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Karin Heinze, Periodista, Organic Market Info, kh@bio-markt.info

Glifosat: Enverinament a escala global
Com a component principal de l’herbicida d’ampli espectre número u en vendes Roundup i en molts altres
pesticides, el glifosat es troba a tot el món. Però el
verinós glifosat, del qual se sospita entre altres coses
el ser un disruptor endocrí i cancerigen, es troba com
a residu no només a terra, les plantes i les aigües subA la dècada dels 70, la corporació
dels EUA Monsanto va patentar l’ingredient actiu glifosat i el va posar
al mercat el 1974 com l’herbicida no
selectiu Roundup. Quan la patent va
caducar, altres companyies químiques com Syngenta (Touchdown) i
Dow Agro Science (Durango) van desenvolupar herbicides amb glifosat.
La indústria agrícola utilitza glifosat sobretot en el cas de plantes
modificades genèticament, que són
resistents al verí. L’ús de l’herbicida en
l’agricultura s’ha duplicat en tan sols
uns anys i segueix augmentant ràpidament, sobretot a Amèrica Llatina,

terrànies, sinó també en humans i en animals. Moltes
investigacions i estudis internacionals mostren que
aquest principi actiu omnipresent és perillós. Fins ara,
les autoritats han emfatitzat amb regularitat que el glifosat és innocu. Aquest any 2015, es tornarà a avaluar
l’autorització per al seu ús a la UE.

on hi ha creixement generalitzat de
la soja GM. A Argentina, per exemple,
el 2010 van ser ja aplicats al voltant
de 200 milions de litres de soja Roundup-Ready a 19 milions d’hectàrees.
Segons ha informat la pàgina web Sustainable Pulse, els cultius transgènics
representaven el 45,2% de la demanda
total de glifosat el 2012. D’altra banda,
la demanda de glifosat per als cultius
convencionals ha augmentat considerablement com a resultat de l’expansió de les activitats agrícoles mundials
insostenibles. Es preveu una major
adopció dels cultius transgènics tolerants al glifosat, principalment en les
economies emergents d’Àsia Pacífic i
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Amèrica Llatina per impulsar el mercat de glifosat en els propers sis anys.
No obstant això, s’espera que la ràpida
evolució i aparició de males herbes
resistents al glifosat, juntament amb
regulacions estrictes sobre l’ús d’agroquímics, especialment a Europa, posin
traves al creixement del mercat durant
el període de pronòstic.
Absorbida per les parts verdes de
la planta, el glifosat mata la planta
sencera. Les plantes que han estat
apropiadament modificades genèticament no moren, encara que els residus
del verí i additius tòxics i productes de
descomposició romanen a les plantes,
el sòl i l’aigua. El glifosat absorbit pot
afectar l’assumpció de nutrients tant
de les plantes cultivades com de les
plantes resistents al glifosat i conduir a
una major susceptibilitat a les plagues
i a la disminució del rendiment. Els
productors de blat de moro GM (genèticament modificat) a Amèrica del Sud
es queixen cada vegada més del fracàs
de les seves collites a causa de plagues
que, tot i ser dutxades amb verí,
s’estan desenvolupant ràpidament.
D’altra banda, les males herbes s’adapten: actualment cada vegada són més
els agricultors en el medi oest dels EUA
que estan lluitant contra les anomena-

des super- males herbes que no són
afectades per l’ingredient actiu tòxic ja hi ha més de 20 super males herbes.
Segons el Ministeri d’Agricultura, el
2013, 28.000 hectàrees de terres de
cultiu fèrtils ja es van veure afectades.
En el cas de les persones i els animals, l’impacte catastròfic del glifosat,
els seus additius i productes de descomposició tòxics és, però, molt pitjor.
“Laboratoris i estudis epidemiològics han
confirmat que el Roundup i el glifosat plantegen riscos de salut i ambientals greus, inclosa la possible pertorbació endocrina (hormonal), mort cel·lular, dany a l’ADN, càncer,
defectes congènits i trastorns neurològics.
Alguns d’aquests efectes tòxics són observats
a dosis baixes i realistes que es poden trobar
com a residus en els aliments i en els cultius
de pinsos així com en l’aigua potable”, explica Sustainablepulse.com.
Particularment a Amèrica del Sud,
per exemple, a Argentina, amb la seva
enorme àrea de soja transgènica, la
població rural està exposada a l’herbicida sense pràcticament cap protecció, ja que els camps de soja transgènica són ruixats per avions. El
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verí i additius
tòxics i productes
de descomposició
romanen a les
plantes, el sòl i
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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
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EDITORIAL
en l’orina dels habitants de les grans
ciutats en 18 països d’Europa.
És un fet el que estudis del Roundup i altres formulacions d’herbicides de glifosat venudes i utilitzades
demostren que aquestes són més tòxiques que l’ingredient glifosat aïllat. La
seguretat, dosi d’exposició a Roundup
establerta pels reguladors no es basa
en proves objectives-actualitzades.
Així que les regulacions actuals no
protegeixen a ningú.
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utilitzat pels jardiners. Roundup i glifosat i els seus residus s’han detectat
en mostres de llet materna, en la sang
de dones embarassades, en l’orina, la
pluja, el menjar i l’aigua subterrània
(sustainablepulse.com).

