” semblant a un signe
“STOP”. A més, a les escoles es prohibirà la venda d’aquests productes.

Per què és tan important adoptar aquest tipus d’etiquetatge
semàfor?
Els resultats de diversos estudis
indiquen que actualment les etique-

tes sovint aporten més opacitat que
transparència al sistema alimentari.
Això dificulta enormement la presa
de decisions raonades al voltant
del producte en qüestió. I això és
degut no només a les característiques d’aquestes dades, en termes
de format i terminologia emprada,
sinó també, i principalment, per la
quantitat i varietat de dades present
en les etiquetes, que tendeixen a desorientar més que informar a qui consumeix. Una situació que s’accentua
especialment quan apareixen segells
que suposadament garanteixen les
qualitats específiques d’un aliment
o quan les persones consumidores
es creuen amb una potent campanya
publicitària en la qual s’aconsegueix
que aquestes els dipositin bona part
de la seva confiança.
En aquest punt cal recordar que
una condició necessària per garantir el seu dret a la salut és que les
persones consumidores disposin
d’informació eficaç que els permeti
triar adequadament els aliments que
van a consumir, de manera que la
dieta que configuren sigui saludable.
Això és justament el que no s’està
complint.
Sabem a més que mentre que
moltes persones consumidores dediquen temps, esforç i diners tractant
de canviar la seva dieta, la majoria de
les nostres conductes alimentàries
es produeixen, en realitat, sense
pensar. Les decisions que marquen

els nostres hàbits
alimentaris són
majoritàriament ràpides,
cognitivament
“frugals”, inconscients
i
automàtiques.
Una persona
comuna pren
al voltant de 226
decisions diàries
directament
relacionades amb la seva
alimentació, quan se li
pregunta, en canvi, diu que en
pren una mitjana de 14,4. És a dir, la
immensa majoria són inconscients i
molt ràpides.
Per tant no és casualitat que les
estadístiques i les enquestes sobre
l’etiquetatge actual diguin el que
diuen: que no s’entenen, que no es
llegeixen o, fins i tot, que, encara
que el consumidor hagi dedicat minuts a llegir-les i tingui la capacitat
de entendre-les, segueixi optant per
les opcions menys saludables.
Per aquest motiu necessitem
també a casa nostra una regulació
com l’aplicada a França que superi
l’actual normativa europea que és
clarament ineficaç. Aquesta normativa europea es tracta d’un reglament aprovat el 2011, on després
de dos anys de dures pressions per
part de la indústria alimentària, finalment es va aprovar. Les negocia-

cions es van realitzar durant l’any
2010 i encara avui dia és recordada
com la major operació de pressió
corporativa exercida mai sobre el
Parlament Europeu. Les eurodiputades recorden que el dia de la votació
van aparèixer les instruccions de

Les persones
consumidores
han de disposar
d’informació eficaç
que els permeti
triar adequadament
els aliments que
van a consumir
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Do Good
A través del projecte Kumari, YOGI TEA®
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de formació per a nens i nenes.
www.thekumariproject.org
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Des de la Fundació de YOGI TEA® als
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el medi ambient i la naturalesa, i ajudem a famílies i nens necessitats de
tot el món.
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vot negatiu sobre els seus escons,
disposades allà per la CIAA (Confederació de la Indústria d’Aliments i
Begudes de la Unió Europea). Algunes diputades fins i tot van donar
per fet que era documentació oficial
dels seus partits.
Saben perfectament el que diuen
tots els estudis que coincideixen
que sistemes intuïtius i adaptats a la
compra com l’etiquetatge semàfor

tenen una alta taxa d’eficàcia, la qual
cosa és una mala notícia per a la gran
indústria alimentària.

I a Espanya, llavors?
Doncs per ara res de res. Bé sí,
el nostre Govern segueix fidelment
els arguments de la indústria alimentària amb arguments que són
realment sorprenents. En una de les
seves últimes declaracions sobre el

tema (en març 2016), la ministra
d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, Isabel García Tejerina:
“no està d’acord amb aquest tipus
de semàfors, que classifiquen amb
un color vermell, groc o verd a els
aliments, per ser més o menys saludables, en funció del seu contingut
en greix, sucre o sal”.
Lamentablement el Ministeri
oblida que en els últims anys a l’Estat
espanyol s’ha incrementat molt considerablement el consum d’aquests
nutrients crítics. Tot i que la immensa majoria de la població sap que cal
reduir-lo, aquest no fa altra cosa que
augmentar. Tan sols un 30% del que
gastem en alimentació es destina a
aliments frescos, la resta és alimentació procesada.
Oblida a més que en el cas d’Espanya, es constata que el principal
factor de risc que està reduint la salut
de la població, és l’alimentari, que
som segons l’OCDE el primer país de
la Unió Europea en taxa d’obesitat
infantil i el segon del món darrere
dels EUA, que 1 de cada 4 morts està
relacionada amb la mala alimentació

Las decisions
que marquen els
nostres hàbits
alimentaris són
majoritàriament
ràpides,
cognitivament
“frugals”,
inconscients i
automàtiques
i que el 20% del pressupost públic de
salut es destina a malalties derivades
d’aquesta mala alimentació.
La pregunta és òbvia. Si aquest
sistema funciona, si ho recomana
l’OMS, si és legal, per què no s’implementa a casa nostra? Serà un simple
oblit? o serà que hi ha interessos de
grups empresarials per damunt de la
salut dels ciutadans?. n
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vegetals enriquides amb
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* Amb els millors grans complets
i proteïna de pèsol groc, les
nostres begudes vegetals amb
proteïnes són perfectes per a una
dieta vegana. Gaudeix-les al matí
a l‘esmorzar o com a refresc
després de l‘esport.
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Joaquim Elcacho, periodista especialitzat en medi
ambient i ciència, jelcacho@gmail.com

La llista de productes
cancerígens segueix
creixent
Els científics treballen des de fa
molts anys en l’estudi dels productes
o elements que poden perjudicar la
salut humana. Un dels focus d’aquest
tipus d’estudis és la classificació del
elements que poden provocar-nos
malalties tan greus com el càncer.
La llista de carcinògens (productes que poden causar càncer) no para
de créixer i es necessari que els ciutadans disposin d’informació detallada
i contrastada sobre aquestes substàncies. A més, cal que les autoritats internacionals i locals prenguin mesures per evitar que la població estigui
exposada a substàncies sospitoses de
ser cancerígenes.
En aquesta línia d’accions preventives, des del passat 1 de gener,
l’Ajuntament de Barcelona ha deixat

de fer servir productes que contenen
glifosat en els parcs i jardins de la ciutat. Ja era hora!, exclamen moltes de
les entitats i persones preocupades
pel medi ambient i la salut humana.
La capital catalana se suma així
a una llista cada vegada més llarga
de poblacions que han abandonat
aquest polèmic producte químic en
el control de les anomenades males
herbes.
A banda dels perjudicis que el
glifosat pot estar provocant en el
medi ambient, la seva retirada té
un fonament científic important. El
20 de març de 2015, l’Agència Internacional per a la Recerca en Càncer
(IARC, per les sigles en anglès; entitat dependent de la Organització
Mundial de la Salut) va incorporar

123rf Limited©Robert Gerhardt

el glifosat -principi actiu del grup
d’herbicides més utilitzat del món- a
la llista de substàncies probablement
carcinògenes per als humans (Grup
2A, segons la classificació tècnica de
la IARC). Aquell mateix dia també
van entrar en aquest llista els insecticides malation i diazinon.
El glifosat és un exemple de
l’esforç de la comunitat científica
per determinar quines són les substàncies i agents que poden provocar
malalties com el càncer. La IARC,
en aquest sentit, ha demostrat en
els últims anys el fonament científic
del seu treball i la valentia d’algu-

Alimentació

nes de les seves decisions. El treball
d’aquest organisme de l’ONU no és
gens fàcil perquè sovint fan falta
molts anys d’estudis per determinar
la perillositat de una substància. A
més, no es pot oblidar que algunes de
les decisions de la IARC s’enfronten
amb conflictes d’interessos i pressions dels sectors econòmics afectats,
com va passar amb el glifosat i -també- amb la carn processada i la carn
vermella.
Com es recordarà, en una decisió
publicada el 26 d’octubre de 2015, la
IARC va classificar la carn processada
(embotits i similars) com carcinòge-
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na per als humans (Grup 1), “en base
a l’existència d’evidències suficients
en humans de que el consum de carn
processada causa càncer colorectal”.
En la mateixa sessió, la carn vermella
va quedar classificada en el Grup 2A
(probablement carcinògena).
En els últims quatre anys (20132017), la IARC ha incorporat 8 nous
productes o agents a la seva llista o
Grup 1, que ara inclou un total de
119 elements, i altres 15 al Grup
2A, que arriba ara als 81 elements.
A més, aquest sistema de classificació de la IARC inclou també el Grup

Cal que les autoritats
internacionals i locals
prenguin mesures per
evitar que la població
estigui exposada
a substàncies
sospitoses de ser
cancerígenes

2B, on es troben ara 292 productes
o agents “possiblement carcinògens
per als humans”.

carcinògens en humans. No hi ha
evidències que puguin causar càncer
en humans.

La IARC va ser creada com a entitat oficial de la ONU al 1965 i al 1970
va iniciar el seu treball de classificació de productes que poden provocar
càncer. Des del 1999, aquesta classificació inclou aquests grups:

Grup 4: Probablement no carcinògens per als humans. Hi ha evidències sòlides de que no provoquen
càncer en humans.

Grup 1. Carcinògens per als
humans. Productes, substàncies o
agents sobre els que existeixen suficients evidències científiques per
concloure que poden provocar càncer en humans.
Grup 2A: Probables carcinògens
pera als humans. Hi ha evidències
sòlides de que poden provocar càncer en humans, tot i que aquestes
evidències no són concloents.
Grup 2B: Possiblement carcinògens per als humans. Hi ha algunes
evidències de que poden causar
càncer en humans tot i que les dades
encara són lluny de ser concloents.
Grup 3: No classificables com a

Als Estats Units, des del 1980
existeix un classificació similar
que s’actualitza cada dos anys: els
Informes de Carcinògens (Report on
Carcinogens, RoC). En aquest cas, el
sistema de classificació és molt més
simple, en el Grup A s’apunten els
agents, productes o substàncies que
es considera provat que provoquen
càncer en humans i en el Grup B,
els agents, productes o substàncies
sobre les que hi ha sospites fonamentades -però no completament
demostrades- que poden causar
càncer.
La actualització número 14 del
RoC, publicada al novembre de 2016,
conté informació acumulada sobre
un total de 248 substàncies, agents o
productes; 62 de les quals es troben
al Grup A i 186 al Grup B.

En aquest RoC número 14 es van
incorporar al Grup A cinc virus i un
producte químic, el tricloroetilè. En
aquest cas, a més, es pot comprovar
la importància de facilitar informació als ciutadans per tal de prevenir
riscos per a la salut.
El tricloroetilè o TCE és un producte químic de síntesi, és a dir,
una substància que ha estat creada
al laboratori i no existeix en la naturalesa. En la definició científica
d’aquest producte químic trobarem
que es tracta d’un hidrocarbur alquè
líquid clorat, incolor, d’olor i gust
dolç i no inflamable.
Per als ciutadans, i això sí que és
molt important, cal saber que -tot
i saber que es tracta d’un producte
que està demostrat que pot provocar càncer-, el tricloroetilè ha estat
utilitzat durant molts anys en productes comercials que es venen, per
exemple, per eliminar el greix de
peces o objectes metàl·lics. També
s’afegia el perillós TCE als correctors
d’escriptura i a alguns productes
llevataques, adhesius i dissolvents
de pintura. n
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Víctor Riverola i Morera, periodista, escriptor
i alpinista, victor@victorriverola.com

Su Nuraxi de Barumini
(Sardenya, Itàlia)
Una excursió al passat
No és aquesta la primera vegada
que recomano o comparteixo amb els
lectors de Bio Eco Actual una excursió
per l’illa de Sardenya, i és que segueixo
pensant que és una de les illes més belles de la Mediterrània, i que és la que
ens ofereix el millor calidoscopi d’emo-

A mig camí entre
Oristano i Cagliari
trobem una
autèntica meravella
per als amants de
l’arqueologia, el
senderisme i el
turisme històric

cions i sensacions que puguem esperar.
Durant tot l’any, l’illa es mostra oberta
al senderista, però, és a partir de juny
quan el clima es torna més benèvol,
permetent-nos descobrir racons de
gran bellesa, sense massa esforç.
A mig camí entre Oristano i Cagliari
(molt a prop de Gesturi), trobem una
autèntica meravella per als amants de
l’arqueologia, el senderisme i perquè
no, el turisme històric. L’excursió fins
Su Nuraxi de Barumini ens ocuparà
mitja jornada, gaudint d’un paisatge
que ens ajudarà a relaxar cos i ment,
traslladant-nos fins a l’Edat de Bronze
(períodes Mitjà i Tardà, 1500-800 AC),
època en la qual es va desenvolupar a
Sardenya un tipus d’arquitectura única
en tot el món. Es tracta dels nuraghi,
construccions que s’han convertit en
un dels testimonis més significatius de

©Victor Riverola

la cultura prehistòrica a la Mediterrània.
Els nuraghi són torres defensives circulars en forma de cons truncats, construïts amb pedra tallada i dotats d’estades
interiors amb sostres de volta a volada.
La principal característica de Su
Nuraxi és la seva massissa torre central
o torre de l’Homenatge, edificada amb
grans pedres tallades en el que s’anomena una construcció en pedra seca,
és a dir, sense la utilització de morter.
Es tracta també de la més antiga, ja
que la data del segon mil·lenni abans
de Crist per a la seva construcció és la
universalment acceptada. Posseeix tres
sales situades cadascuna a un nivell diferent, i unides entre si per una escala

en espiral. Tots els sostres de les sales
posseeixen volades. En el seu origen la
torre s’elevava per sobre dels 18 metres
d’altura, més tard es va construir un segon recinte que abasta els conjunts de
cases construïdes durant aquest temps
al voltant de la torre de l’Homenatge.
Fins 1940 Su Nuraxi de Barumini es
trobava en un lamentable estat de
conservació, però a poc a poc i gràcies
a diverses tempestes realment impressionants, les restes de l’antic poblat van
anar sortint a la llum, cridant l’atenció
d’estudiosos de tot el món. El 1997 la
UNESCO el va destacar com a Patrimoni
Mundial de la Humanitat. Ja ho sabeu,
si aneu al sud de Sardenya no us podeu
perdre Su Nuraxi de Barumini. n
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BO-Q Alimentación Natural
Tel. 93 174 00 65 • www.bo-q.com