Des de 1996, soja GM resistent al glifosat ha estat utilitzada com a farratge
a Europa, i cada any al voltant de 36 milions de tones s’importen com proteïnes
per a aliment d’animals. En consumir
els ous, la llet i la carn absorbim glifosat
o el molt més tòxic additiu seboamina
polietoxilada (POEA) i el producte de
descomposició AMPA. L’estudi Séralini
evidencia que la seboamina sola i en
combinació amb el glifosat pot causar
càncer. A Alemanya, 70 productes que
contenen glifosat estan autoritzats actualment, 41 d’ells també per al seu ús
a la llar i el jardí.

En els últims anys, diverses investigacions i estudis han cridat
l’atenció a tot el món sobre els
perills del glifosat i han descobert
restes del verí en els éssers humans
i els animals. Al juny de 2013,
l’ONG mediambientalista alemanya
BUND, en cooperació amb la seva
organització ombrel·la Amics de
la Terra, va publicar els resultats
d’una investigació a escala europea
dels residus de glifosat en els éssers
humans. Les proves en 182 persones
van revelar la presència de glifosat

El 2002, el glifosat va ser autoritzat
per al seu ús a la UE per deu anys. Les
dades utilitzades en el moment van
ser subministrades exclusivament
per la indústria. La re-avaluació es va
produir el 2012, però es va posposar fins al 2015, presumiblement per
donar temps a la indústria per dur a
terme nous estudis d’acord amb els
estàndards científics, ja que, d’acord
amb la nova Directiva de la UE-Pesticides 1107 / 2009, la “literatura grisa”
(proporcionada per la indústria) ja no
està autoritzada per a l’avaluació. n

© Arindam Banerjee - Manifestació contra els OGM Monsanto el 25 de maig de 2013 a Toronto, Canadà

resultat són malformacions i càncers
que s’atribueixen a l’ús del glifosat. De
2000 a 2009 la taxa de càncer en nens
s’ha triplicat i els casos d’avortaments
involuntaris i defectes de naixement
han augmentat gairebé en un factor
de quatre, d’acord amb els informes
de les organitzacions no governamentals. Però el glifosat és a tot arreu: les
persones estan exposades al glifosat
a través d’aliments contaminats,
aigua i aire, sovint com a resultat de
l’aplicació de l’herbicida als camps.
Això no només és el cas en les zones
rurals on cultius modificats genèticament Roundup- ready es cultiven a
gran escala. Els herbicides a base de
glifosat són àmpliament utilitzats per
les autoritats municipals a les carreteres, voreres, i en els parcs públics i camins escolars. També és àmpliament
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Els herbicides a
base de glifosat són
àmpliament utilitzats
per les autoritats
municipals
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Feel good, be good, do good.
En 1969, Yogi Bhajan se trasladó desde la India a Occidente y comenzó a enseñar
Kundalini Yoga, Meditación y Ayurveda. Después de sus clases, solía servir una infusión
especiada y aromática a sus estudiantes, los cuales afectuosamente comenzaron a
llamarla el “Té del Yogui” (YOGI TEA®).
Hoy en día, YOGI TEA® ha crecido hasta una gama de más de 40 recetas ayurvédicas
altamente especializadas, diseñadas para apoyar el bienestar y la vitalidad. Cada receta
de YOGI TEA® está todavía basada en la misma mezcla que se servía originalmente a los
primeros estudiantes de Kundalini Yoga de finales de los 60.
En YOGI TEA® no se trata solo de crear tés e infusiones deliciosas. Con cada ingrediente
que seleccionamos, y con cada taza de té que hacemos, nos esforzamos para proporcionar cualidad, sostenibilidad y responsabilidad social a nivel local, nacional y global.
www.yogitea.com
www.www.facebook.com / yogitea
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Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com

Ecoviles: laboratoris de somnis que fan realitat
la sostenibilitat, Part I

© Ryan Faas

Un dels majors reptes a què ens
enfrontem els habitants d’aquest planeta de recursos limitats és el de crear
assentaments humans sostenibles. La
contaminació ambiental, la superpoblació de les ciutats, la carestia de
l’habitatge, l’escassetat d’aliments, la
precarietat de l’ocupació o l’augment
de la pobresa són algunes de les conseqüències d’un model de desenvolupament clarament esgotat.
De la preocupació per aquests temes, sorgeixen entorn dels anys 70, a
Dinamarca i altres zones d’Europa, les