Valors nutricionals per 100g
Valor energètic 441 Kcal
Greixos 18g (saturades 5g)
Hidrats carboni 68g (sucres 16g)
Proteïnes 7g
Sal 0,025g
Pes net 150g

quae.es

ALIMENTACIÓ

Maig 2017 - Núm 45
Cada dia l’actualitat ecològica a Bio Notícies:
www.bioecoactual.com

BIOECO ACTUAL

ALIMENTACIÓ

27

Maig 2017 - Núm 45

28

BIOECO ACTUAL

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

CINEMA ECOLÒGIC

Víctor Riverola i Morera, periodista, escriptor
i alpinista, victor@victorriverola.com

40 aniversari de la
pel·lícula L’Home de la
Muntanya Yosemite i la
protecció de la fauna i la
flora al 1864
El 13 de juny de 1864, el president
Lincoln va signar un històric document que protegia 40.000 hectàrees de
bosc i muntanya rocosa a l’interior de
Califòrnia. El decret presidencial va ser
el primer pas per preservar la vida a la
muntanya dins dels Estats Units, creant-se el primer Parc Nacional del país.
El 1984 Yosemite va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
La història de Yosemite és la història
dels pobles Ahwahneechee i Paiute,
que van habitar les seves terres abans
que l’home blanc exterminés a milions de nadius en nom del progrés. No
obstant això, van existir casos aïllats

de bona entesa i col·laboració entre
nadius i pioners nord-americans, que
van entrar en comunió directa amb la
muntanya, allunyant-se de l’etnicisme
i el supremacisme imperant a finals
del segle XIX.
Com no podia ser d’una altra manera, el món del cinema es va acostar,
inicialment amb cautela, al món
natural, destacant la bellesa i la sobrietat del Parc Nacional de Yosemite i la
valentia del seu primer guarda i promotor, Galen Clark. A nivell històric,
el primer film del que es té constància
sobre Yosemite és un curtmetratge de

Galen Clark en la seva cabana prop de Mariposa Grove

1913 dirigit per J. Searle Dawley, on es
mostren els impressionants boscos del
parc californià. Amb el pas del temps a
Yosemite s’han rodat milers de documentals, incloent el multipremiat Valley Uprising (2014), sent un dels Parcs
Nacionals on més metres de pel·lícula
(i targetes de memòria) s’han utilitzat
a nivell mundial.
Dirigida per David O’Malley, L’Home de la Muntanya narra de forma
molt amena i constructiva la suposada
història real de Galen Clark (28-03-1814
/ 24-3-1910), l’home que va remoure
cel i terra per aconseguir la creació

del Parc Nacional de Yosemite. Clark
va ser la primera persona no nativa a
descobrir l’impressionant bosc de Sequoies gegants que forma el Mariposa
Grove i durant 24 anys, es va encarregar de la seva protecció. Produïda per
Rayland D. Jensen, responsable d’un
altre títol mític com és The life and
times of Grizzly Adams (1974), va ser
una de les primeres pel·lícules rodades
amb el sistema de so Dolby Stereo.
L’Home de la Muntanya ens mostra la
lluita i el coratge d’un home que es va
enfrontar a una època on la cobdícia i
l’especulació començaven a causar estralls en molts boscos nord-americans.
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En l’ocàs de la seva vida i lamentant
que no ha aconseguit res significatiu,
Galen Clark decideix deixar la mina
on treballa (la seva salut és molt precària) per passar els seus últims dies
envoltat de cims, rius i boscos, en una
zona de muntanya molt poc coneguda
per l’home blanc. Ajudat per un amic
indi, s’envolta d’animals i construeix
una cabana de fusta, establint-se amb
la seva filla i la seva família.
Després de la defunció de la seva
esposa, a mitjan segle XIX Clark es
va mudar a Califòrnia intentant fer
fortuna durant la febre de l’or a l’oest
dels Estats Units. Amb 39 anys, el
1953 emmalalteix de tuberculosi i
ha d’abandonar la mina on treballa.
Com que no hi tractaments mèdics
efectius, el metge li diu sense objeccions que morirà en menys de cinc
anys (va viure fins als 96) i per poder
morir dignament, el convida a viure
a les muntanyes on l’aire és molt més
pur. Clark sempre va voler fer alguna
cosa especial, alguna cosa pel que fos
recordat, per això va marxar als boscos
de Wawona, al cor de Califòrnia. Va
ser el naturalista John Muir qui el va
animar a enfrontar-se als reptes que

la muntanya li oferiria, amb dignitat i
aplom. Un cop instal·lat en una petita
clariana, al costat d’un frondós bosc i
un riu, Clark va construir una cabana
de fusta comptant amb l’ajuda d’un
indi i un ós, amb qui va entaular una
bona amistat. En ser l’únic home blanc
a la regió, els animals no van mostrar
objeccions a acostar-se a ell, i poc a
poc, Clark va anar creant una llista de
fauna i flora de gran valor (documents
que va aportar com a prova davant el
mateix Abraham Lincoln).
La pel·lícula ens mostra la seva
amistat amb el naturalista John Muir,
que es convertirà en el seu aliat a l’hora
de divulgar les meravelles de Yosemite.
L’arribada de la seva filla, els seus néts i
el seu gendre, motivaran l’ explorador
a l’hora d’enfrontar-se a una empresa
de la fusta que vol talar les enormes
sequoies que tant fascinen Galen. Després de rebre el suport de John Conness, (senador per Califòrnia), Clark
viatjarà fins a Washington amb la intenció de reunir-se amb congressistes
que puguin ajudar-lo a declarar zona
protegida els boscos i cims que envolten la cabana de Galen. A la pel·lícula
se’ns mostra la seva trobada amb Lin-

coln com a fruit
d’un prodigiós
caprici del destí, no obstant
això, no podem
negar que mai
es va donar per
vençut,
convertint-se en el
primer guarda del Parc Nacional de
Yosemite, catalogant milers d’espècies
de plantes i animals mentre cartografiava cada racó del parc amb gran detall
i exactitud. Clark va seguir defensant
la vida a la muntanya com a part d’una
vida sana i equilibrada fins a la seva
mort, esdevinguda el 1910 (a casa de la
seva filla a Oakland), sent un magnífic
exemple de fins on algú pot arribar a
lluitar, quan aconsegueix recuperar la
fe en ell mateix.
La pel·lícula i la història real de
Galen Clark són l’exemple perfecte de
com la muntanya pot curar. Un metge
que envia a un moribund a les muntanyes per poder allargar unes setmanes el fatal desenllaç que ha previst a
causa de la seva malaltia pulmonar ... i
un moribund que, després d’entrar en
comunió amb la muntanya i els seus
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habitants, construeix una cabana de
fusta a més de 1.500m al costat d’un
preciós llac, aconseguint allargar la
seva vida molt més del que havia previst el doctor. Clark i Muir van ser dos
pioners en el camp del naturalisme,
l’animalisme i la protecció de la fauna
i la flora a Estats Units. La seva tasca,
segueix sent tot un referent en molts
Parcs Nacionals a nivell mundial. n

Fitxa de la pel·lícula
Durada: 96min.
Director: David O´Malley
Fotografia: Henning Schellerup
Música: Bob Summers
Repartiment: Denver Pyle (Galen
Clark), John Dehner (John Muir),
Ken Berry (Zachary Moore), Ford
Rainey (Abraham Lincoln).
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MariaJo López Vilalta/Morocha, Llicenciada en Ciències
de la Informació, morochapress@gmail

Camins de Ronda:
el millor balcó de la
Costa Brava
Que la Costa Brava sigui un dels
llocs més elogiats del litoral de la
península Ibèrica no és en va. Des de
Blanes a Portbou, aquest territori únic
de Girona és un continu de petites
cales, platges amb encant, mar blau
i penya-segats de vertigen envoltats
d’intensa vegetació.
El seu nom es deu al periodista
Ferran Agulló que el 1908 va batejar a
aquesta terra espectacular com Costa
Brava. Plena d’espais naturals com el
Parc Nacional del Cap de Creus, Aiguamolls de l’Empordà o les Illes Medes, el
1930 va rebre als primers turistes que
es barrejaven amb pescadors i agricultors de la zona.
El seu caràcter escarpat ha mantingut a moltes de les seves cales i platges
amagades només accessibles per mar

ALIMENTACIÓ

o a partir dels seus pintorescs Camins
de Ronda.

Camins amb història
La Costa Brava disposa d’una via
magnífica a través de la qual es poden
descobrir els seus secrets més ben
guardats. És el Camí de Ronda, un
camí històric que comunicava poblacions i cales i que garantia el retorn
als ports d’origen a aquells pescadors
i mariners les barques dels quals naufragaven contra les roques del litoral.
Però aquest camí mil·lenari va tenir
el seu principal ús entre els segles XIX
i XX, ja que per ell els carrabiners i, a
partir de 1940, la Guàrdia Civil, feien
“la ronda” per controlar les activitats
il·legals de contraban i estraperlo,
especialment en el període de la
postguerra. El mercat negre marítim

Foto cedida per Maria Jose López Vilalata. Cap-gros-mirador

buscava amagatalls que fossin de
fàcil accés per mar però difícil per
terra, d’aquesta manera els llocs més
emblemàtics i preferits per fer intercanvis de mercaderies van ser Port
d’Esclanyà, la cala del Cau, la cala dels
Frares o el Cap de Sant Sebastià, tots
ells entre la costa de Begur i Palamós.

Aptes per a tots els públics
El Camí de Ronda és una ruta per
fer a peu per senders estrets amb
pujades, baixades i trams plans. Un autèntic paradís per als amants del sen-

derisme però també ideal per a neòfits
que vulguin gaudir d’un entorn únic
sense massa esforç durant tot l’any. Els
recorreguts són diversos i es poden triar trams de diferents distàncies: des de
recorreguts simples com el que va de
S’Agaró a Platja d’Aro o entre Platja de
Pals i Sa Tuna (Begur) que no superen
l’hora de durada, fins a propostes més
completes de dues jornades i un recorregut total de 43 km des de Sant Feliu
de Guíxols a Begur, passant per llocs
espectaculars i plens d’encant com
Cap Gros o la platja verge de Castell,
fent nit a Palamós. n
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sarchio.
el gust preferit per la natura.

Deixa’t sorprendre per Sarchio. Portem 35 anys seleccionant
i combinant únicament els millors ingredients ecològics. Una
línia completa d’aliments senzills i saborosos per
a qualsevol moment del dia, i a més, sense gluten
i vegans. Tan bons, que ni la natura pot resistir-se.
www.sarchio.com

El bio no ha estat
mai tan bo.
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Júlia Capdevila, Biòloga y educadora. Coordinadora projecte MamaTerra.
Asociación Vida Sana www.mamaterra.info| mamaterra@vidasana.org

Còctel
explosiu
MamaTerra
Utensilis necessaris
• Ratllador
• Ganivet
• Taula de fusta per tallar
• Espremedora
• Coctelera
• Plats i gots
• Canya per beure

Ingredients ecològics
• 2 llimones
• 1 manat de fulles de menta
• 1 trosset d’arrel de gingebre
• Sucre panela
• Aigua
• Gel
• Xarop d’agave (opcional)

Als nens no els solen agradar els
aliments àcids, amargs o picants.
El gust dolç, en canvi, l’accepten
plàcidament. Això té una explicació
biològica. Segons un estudi publicat
l’any passat en la revista científica
Physiology & Behavior, naixem amb
una preferència pel gust dolç que ens
atrau cap a la llet materna, mentre
que rebutgem el gust amarg per estar
associat a substàncies tòxiques.
Us imagineu preparar amb les
vostres filles i fills una beguda ecològica basada en llimona, gingebre i
menta? A MamaTerra tenim clar que
és possible. La nostra eco-solarchef
Nuri Morral, va dissenyar aquest
Còctel explosiu que us convidem a
provar aquest últim mes d’hivern,
aprofitant la temporada de cítrics i
sent ideal per a reforçar les defenses.

EDUCACIÓ

Pelem l’arrel
de gingebre i la
ratllem utilitzant
la part de forats
petits del ratllador.
Posteriorment espremem
la ratlladura amb
els dits per extreure el suc.
Ara és el moment de barrejar
tots els ingredients. Fent ús de la coctelera, posem primer una base d’aigua fins a la meitat,
després aboquem el suc de llimona, la
ratlladura de llimona, els trossets de
menta, el suc de gingebre i 3 cullerades
de sucre panela. Afegim també 2 o 3
glaçons de gel.
Ja podem agitar la coctelera.

Ratllem les llimones, però només
la part groga.

31

Tallem les llimones per la meitat i
les espremem per obtenir suc.

Per últim, ens toca fer de sommeliers de còctel. L’hem de provar i si no
ens convenç, no passa res, encara som
a temps de millorar-lo!

Tallem les fulles de menta ben
fines.

Tenint en compte els diferents
gustos que tenen els ingredients que

123rf Limited©Daniel Jędzura

hem utilitzat: la llimona és àcida, el
sucre panela dolç, el gingebre picant
i la menta aromàtica i refrescant, com
a bons sommeliers hem d’aconseguir
que hi hagi un equilibri de sabors.
Així, després de provar el còctel podem modificar el resultat afegint una
mica més de l’ingredient amb el gust
que trobem a faltar. L’aigua serveix per
a neutralitzar.
Podem servir el còctel en un got al
qual afegirem un fil de sucre a la vora.
Primer passarem la vora del got per
un plat amb suc de llimona (o xarop) i
posteriorment per un plat amb sucre
panela. Disposem una canya i llestos! n
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Montse Mulé, Redactora, Llicenciada en Art i Tècnica del vestir, montse@centipedefilms.com

Sostenibilitat i
ecologia de la moda
L’expressió artística de la moda
no té límits i el que es pot fer amb
fils i teles és inacabable. En totes les
grans ciutats del món, entusiastes
professionals de la moda obren petits
tallers on ofereixen moda orgànica i
assessorament per a la transformació
de peces usades.
Ens agrada vestir d’acord amb la
nostra manera de pensar, sentir que
amb la nostra opció de compra tèxtil
d’avui influïm en el món futur que tindrem. Després d’adoptar l’alimentació
ecològica a favor de la nostra salut i la
del medi ambient, les persones conscients de la necessitat de preservar i
millorar la salubritat i bellesa pròpia
i de la nostra terra van obrint els ulls
a la moda orgànica. Es tracta d’apostar per la qualitat en contra de
la quantitat. I reconèixer-la. El cost
d’una peça no és el preu al qual es ven
sinó el llarg rastre de contaminació i

patiment que ha necessitat en la seva
producció.