MERCATS

anomenades comunitats intencionals
i de co-habitatge que, caracteritzades
per un fort component holístic (d’unitat i d’interconnexió amb el planeta),
buscaven possibles models per a un
futur sostenible en què l’eix fos tenir
cura de la Terra i de les persones. El
1991, en l’informe per la preparació de
la primera trobada mundial d’aquestes
comunitats, que va tenir lloc també a
Dinamarca, l’astrofísic Robert Gilman,
esmenta i defineix, per primera vegada
el terme “ecovila”, com “un assentament
humà, concebut a escala humana, que inclou
tots els aspectes importants per a la vida,

(integrant-los respectuosament en l’entorn
natural), que dóna suport a formes saludables de desenvolupament i que pot persistir
indefinidament”. Es tracta d’una definició molt general que, potser per això
mateix, segueix vigent, ja que podria
ser vàlida, per a qualsevol de les ecoviles existents avui en dia al món. Però el
fet és que no hi ha dues ecoviles iguals.
Per Mauge Cañada, membre de l’equip
de coordinació de la RIE (Red Ibérica de
Ecoaldeas), “és molt difícil definir una forma de vida”. Per a aquesta veterana habitant de la ecovila Lakabe a Navarra, la
més antiga d’Espanya, “hi ha dos eixos irrenunciables en les ecoviles, la part ecològica,
de gestió dels recursos, l’energia, els residus ...
(molt més sostenible per al planeta) i la part
col·lectiva ... encara que hi hagi diferents maneres de gestionar-se, hi ha una intenció de
treballar en comú que és fonamental, d’aquí
el de comunitats intencionals”. Per Mauge,
“les ecoviles són petits laboratoris de somnis
on conviu gent molt diversa en generacions
i professions, que pretén ser part activa en la
transformació del model de desenvolupament
actual”. En aquest sentit, les ecoviles
suposen un sistema alternatiu amb experiències comunitàries a petita escala
que demostren formes de vida viables,
en harmonia amb la natura, que van
construint el camí de la sostenibilitat i
reduint la petjada ecològica.

mentària, energies naturals... són realitats que estan en pràctica en molts
d’aquests projectes que s’estenen pels
cinc continents.

Permacultura, política de consens,
bioconstrucció, autoabastiment, autogestió, bescanvi, moneda comple-

En propers números parlarem
dels diferents projectes existents a
Espanya. n

En la trobada sobre Ecoviles i
Comunitats Sostenibles que va tenir
lloc el 1995 a l’ecovila de Finhorn
(Escòcia), es va crear la Xarxa Global
d’Ecoviles GEN (Global Ecovillage
Network), que dóna suport al desenvolupament de nous assentaments
sostenibles en el món sencer. Es van
establir tres xarxes per cobrir tot
el planeta: la xarxa europea, GEN
Europe, la de les Amèriques, ENA
(Ecovillage Network of the Americas)
i GENOA, la d’Àsia i Oceania. Segons
les estimacions de la RIE, a Europa hi
ha més de quinze mil persones vivint
en aquest tipus d’assentaments (a
Espanya més de dues mil). Alemanya
i Dinamarca són els països d’Europa
amb major nombre de projectes.
Aquest any tindrà lloc la primera
Cimera Mundial d’Ecoviles, al Senegal, país on el govern ha arribat a crear un ministeri d’ ecoviles per donar
suport a milers de llogarets rurals,
que estaven perdent població i la seva
capacitat per satisfer les necessitats
bàsiques dels seus habitants.

ESTRIS DE CUINA
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Maria Pilar Ibern “Gavina”, assessora nutricional i escriptora www.lacuinadegavina.blogspot.com.es/

RECEPTA

Sopa andina de quinoa amb carxofa i
regals de l’oceà
Ingredients (4-6 persones)

Nota de l’autora: Lleugera

• 200 gr. de quinoa real

i remineralitzant, aquesta
sopa és ideal per a aquells
dies que tenim poc temps i no
és el moment de posar-nos a
cuinar un plat de llarga elaboració. És tan ràpida d’elaborar, com exquisida i nutritiva.
Tant les algues com la quinoa
ens aportaran el ferro, calci i
altres minerals que necessita
el nostre cos per poder gaudir
d’una llarga vida.