Sostenibilitat i ecologia
La peça que pretén ser sostenible
i respectuosa amb el medi ambient
i amb els drets humans i animals ha
de complir unes condicions que van
des de l’inici del procés fins que arriba a les mans de qui se la posarà, és
la traçabilitat d’una peça. Per a això
la fibra base hauria de ser vegetal.
Comencem per la sembra de la llavor
ecològica, no transgènica, del cànem,
del cotó, del lli, del jute, etc. seguim
amb el creixement de la planta, sense
insecticides, sense pesticides, ni cap
altre producte químic, respectant els
cicles de la terra, després el taller de
tall i confecció on ha d’estar regulat
el treball en bones condicions, tant
d’espai com de remuneració, hores,
edat dels treballadors, etc. I, molt im-

123rf Limited©Praweena Pratchayakupt. Recol·lecció de cotó

portant també, el tipus de tenyit que
rebi, ja que els tints habituals sintètics
derivats del petroli provoquen gran
contaminació de rius, aigües subterrànies, etc. així com problemes de salut a
l’usuari tant a curt com a llarg termini,
amb enverinaments lents, difícils de
diagnosticar, de manera que la moda
orgànica tendeix cap al no tenyit o el
tenyit amb flors, espècies i fruits.

La moda orgànica
tendeix cap al no
tenyit o el tenyit
amb flors, espècies
i fruits

Una altra forma d’estalvi, de
matèria primera, d’aigua, de reducció de residus, és l’aprofitament, la

transformació, el reciclatge de peces
que, mitjançant canvis, reneixen en
peces noves. n
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Fa 25 anys

25 anys.
Pensant en ecològic, creient
en aliments bio, només bio.
Sense gluten ni traces de gluten
en tota la nostra gama.
Mimant les nostres materies primes.
Elaborant productes, amb els
millors ingredients.
wwww.oleanderbio.com
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PLANETA MODA

Juan Carlos Moreno, Responsable del Projecte Planeta Moda Asociación Vida Sana,
jcarlosmoreno@vidasana.org | www.planetamoda.org

És el moment
de la moda
A mitjans de la dècada dels 90 a la
Asociación Vida Sana ja parlàvem de
la necessitat de desenvolupar el tèxtil
ecològic. Però no ha estat fins ara,
que en el sector s’ha anat teixint una
xarxa que fa possible el seu desenvolupament. Cada vegada són més les
persones que es pregunten com han
estat elaborades les peces que vestim
i des de Vida Sana creiem necessari
donar suport a una alternativa.
Amb aquest afany hem creat Planeta Moda, una plataforma des de la
qual visualitzem, impulsem i donem
suport a aquells dissenyadors, tallers,
botigues, productors... que han decidit apostar per la moda sostenible.
Però a més, Planeta Moda també té
presència física en fires i esdeveni-

ments. Organitzem tallers, xerrades
i tota mena d’activitats per a seguir
creant consciència sobre la necessitat
de fixar-nos en el que entra al nostre
armari.
Al llarg d’aquest any i mig des que
vam posar en marxa la plataforma,
Planeta Moda ha format part de les
fires de BioCultura de Madrid, Sevilla,
Barcelona i Bilbao. En totes elles ha
comptat amb un espai d’exposició
propi dedicat a la moda sostenible en
què han participat més de 200 expositors. A més, s’ha elaborat un programa de 80 activitats diferents en què
han pres part dissenyadors, botigues
multimarca i ecoemprenedors. El número 67 de la revista The Ecologist va
ser un especial sobre Moda Sostenible

© Planeta Moda. Laure Ritter
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que tindrà continuïtat anual amb noves aportacions i descobriments.
El nostre objectiu final és l’evolució integral del sector tèxtil cap a una
indústria que sigui ecològica, respectuosa i justa en totes les fases del procés de producció. Per això cal que les
fibres que s’utilitzen en l’elaboració
tèxtil provinguin del cultiu orgànic i
de la ramaderia ecològica. El model
de producció ha de ser respectuós
amb el medi ambient i tenir el mínim
impacte possible. Els projectes, a més
de ser viables econòmicament, han
de tenir un rerefons social i servir
per dinamitzar l’àrea on es desenvolupen, posant sempre en valor el
factor humà. Finalment cal promoure
un consum responsable, basat en les
necessitats i no en els interessos del
Fast Fashion.
En aquest espai que ens brinda
Bio Eco Actual parlarem de fibres,
certificacions, processos de manufac-

El nostre objectiu
final és l’evolució
integral del sector
tèxtil cap a una
indústria que
sigui ecològica,
respectuosa i justa
en totes les fases
del procés de
producció
tura, tintat, tendències de mercat... I
també donarem consells als lectors
perquè poc a poc vagin creant el seu
eco-armari i coneguin les propostes
que neixen al sector. n

PRODUCTES DE NETEJA
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TERÀPIES NATURALS

Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com

L’osteopatia, molt més que una
teràpia manual (Part I)
Amb la nova onada de persecució
a les teràpies naturals no està de més
recordar que, en lloc de parlar de
“pseudoteràpies” (ficant tot i a tots
els professionals que practiquen les
teràpies naturals o complementàries
en un mateix sac) s’hauria abans d’escoltar, entre d’altres, a la pròpia OMS
(Organització Mundial de la Salut) i
seguir els passos d’altres països de la
UE i de la resta del món per regular,
per fi, un sector que a Espanya està

en una “curiosa” situació “alegal”: els
seus professionals cotitzen i tenen el
seu epígraf a Hisenda i a la Seguretat
Social com “parasanitaris” però ni les
formacions estan reglades, ni la professió regulada. En aquest mateix marc hi
ha també la teràpia que ens ocupa en
aquest número: l’Osteopatia.
L’OMS, que en el seu document
“Estratègia de l’OMS sobre medicina
tradicional 2002-2005” ja recomanava
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“la utilització, promoció i desenvolupament de l’osteopatia als Estats Membres”, considera l’Osteopatia “una
professió sanitària de primera
intenció i independent d’ altres”,
és a dir, que els seus professionals, els
osteòpates, treballen la salut dels pacients i poden exercir sense necessitat
que el pacient vingui derivat per un
altre professional de la salut. A més, a
la Unió Europea existeix des de fa dos
anys la Norma UNE-EN 16686 sobre
“Prestació de serveis d’assistència
sanitària en osteopatia”, que Espanya
no ha implementat però que defineix
els criteris professionals, acadèmics i
ètics dels professionals de l’osteopatia.
Aquests criteris són: “la metodologia
científica, el raonament clínic informat
en la ciència, la pràctica clínica supervisada, l’avaluació externa d’alumnes i
centres formatius, així com el desenvolupament professional continuat”. Tot
això sembla que deixa poc espai per als
que la inclouen com “pseudoteràpia”.

Sistema de
diagnòstic i
tractament que
s’enfoca a millorar
la forma en què
interactuen entre si
tots els elements
que conformen el
nostre cos
Però és que a més, l’Osteopatia no
és una ciència nova. Va ser un metge
cirurgià i enginyer, dels EUA, el doctor
Andrew Taylor Still, qui a finals del
segle XlX va establir que, “tots els elements que conformen l’estructura del
cos (ossos, òrgans, teixits, fluids i articulacions) es troben interconnectats
de manera integral” i que, per tant,
qualsevol cosa que afecti a aquests
elements afectarà a tot l’organisme
produint diverses malalties que es reflectiran inevitablement en l’individu.
Still pensava que hi havia una relació
directa entre les malalties que
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CAPTA GREIXOS

Tens un objectiu?
Tenim el producte per a tu.

www.beVegan.es
C

a base de CHITOSAN VEGETAL

i vitamina C
AJUDA A BLOQUEJAR UNA PART DE LES
GREIXOS INGERITS IMPEDINT LA SEVA
ABSORCIÓ I FACILITANT LA SEVA ELIMINACIÓ

NO ET PRIVIS!

M

GAUDEIX DE MENJARS, SOPARS I CELEBRACIONS

Sense complexos ni remordiments!

Y

CM

• Amb Chitosan 100% VEGETAL,
més eficaç per atrapar el greix dietètic. Redueix
l'absorció dels greixos i per tant, de Calories.

MY

APTE PER VEGETARIANS.

CY

• Alt contingut en FIBRA, SACIANT.
Excel·lent complement en pautes d'alimentació
per a control de pes.
• Pel seu contingut en VITAMINA C
contribueix a un metabolisme energètic normal.

CMY

K

Nutrició Esportiva basada en ingredients Bio i Vegans certiﬁcats.

FORMATO CÁPSULAS

www.waydiet.com

FORMATO SOBRES
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TERÀPIES NATURALS
patien les persones i els problemes
de postura del cos. Segons les seves
pròpies paraules, “l’Anatomia és lo
primer, l’ últim, i està sempre present”. En conseqüència, per tractar el
cos de forma integral, va desenvolupar
un sistema de diagnòstic i tractament
que s’enfoca a millorar la forma en
què interactuen entre si tots els elements que conformen el nostre cos. Va
ser entre 1870 i 1874, quan Still fa les
seves primeres experiències osteopàtiques i després d’haver curat un nen
amb disenteria, tracta i cura a altres 17
pacients més.
Erròniament se sol identificar a
l’osteòpata només pel tractament dels
dolors lumbars (problema que afecta el
80% de la població en algun moment
de la seva vida) i per el seu abordatge a

El tractament
osteopàtic pot
ser preventiu,
curatiu, pal·liatiu o
coadjuvant

través de la mal anomenada manipulació vertebral el “cruixit articular” (que
per cert no ve del xoc d’ossos entre ells,
sinó d’un efecte de buit que allibera
gas en separar l’articulació). Però l’osteopatia és molt més, això és només
una mínima part del seu abordatge i si
es fa és després d’un exhaustiu estudi
anatomo-neuro-fisiològic global de
l’individu i de la seva biomecànica vertebral. A més dels trastorns múscul-esquelètics (contractures musculars,
tendinitis, etc.), l’Osteopatia s’ocupa
de trastorns digestius com còlon irritable, estrenyiment, acidesa, espasmes
abdominals, etc.), trastorns respiratoris: bronquiolitis, refredats de repetició, sinusitis, tos no productiva, etc.,
trastorns d’estrès (cefalees tensionals,
cansament generalitzat...), prevenció
de lesions, trastorns genito-urinaris:
(incontinència, dolors menstruals...),
trastorns durant l’embaràs (mal
d’esquena o ciàtiques, dolor inguinal,
cames inflades... El tractament osteopàtic pot ser doncs preventiu, curatiu,
pal·liatiu o coadjuvant.
Com explica Jesús de Miguel, Cap
del departament d’Osteopatia de la Clínica Philippus Thuban i Osteòpata en
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l’àrea de Traumatologia de l’Hospital
Quirón San José “l’osteopatia és una
terapèutica global en què tractem l’estructura perquè la fisiologia sigui més
adequada i tingui millor funcionament
i aprofitem el millor funcionament de
la fisiologia perquè l’estructura es desenvolupi de la manera més adequada.
Es tracta d’una tècnica integradora
(es nodreix d’altres teràpies manuals
i les integra en benefici del pacient) i
es diferencia d’altres tècniques manuals fonamentalment en la seva base
diagnòstica. Es fa una avaluació que
té en compte per què et mous, com et
mous i el perquè de com et mous i després s’ajuda del massatge, del drenat-

ge limfàtic, de tècniques d’estirament
etc.” En l’osteopatia hi ha també un
abordatge psicològic, en què, com diu
Jesús de Miguel “es tenen en compte
els factors d’estrès mecànic, allò que
afecta l’estructura te a veure molt amb
les emocions, amb la conducta, amb
com ha desenvolupat l’estructura la
persona des del naixement i té molt a
veure la fisiologia, amb què fem a la
vida, a què ens dediquem i com ens
movem”.
En propers articles continuarem
parlant dels seus principis, de l’osteopatia sacrocraneal i de l’anomenada
osteopatia pediàtrica.n

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

226
vegetarianes
241 referències
referències
veganes

65
referències

Descobreix

80

gran varietat
de productes

la nostra

veganes

referències
vegetarianes

18 referències
veganes
vegetarianes
20 referències

aptes per
a vegans i
vegetarians.
TELÈFON GRATUÏT

A la venda en els millors establiments especialitzats.
Els complements alimentaris no s’han d’utilitzar com a substituts d’una dieta equilibrada i variada i un estil de vida saludable.

900 181 293
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Com escollir un desodorant natural
La cosmètica ecològica o BIO ha
aplicat la tradició i els coneixements
de la natura per oferir productes respectuosos amb el nostre cos i amb
el medi.
En el cas dels desodorants BIO és
habitual trobar bicarbonat (baking
soda) que actua com a bactericida i
elimina les olors poc agradables, el
midó de blat (cornstarch), la cera
d’abelles (beeswax) i l’oli de coco com
a base, que a més és antibacterià i hidrata. Els olis essencials de llimona,
lavanda o arbre de té, serveixen per
afegir aroma però també per actuar
contra l’aparició de bacteris.
Si utilitzem desodorants que continguin aquests ingredients estarem
fent-li un favor al nostre cos i cuidant
el planeta.

Ingredients a evitar en
desodorants
Entre els ingredients més perillosos
trobem l’alumini en les seves diferents
variants (Aluminium Chloride, Alumi-

Impedir la suor
és una autèntica
barbaritat pel
nostre benestar

nium Chlorhydrate,
Aluminum
Chlorohydrex,
Aluminum
Chlorohydrex
PG,
Aluminum Fluoride,
Aluminum Sesquichlorohydrate…) Aquest
ingredient, utilitzat
com a antitranspirant,
tapona les glàndules
sudorípares impedint
que el cos sui, que és
una forma natural de
regular la temperatura
corporal i d´eliminar
substàncies que el cos
ja no necessita. I es que
impedir la suor és una
autèntica barbaritat
pel nostre benestar.
Tot i així, existeixen
compostos
naturals
d’alumini com les argiles o la pedra d´alum
que no tenen cap
efecte nociu i poden
ser utilitzats sense problemes.
Un altre dels ingredients poc recomanables és el triclosan, usat per
les seves propietats antibacterianes.
Els parabens (Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben) tampoc ens aporten cap benefici, i per sort cada cop més s’estan
eliminant de les formulacions però
s´estan substituint pel Phenoxyethanol, també amb efectes nocius.
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Tampoc podem oblidar d’altres conservants que apareixen a l’etiqueta
combinats amb les paraules chloro,
bromo o iodo.
Els Ftalats, que actuen com a
perfum, i altres derivats del petroli
(PEG, PPG, Polyehtylene, Ceteareth,
Ceteth, Hydroxypropyl o d´altres
ingredients acabats amb “eth”- són
també molt habituals però poc recomanables.