• 3 carxofes tallades a làmines fines
• 2 pastanagues ratllades
• 1 ceba tallada a làmines fines
• Uns trossets d’alga wakame
• Una culleradeta de cafè de miso per comensal

PREPARACIÓ
En una olla amb dos litres d’aigua i sal a punt d’ebullició, submergirem les verdures prèviament
laminades. Quan torni a bullir
afegirem les algues i la quinoa real.
Passats 15-20 minuts observarem

que la corona de la quinoa
s’ha desprès del seu centre
i sura a la superfície. És el
moment òptim de retirar
l’olla del foc i servir la sopa
calenteta amb una culleradeta de cafè de miso per
comensal. n

© Estel Boada
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Bio y Bueno para mí planeta!
Elegir Sojade es disfrutar de las cualidades
nutricionales del mundo vegetal y sobretodo
disfrutar de una gama BIO, fuente natural de
placer.
Pero elegir Sojade signica ir aún más lejos,
favoreciendo una marca eco-responsable
que trabaja en estrecha colaboración con
sus proveedores de materias primas y
que utiliza desde hace tiempo energías
renovables que vigilan la concepción de sus
embalajes.
Para Sojade, el respeto por la tierra es
también el respeto por los consumidores.
Sojade, 100% vegetal, sin lactosa ni gluten.
Disponible en tiendas especializadas.
www.sojade.es
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Víctor Riverola i Morera, periodista, escriptor i alpinista, victor@victorriverola.com

La Pique Longue del Vignemale, des de Bayssellance

© Jekaterina Nikitina

Fitxa tècnica
· Cimera principal: Vignemale, Pique Longue (3.298 m).
· Dificultat: PD+
· Desnivells: del refugi de Bayssellance a la Pique Longue, 647 m; descens
- 647m.
· Temps: 4h 30 min - 5 h.

L’itinerari proposat surt del Barrage d’Ossoue (1.834 m), al qual
s’accedeix a través d’una petita
carretera que es converteix en
pista forestal. Sortint de Gavarnie en direcció a l’estació d’esquí, el Col de Tentes i el port
de Bujaruelo (o de Gavarnie), a
uns 800 metres a la nostra dreta trobem el desviament cap a la
petita presa d’Ossoue. Als 4,6
km l’asfalt dona pas a la terra, i
després de deixar enrere la petita cabana de pastors de Milhas
(1.680 m), al cap de 8,6 km ens
trobem amb la fi de la pista, on
deixarem el vehicle al costat del
Barrage d’Ossue (1.834 m). Des
d’aquest punt, seguirem el GR10 ben marcat que travessa una
zona un tant humida per començar a pujar en ziga-zagues cap al
refugi de Bayssellance. Deixarem a la nostra dreta una elegant
cascada, creuarem alguna gelera

sota el Montferrat i, guanyant
altitud progressivament, arribarem a les grutes de Bellevue,
excavades per Russell durant les
seves aventures al Vignemale.
Una vegada que deixem a la nostra esquerra el desviament cap a
la glacera d’Ossoue i els cims del
Vignemale (que agafarem al dia
següent), ja només ens quedaran cent metres de desnivell per
arribar al refugi de Bayssellance,
just als peus del Petit Vignemale
(3.032 m) i per sota de la Hourquette d’Ossoue (2.734 m). De
l’aparcament al refugi invertirem
unes dues hores i mitja, màxim
tres hores. És el refugi guardat
més alt dels Pirineus i va ser el
primer en tenir guarda. Pel seu
confort interior i per la seva excel·lent cuina (les racions són
realment generoses), estem parlant sense dubte d’un dels millors refugis de tota la serralada.

val la pena treure el cap al Couloir per
descobrir una de les vies d’escalada en
gel més espectaculars d’Europa.

podem veure la placa en el seu honor.

· Material recomanat: corda, piolet i grampons.
· Cartografia: Alpina, Monte Perdido-Vignemale-La Munia, 1: 30.000; IGN
Top 25, 1647 OT Vignemale, IGN Top 25, 1748 OT Gavarnie.

Descripció del recorregut
Després del suculent esmorzar que
ens ofereix la família Gavard, baixarem
uns cent metres per on vam pujar el dia
anterior fins arribar a un desviament,
on seguirem un marcat sender que
s’enfila a la nostra dreta directe a la glacera d’Ossoue. Després de superar els

blocs de pedra de la morena, seguirem
pujant fins a situar-nos sota el Montferrat. La roca donarà pas al gel de la glacera, el qual travessarem amb precaució,
creuant en diagonal d’esquerra a dreta
fins arribar a la base de la Pique Longue, passant per l’espectacular balcó
que ens ofereix la sortida del Couloir de
Gaube. Aprofitant que anem encordats,

Un cop a la base, recomanem deixar
les motxilles ben senyalitzades just on
acaba el gel per grimpar per la roca amb
major comoditat. Després d’una curta
grimpada (extremar les precaucions en
cas de pluja, neu o boira), arribarem a
la gruta Paradís que el comte Russell
va excavar a pocs metres del cim, on

Sense problemes arribarem a la Pique Longue del Vignemale (3.298 m),
amb el seu vèrtex geodèsic i la seva
cara Nord desafiant als nostres peus.
El panorama en dies clars és realment
aclaparador. La glacera d’Ossoue cal
travessar-la encordat i amb grampons, recordant en tot moment que
el gel és viu (atenció a les enormes
esquerdes al juliol i agost). n
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Saps el què vols. Saps el que menges

agricultura biològica
Biocop Productos Biológicos S.A. Puigmal, 3 - 08185 Lliçà de Vall (BCN) - Tel. +34 938 436 517

www.biocop.es
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Pablo Chamorro, Director de Vinum Nature/Ecomundis, info@ecomundis.com

ESPACI PATROCINAT PER:

Vinum Nature. www.vinumnature.com
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ECO-VINUM

Les bombolles ecològiques arriben a la nostra copa
amb denominació “Clàssic Penedès”

Elaborat en altres parts del món, el
“xampany” ha de passar a denominar-se
d’una altra manera. Tal és el cas a Espanya
del “CAVA”, que, dins del seu propi Consell Regulador, ha de complir amb uns

…ha estat
injustament jutjat per
les seves gammes
més baixes
ALIMENTACIÓ

exclusivament a la regió vitícola
del Penedès.

requisits de procedència diversa, composició, mètode d’elaboració, tipologia i
qualitats específiques. Un producte nacional, de producció no sempre ecològica,
que davant d’una immensa demanda i
l’exigència de baixos preus per part del
mercat interior i exterior, ha estat injustament jutjat per les seves gammes més
baixes, que es van oblidar del concepte
de l’origen i el terrer. Afortunadament,
cal dir que hi ha elaboradors de caves de
gran qualitat entre els productors de les
més de 250.000 milions d’ampolles que
s’elaboren anualment.

El seu reglament estableix
que ha de constar
l’anyada de la verema en la seva etiqueta i recull l’opció del mètode d’elaboració ancestral com aquell vi escumós
que en tot el procés d’elaboració només
es fermenten sucres provinents del
propi raïm i en cap cas s’afegeix sucre
exogen al raïm que s’ha utilitzat per a
l’elaboració del seu vi base.

Davant d’aquesta motivació, com
una aposta pel territori i la qualitat,
el Consell Regulador DO Penedès va
diferenciar el passat any 2014 els seus
escumosos sota la denominació “CLÀSSIC PENEDÈS”. Aquests escumosos han
de complir amb criteris bàsics com: ser
100% ecològics a partir de la verema
2017, haver passat a “reserva” més de
15 mesos des de l’addició del tiratge
fins al seu degollament, i trobar-se

Una aposta per l’origen que ja han
adoptat 14 cellers amb una producció
que supera les 500.000 ampolles de Clàssic Penedès: Albet i Noya, Maria Font
Puig (Celler Can Morral del Molí), Colet
Viticultors, Finca Avinyó (Clos Lentiscus)
Puig-Romeu 2000, Masia Colomé, Mas
Bertran Viticultors, Can Gallego Viticultors (Mas dels Clavers), Cellers Torre
del Veguer, Mas Comtal, Loxarel, Addaia
Celler, Mas Bonans, At Roca.

© Jakub Gojda

Ha passat molt temps des que el
1688 el monjo benedictí Dom Pérignon experimentés probablement els
primers vins escumosos ecològics en
produir-se una segona fermentació
natural a les seves ampolles de l’Abadia
de Hautvillers, situada a la regió de la
Champagne, França. Aquests vins escumosos que són avui elaborats per l’anomenat mètode champenoise o tradicional han aconseguit una gran acceptació
fins i tot fama a nivell mundial.

Exquisits en qualsevol
moment, tot i que tradicionalment els hem associat als
àpats festius i de celebració,
no oblidem que també hi ha un escumós Clàssic Penedès Ecològic per a la
nostra taula o per gaudir de les seves
bombolles sense més. n
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Enric Cortiñas, Portaveu de l’Associació de Naturalistes de Girona www.naturalistesgirona.org

L’acumulació de purins no ha deixat de contaminar el
medi ambient a Espanya
Mentre els purins s’acumulen a tot
Espanya, la cabanya porcina ha tornat
a créixer fins a arribar als 25,6 milions
de porcs, el que suposa un augment de
gairebé el 2% respecte al 2012 segons
dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. L’enorme
controvèrsia generada pel tancament
de les plantes de tractament de purins,
no ha permès analitzar en profunditat
si aquestes instal·lacions han estat
eficaces i si han evitat la mala gestió
d’aquests residus.
Hem de recordar que la nostra indústria porcina ha tingut una enorme
expansió els últims anys, el que ha situat a Espanya com la quarta potència
productora del món (després de Xina,
els EUA, i Alemanya). Entre les causes
de l’accelerat increment de la producció de porcs a l’Estat espanyol, a més de
l’auge de la indústria agroalimentària,
hi ha la progressiva reducció de la cabana porcina d’alguns països europeus,
com Holanda i Dinamarca. Aquest