Hi ha evidències de que tots aquests
ingredients poden acabar provocant
càncer, especialment de mama,
problemes respiratoris, hormonals i
endocrins, al·lèrgies, dermatitis i irritacions cutànies o afectacions al sistema reproductiu, entre d’altres efectes
nocius. Uns efectes negatius que en
molts casos també acaben afectant al
medi ambient, especialment al medi
aquàtic que és on van a parar gairebé
tots els residus.n

COSMÈTICA

NUEVO

LOGONA - mi cuidado capilar
Bella por naturaleza
La gama capilar certificada más amplia del mercado Bio,
con productos de cuidado, tratamiento y styling.

Cabello saludable, suave y con brillo.
Sin sulfatos. Para uso diario.
FIGHTING
AGAINST ANIMAL
TESTIN G

www.naturcosmetika.com

Anunci capilar Logona bioecoactual 2017.indd 1

1

Nº

MARCA LÍDER
EN CUIDADO CAPILAR
en el mercado Bio alemán

Tel. 937 84 85 86

www.naturcosmetika.com

31/3/17 12:42
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Cura de la pell del nadó i de la mare
de forma natural
La pell dels nadons és tendra i
immadura. Conté una major proporció d’aigua, però la seva capa còrnia
és més fina i sensible, el seu estrat
corni està menys cornificat i és més
susceptible a la irritació. Es tracta
d’una immaduresa immunològica
temporal, que la fa més sensible, sobretot en els seus primers dies i més
exposada als agents externs.
Els nadons neixen amb una substància predominantment grassa, la
vèrnix caseosa, la funció de la qual, a
més de cobrir-los a l’úter matern, és
protegir-los enfront de la deshidratació i les infeccions que els envolten,
de manera que és convenient mantenir aquesta substància grassa a la pell
del nadó els primers dies de vida. És
per això que hem d’esperar un nombre de dies prudent per realitzar el
primer bany del petit (normalment
es fa el dia després de la caiguda del
cordó umbilical, entre els 7 i 14 dies

després del naixement).
És de gran importància respectar
i potenciar la protecció natural de la
pell del nadó mitjançant l’aplicació
d’àcids grassos essencials procedents d’olis vegetals obtinguts
en fred. Ajudaran a redensificar i
enfortir l’epidermis, millorar el to
i volum de la pell, minimitzar la
pèrdua transdèrmica d’aigua i contribuiran a protegir la inflamació.
Els olis autènticament verges es
caracteritzen per conservar la densitat, el color i l’aroma del fruit o
llavor de la qual procedeixen, s’absorbeixen amb facilitat i conserven
la fracció insaponificable, vitamínica
i oligomineral, tot per enfortir la
funció barrera de la pell del nadó.
La bio-cosmètica natural és la millor
opció per a la cura de la pell del nadó,
és saludable, respectuosa i està en
perfecte equilibri amb la seva pell
sensible.
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Però perquè el nadó estigui bé
la mare ha d’estar bé també, per
això, ella també ha de començar a
cuidar-se des del moment en què sap
que està embarassada, d’una banda
amb bio-cosmètics que potenciïn
l’elasticitat de la pell del ventre i
dels pits; i per un altre amb aquells
que ens ajudaran a reafirmar la pell
dels pits i corporal després de donar
a llum. També els olis verges que pro-

porcionen àcids grassos omega-3,6 i 9
potenciaran l’elasticitat i protegiran
de la flacciditat. És recomanable utilitzar olis com l’oli verge de baobab,
jojoba, borratja i rosa mosqueta.
En definitiva, tant per a la mare
com per al nadó és possible usar fórmules 100% naturals, amb ingredients
de gran qualitat d’origen vegetal i
respectuosos amb el medi ambient.n

COSMÈTICA

CURA DIÀRIA
DAILY CARE

PROTEGINT NATURALMENT
LA PELL QUE MÉS VOLS
DES DEL PRIMER DIA.

nt
leme
Comp ntari
e
alim

www.esentialaroms.com

CUIDANT LA MÀGIA DE LA NATURA
A TRAVÉS DE LA TEVA PELL.
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Els ingredients de la cosmètica Econatural: un petit
asterisc marca la diferència
La qualitat d’un cosmètic es mesura
per diversos factors, principalment:
la certificació, el tant per cent d’ingredients ecològics i el de principis
actius en la fórmula. Anem a centrar-nos en el percentatge d’ingredients ecològics.
Un segell oficial de certificació ens
garanteix que estem davant de cosmètica natural, sense ingredients
nocius. Però pot ser només natural,
amb un percentatge d’ingredients
ecològics, o ecològica.
Els ingredients vegetals que podem
trobar en un cosmètic certificat es
classifiquen segons la seva forma de
cultiu i obtenció. Existeixen 3 tipus
d’ingredients:
Refinats: Són matèries primeres “naturals” que procedeixen de l’agricultura convencional amb pesticides.
En el procés els olis són sotmesos a
altes temperatures, destruint gran
part dels seus compostos, vitamines, poder antioxidant, etc. I a més
s’utilitzen solvents químics nocius.
Són els ingredients més econòmics,
utilitzats per molts laboratoris per
abaratir costos.
Primer Premsat: Són matèries primeres “naturals” que procedeixen

COSMÈTICA
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de l’agricultura convencional amb
pesticides. Són verges i només s’utilitzen procediments mecànics o “extracció en fred”, que mantenen les
seves propietats. Són més cars que
els refinats.
Ecològics: Són matèries primeres
“naturals” que procedeixen de
l’agricultura ecològica, és a dir
sense l’ús de pesticides. També
són verges de primera premsada en
fred. Són els més cars, i mantenen
totes les seves vitamines i poder antioxidant intactes, a més són 100%
segurs per a la nostra salut, i per al
medi ambient.

Com diferenciar-los?
En algunes ocasions el percentatge
d’ingredients ecològics surt a l’etiqueta, facilitant-nos la feina. Si no hi
surt, hem de buscar els ingredients
marcats amb un asterisc, tenint en
compte que l’ordre dels ingredients
va de més a menys en la fórmula. A
grans trets, tot el que superi el 90%
d’ingredients ecològics sobre el
total dels ingredients certificables
del producte, podrà considerar-se
cosmètica ecològica.
Els tres tipus d’ingredients apareixen a l’etiqueta en llatí, però només

27/3/17

16:25
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els ecològics tindran un asterisc per
diferenciar-los. Per exemple, l’oli
d’ametlles dolces:
• Refinat:
dulcis

Prunus

amygdalus

• Primer premsat: Prunus amygdalus dulcis (igual o pot posar
primer premsat)
• Ecològic: Prunus amygdalus
dulcis * (* ingredient ecològic
certificat). n

Els ingredients
vegetals que
podem trobar en un
cosmètic certificat
es classifiquen
segons la seva forma
de cultiu i obtenció
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El Pes Ideal, més enllà d’una dieta
El pes ideal hauria de ser abans de
res un pes en el qual es reconeixen les
necessitats reals i ritmes del nostre cos.
I com que cada cos és únic, cada manera
d’alimentar-se ho hauria de ser també.

sacietat i plaer. I el més important,
reals. Menys processats i etiquetats
faran forçosament que substituïm el
que ens resta, pel que ens suma nutricionalment, així com emocionalment.

De la mateixa manera que no hi ha
una única fórmula matemàtica aplicable a tothom, el que sí serveix com
a bon indicador, és sentir-se en un pes
d’equilibri i estable en el temps, en
el què ens sentim a gust, àgils, amb
energia, lúcids, feliços i ben nodrits.