ALIMENTACIÓ

desplaçament de la producció porcina
ha provocat greus problemes sanitaris
i ambientals a Espanya.
Per resoldre la contaminació del
sòl, de les aigües superficials i subterrànies, les males olors i l’emissió
de gasos d’efecte hivernacle, Espanya
ha impulsat la construcció de fins a
29 plantes de tractament de purins,
moltes de les quals han tancat aquest
2014 a causa del Reial Decret sobre
renovables, cogeneració i residus, que
preveu la retallada de les ajudes a la
generació d’energia renovable.
Podríem pensar que la posada en
marxa d’aquestes instal·lacions ha
evitat la contaminació dels nostres
aqüífers, però segons un estudi del
“Grup de Defensa del Ter”, la contaminació per nitrats ha augmentat
malgrat les plantes per tractar purins.
Aquesta organització ecologista posa
com a exemple les fonts d’Osona, on
l’any 1999 la mitjana de nitrats era

© Dmitry Kalinovsky

de 78 mg/l, mentre que aquest 2014
ha estat de 97 mg/l. Per tant, en lloc
de reduir la contaminació, objectiu
inicial de les plantes de tractament de
purins, aquesta ha augmentat.
El tancament de les plantes de
tractament no és una bona notícia,
però la seva posada en funcionament
tampoc ha evitat molts dels impactes
generats per una indústria ramadera cada vegada més intensiva. I en
comptes d’establir una moratòria a la
construcció de noves granges, mentre

no disminueixi la contaminació dels
aqüífers, detectem que les granges de
gran envergadura segueixen creixent
en moltes zones d’Espanya.
Davant d’aquesta situació, només
podem implantar solucions sostenibles
en la gestió dels purins, com ara les
plantes de biogàs, i trobar un equilibri
territorial. Tenim l’oportunitat d’establir un nou model ramader que es basi
en la qualitat i la proximitat. Una gran
oportunitat per recuperar un món rural
que vetlli pel seu entorn i la seva salut. n
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Disruptors endocrins, la nostra dosi diària. Part I
observat i documentat, des
de mitjans del s. XX, els trastorns i problemes que patien
els animals salvatges en diferents indrets del planeta.
Mamífers, aus, peixos, amfibis, rèptils i invertebrats
presentaven una notable
pèrdua de la capacitat reproductiva, malformacions en
òrgans sexuals, mortaldats
massives, i disminució del
sistema immunològic.

Disruptors endocrins (EDC endocrine disrupting chemicals) és el nom
que s’assigna el 1991, durant una
conferència internacional als EEUU
que va reunir científics de diversos
àmbits, per anomenar un conjunt de
substàncies químiques sintètiques,
sota l’efecte de les quals s’havien

Des del 1999, la Comissió
Europea ha finançat centenars d’estudis i projectes
d’investigació, als quals
hem d’afegir la gran quantitat d’estudis internacionals
© Spectral
realitzats en molts d’altres
països. I, malgrat que, segons els
experts, gairebé a diari, noves publicacions adverteixen sobre aquests
compostos químics, les mesures de la
CE per reduir la exposició a EDC s’han
vist paralitzades per la pressió del
lobby de la industria química, entre
d’altres motius.

Finalment sembla ser que tota la
informació dels anomenats estudis
queda reservada a la comunitat científica. Afortunadament, alguns dels
nostres reconeguts científics internacionals, com el Dr. Nicolás Olea, catedràtic de la Universidad de Granada,
o com el Dr. Miquel Porta, catedràtic
de la Universitat Autònoma de Barcelona, estan portant a terme un treball
de divulgació, en àmbits científics i
no científics, dels seus estudis, amb
la finalitat d’arribar a un públic més
ampli. Aquests estudis demostren
que els mateixos efectes que es van
començar a veure en la fauna, porten
temps donant-se en els humans:
• Danys en el sistema reproductor
masculí: criptorquídia (no descens
testicular), hipospadia (malformacions del penis), i reducció de la
qualitat del semen.
• Danys en el sistema reproductor
femení: pubertat precoç, reducció
de la fecunditat, avortaments espontanis, síndrome dels ovaris poliquístics, endometriosis i fibroides
uterins, parts prematurs, baix pes

•

•

•
•

dels bebès en néixer i danys congènits, entre d’altres.
Càncer en òrgans hormono-depenents: mama, pròstata, testicles i
tiroides.
Danys dels sistema neurològic: dèficit d’atenció, reducció del coeficient
intel·lectual.
Malalties metabòliques: síndrome
metabòlic, diabetis i obesitat.
Desordres del sistema neuroimmunològic: síndrome de fatiga crònica,
fibromialgia i esclerosis múltiple.

El nostre sistema endocrí és un complex sistema de comunicacions que
regula funcions vitals de l’organisme,
inclús l’embrionari, i està estretament
lligat amb els sistemes nerviós i immune. Els EDC tenen la capacitat d’alterar-lo, actuen a dosis molt baixes, però
també molt variables, podent tenir
uns efectes a dosis mínimes i d’altres a
dosis més grans.
En el proper article parlarem d’on
es troben aquestes substàncies químiques i quines mesures podem prendre
per reduir-ne l’ exposició. n
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Helena Escoda Casas, Activista pels drets dels Animals, helenaescodacasas@gmail.com

Biocentrisme Ètic versus Antropocentrisme Tradicional
Fa poc més de 150 anys, el naturalista anglès Charles Robert Darwin
va publicar una obra importantíssima
que va provocar un daltabaix en el si
del pensament occidental, L’Origen de
les espècies (On the Origin of Species en la
seva denominació original, 1859). En
aquesta publicació, clau en la Història
de la Ciència, Darwin exposava els
principis bàsics de la Teoria de l’Evolució i el mecanisme de la selecció
natural, explicació de l’origen de la
varietat de totes les espècies i formes
de vida del Planeta, inclusivament la
humana. Aquesta teoria, la seva base
científica avui dia és inqüestionable,
va provocar un fort rebuig a la idiosincràsia de la societat de l’època, ja que
posava en dubte la Teoria de la Creació
divina i, per tant, qüestionava la suposada superioritat de l’ésser humà respecte a la resta d’animals. La troballa
de Darwin sobre l’animalitat humana
va donar un cop crucial a l’egolatria
de l’home occidental.
Històricament, el pensament a Occident ha estat fortament condicionat

per la tradició judaico-cristiana, segons
la qual l’ésser humà va ser creat per
Déu a la seva imatge i semblança, com
a rei de la Creació. La resta, animals,
plantes i tota la natura també van ser
creats per Déu, però per satisfer les
necessitats de l’ésser humà. A la fi de
l’edat mitjana, a través del moviment
cultural del Renaixement, la Humanitat va experimentar un canvi social
revolucionari, va abandonar el corrent
de pensament teocèntric (Déu com a
centre de l’Univers) i la va reemplaçar
cedint el pas a l’ antropocentrisme,
la doctrina que considera l’home com
la mesura de totes les coses. La cultura
antropocèntrica perdura encara en els
nostres dies, com a principi fonamental sobreposa els interessos dels éssers
humans per sobre de qualsevol altra
forma de vida i és, en gran part, responsable de que hàgim pres el rumb cap a
l’autodestrucció.
La presa de consciència sobre la
direcció equivocada en la qual es troba
la humanitat ha fet èmfasi en què la
base del pensament és fonamental per

redirigir el camí de l’homo que s’autodenomina doblement savi i aquest
passa per reemplaçar el pensament
antropocèntric pel biocèntric.
Biocentrisme és un neologisme creat a partir dels vocables grecs βιος, bios,
“vida”; i κέντρον, kentron, “centre”, amb
la finalitat de designar una nova ètica
basada en la consideració de la igualtat
moral entre totes les formes de vida i
concebre que tots els éssers vius mereixen el mateix respecte, entenent qualsevol manifestació de vida com a vàlida
en si mateixa i inviolable. El pensament
biocentrista pretén desmitificar que
l’ésser humà tingui una posició privilegiada o de superioritat en el conjunt
dels éssers vius i, per tant, que la humanitat sigui centre de l’Univers. El terme
biocentrisme va aparèixer a principis
de la dècada dels ‘70, després dels moviments socials de maig de 1968, en
contraposició a les teories antropocentristes i teocentristes tradicionals. Les
teories biocentristes van néixer com a
aglutinant dels moviments ecologista,
feminista i animalista, per inculcar en
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la moralitat col·lectiva el respecte als
ecosistemes, els Drets de la Dona i els
Drets dels Animals no humans.
Una tímida mostra del canvi social
que s’està gestant al segle XXI és que
la humanitat d’avui accepta científicament la seva animalitat, per a la
del segle XIX, en l’època de Darwin,
semblant afirmació era simplement
impensable. n
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Reciclatge de matèria orgànica: el compost
El compostatge consisteix en afavorir el procés de descomposició i
estabilització de la matèria orgànica
per l’acció de microorganismes facilitada pels animals detritívors com els
cucs, que mengen restes orgàniques.
Per fer-ho, disposem de la brossa
orgànica que generem a la cuina o el
jardí, en piles o contenidors adequats
per mantenir unes bones condicions
de ventilació, humitat i temperatura.
El compost resultant conté els nutrients assimilables per les plantes a
més de matèria orgànica estable que
proporciona al sòl o als substrats de
jardineres una bona estructura i reserves d’aigua i nutrients.
Els microorganismes que actuen
en el compostatge són éssers vius que
necessiten certes condicions de temperatura, humitat, ventilació i matèria
orgànica per un bon desenvolupament.
Ventilació: els microorganismes
compostadors són aerobis, respiren
oxigen. Si falta oxigen hi ha descomposicions anaeròbies, que generen
pudors i són molt lentes.
Per permetre el pas de l’aire dins
una pila de compostatge cal que hi
hagi porus entre les partícules. Això
ho aconseguim barrejant els materials frescos amb materials estructurants més fibrosos.
Humitat: l’activitat dels microorganismes, el drenatge i la calor de l’es-