No haurien de faltar les verdures
en cadascun dels nostres àpats, a més
d’incorporar de manera habitual la
fruita de temporada, els brots, les llavors i fruits secs, la quinoa i els cereals
integrals, els tubercles i els llegums,
que ofereixen una infinitat de combinacions per a cada estació de l’any.

Si el que volem és convertir-nos en
un vehicle de primera classe, és lògic
necessitar alimentar-nos a base d’un
carburant premium, i no només per
al nostre cos físic, sinó també per al
nostre cos intel·lectual i emocional.
Posem les coses al seu lloc, no només
transportem i som un pes en kg,
també som el resultat de vivències,
emocions, i d’una educació alimentària plena de creences possiblement
errònies o mal adaptades a la nostra
situació real i present. No ens oblidem que som éssers evolutius, i que
per tant la nostra manera de menjar,
també ho hauria de ser. El que ens
va anar bé en un moment donat de
la nostra vida, pot deixar de fer-ho al
cap d’un temps, i igual que les nostres
necessitats canvien, la dieta hauria
d’acompanyar aquest canvi també ...
La conquesta del nostre pes ideal
hauria d’englobar aliments funcionals,
integrals, orgànics, crus, vius, acolorits, de bona assimilació i que aportin
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En altres paraules, per aconseguir
estar en el nostre pes ideal, més que
prohibir certs aliments en la dieta
des de la part purament intel·lectual
(quelcom insostenible a llarg termini), hem de sobretot enriquir els
nostres plats amb aliments sans, rics i
que ens aportin plenitud i satisfacció
a tots els nivells.
Es tracta de portar una dieta abundant i satisfactòria, però amb el que
és realment afí a nosaltres versus el
antinatural, químic i artificial, atès
el desnaturalitzat que ja és el nostre
estil de vida.
Altres factors que contribueixen a
aconseguir estar en el nostre pes ideal
i a que el nostre metabolisme treballi correctament són el dormir bé i
el practicar una activitat física amb
regularitat, i si possible, a l’aire lliure
en contacte amb el sol per l’aportació
de vitamina D i regulació hormonal.

Respectar el nostre ritme circadià,
és assegurar un bon rendiment físic,
intel·lectual i energètic, a més d’una
estabilitat emocional.

Aliats naturals*
• Crom: ajuda a disminuir la concentració de greix corporal i incrementar la concentració de massa magra,
actua com a reductor d’apetència
pel dolç, augmentant la sensibilitat
a la insulina i regulant la glucosa
en sang.
• Coenzim Q10: necessària per a la
conversió de greix en energia.

Per aconseguir estar
en el nostre pes ideal
hem d’enriquir els
nostres plats amb
aliments sans
metabolisme dels greixos a través
de bona funció hepàtica i biliar juntament amb un alt efecte diürètic.

• L-Carnitina: estimula el metabolisme dels greixos perquè es cremin i
obtenir d’allà energia.

• Psyllium: l’efecte de la seva fibra
soluble augmenta la sensació de
sacietat al mateix temps que millora l’eliminació dels greixos dels
intestins agilitzant al seu torn el
trànsit intestinal.

• Dent de Lleó: l’arrel d’aquesta
planta potència l’eficiència del

* La suplementació ha de ser prescrita i
supervisada per un professional de la salut. n

HIGIENE PERSONAL
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José Luis Gallego García

Els humans estem alterant la vida
del planeta com cap altra espècie ho
havia fet fins ara. Alguns experts consideren fins i tot necessari parlar de
l’inici del Antropocè, una nova època
geològica caracteritzada per l’impacte
omnipresent -i en moltes ocasions,
negatiu- de les activitats humanes
a la Terra. El naturalista i periodista
ambiental José Luis Gallego ens ajuda
a comprendre l’abast d’aquests problemes i ens convida a adoptar una
actitud compromesa amb la defensa
del medi ambient.
Quina és l’amenaça més greu
que afecta actualment el planeta
i els seus habitants?
Malauradament ens trobem en una
cruïlla mediambiental en la qual hem
d’atendre a nombroses urgències alhora: contaminació dels mars, pèrdua
de biodiversitat, augment de la desforestació, dificultat d’accés a l’aigua

ALIMENTACIÓ

José Luis Gallego García, (Barcelona 1964) és naturalista i un dels
periodistes ambientals amb més
llarga i reconeguda trajectòria
d’Espanya. Fa més de 25 anys que
col·labora de forma assídua en
premsa escrita, ràdio i televisió.

Ha publicat més d’una vintena
de llibres de divulgació i ha estat
director, guionista i presentador
de documentals de televisió com
“Naturalmente” i “Terra Verda”, a
TVE, i “Riu Avall”, a TV3. En l’actualitat, entre moltes altres acti-

potable, contaminació atmosfèrica,
energia nuclear -encara seguim amb
aquest vell tema-... Tot i que la ‘mare’
de totes les amenaces, i que engloba
bona part de la resta de problemes, és
sens dubte el canvi climàtic.

solució no està exclusivament a les
seves mans. És cert que els governants poden ajudar molt adquirint
compromisos com l’Acord de París o
amb la posada en marxa de polítiques
molts més decidides per a la reducció
d’emissions. Però no ens enganyem:
sense la participació ciutadana és
impossible afrontar el repte del canvi
climàtic i eludir l’inquietant escenari
cap al qual avancem.

afavorint la biodiversitat que envolta
els camps, fins i tot integrant-la en
els processos de cultiu. És possible
que l’agricultura sostenible no sigui
la solució, però pot ajudar-nos a
pacificar la producció d’aliments i
recuperar el bon tracte amb la terra.

Tornant a les accions personals:
Com podem adaptar els nostres
hàbits d’alimentació a una millor
protecció del medi ambient?

Reduir i reciclar els residus que
generem a la llar és una de les millors
contribucions que podem fer per
ajudar al medi ambient. Però n’hi
ha moltes altres, com fer un consum
més responsable de l’aigua basat en
l’estalvi i la reducció de contaminants
de les nostres aigües residuals. L’eficiència energètica i l’aposta personal
per les energies renovables. L’ús del
transport públic o les alternatives a
l’ús del cotxe privat. El consum ambientalment responsable, incorporar la
variable ecològica a l’hora d’escollir
un producte o servei. Respectar la
natura i ajudar a conservar-la. Tots
podem fer molt més si li prenem una
mica menys al planeta.n

Què podem fer a nivell personal
per combatre aquest problema?
En primer lloc ser-ne conscients:
que el canvi climàtic està en marxa,
ens està passant a tots i a més és irreversible. La bona notícia és que, així
com no hi ha dubte que en aquesta
ocasió té un origen antròpic, és a dir
que ho hem causat amb la crema incessant de combustibles fòssils, també
està a les nostres mans la possibilitat
de mitigar-ne els efectes i eludir les
pitjors previsions dels científics.
Els governs i els polítics són
conscients d’aquest problema i
actuen en conseqüència?
Sempre dic que el medi ambient
és un tema massa important com per
deixar-lo només en mans dels polítics.
A més, en el cas del canvi climàtic la

Hi ha un model de desenvolupament agrícola, que en molts aspectes
es complementa amb el de l’agricultura ecològica, que està contribuint
a reduir l’impacte ambiental que
genera la producció d’aliments. Em
refereixo a l’agricultura sostenible.
Produir més aliments amb menys
aigua, amb menys consum energètic i per tant amb menys emissions
de gasos amb efecte hivernacle per
tona de producte. Conrear la terra
respectant la natura, preservant i
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Com hem d’actuar per reduir
la nostra petjada al planeta en temes com els residus, per exemple?