© Maria Cacheda

tiu, poden assecar la pila de compostatge, aturant la descomposició. Per
retenir la humitat cal que els porus
entre materials no siguin massa grans
perquè l’aigua no dreni totalment i
tampoc s’ha de posar la pila a ple sol.
Si la pila s’ha assecat massa caldrà
regar-la evitant deixar-la xopa perquè
impediríem una bona ventilació i es
crearien condicions anaeròbies.
Temperatura: una temperatura
elevada accelera el procés de descomposició de la matèria orgànica. La pròpia activitat dels microorganismes ja
fa augmentar la temperatura però per
mantenir-la ens cal un volum mínim
de la pila, a més també podem voltejar la pila per estimular l’activitat
microbiana i cobrir-la amb un plàstic
negre, permeable al pas de l’aire, que
absorbeixi la calor del sòl. Un augment de temperatura és un indicador
de que el procés de compostatge s’ha
iniciat correctament i a mesura que
madura el compost la temperatura va

disminuint fins la de l’ambient.
Matèria orgànica: ens cal una
barreja equilibrada de materials per
aconseguir una bona activitat dels
microorganismes i per tant un bon
compostatge. Distingim entre: matèria
orgànica fresca: restes de plantes fresques, de verdures i fruites, de cafè o bossetes d’infusions (fàcilment degradable
i rica en nitrogen); i matèria orgànica
estable, seca o marró: la palla, herbes i
fulles seques, branques o pinyols (rica
en carboni i de degradació lenta).
Matèria orgànica no recomanable: fulles negres o branques de
noguera (conté substàncies nocives
per als vegetals), el carbó i les cendres
(nociu per a les plantes), llet, ous, productes làctics, grasses i olis (atreuen
bestioles), plantes malaltes o amb
insectes (per transmissió), residus animals (paràsits, bactèries, virus), restes
de poda amb pesticides (pot matar organismes vitals per el compostatge).

El compostatge
casolà és la manera
d’autogestionar
el reciclatge dels
residus orgànics
generats a les llars
El compostatge casolà és la manera d’autogestionar el reciclatge dels
residus orgànics generats a les llars.
És per tant una activitat altament
positiva que repercuteix també en
d’altres àmbits, com l’educació ambiental i l’organització ciutadana.
Aconseguir una bona qualitat del
compostatge és important perquè
es tindrà un bon producte per millorar la fertilitat del sòl, es reduirà la
contaminació per residus orgànics
i, a més, s’evitarà l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle. n
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Bethlem Boronat, periodista, www.sentidoysostenibilidad.com

Cero Co2 : Calcula i compensa les teves emissions
T’has demanat alguna vegada
quin és el teu impacte personal
en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle? Si la resposta és sí, vol
dir que et preocupa la teva petjada ecològica i que, probablement,
estiguis ja fent alguna cosa per
reduir-la. Però si encara vols fer
més o si mai no t’ho has demanat i tens curiositat al respecte,
aquesta web és un bon punt de
referència.
CeroCo2 és un projecte d’Ecodes, una organització amb seu a
Saragossa que lluita per canviar
el model econòmic de la nostra
societat i reorientar-lo cap a una
fórmula respectuosa amb el medi
ambient i sostenible. La web www.
ceroco2.org és una de les seves
eines de treball i recolzament, en
aquest cas, orientada a l’emissió de
gasos d’efecte hivernacle i a la compensació dels seus efectes adversos.
La web disposa de tres espais
de sensibilització. Calcula és la
zona en la que els usuaris, introduint unes dades molt simples i
a l’abast de qualsevol, poden calcular quin és el seu nivell d’emissions, tant a la llar, com quan
viatgen. Un cop coneguda la xifra,
la web ofereix dues alternatives:
redueix o compensa.
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A l’espai Redueix, els responsables del projecte expliquen els
hàbits de consum responsable
energètic a la llar i a l’oficina. A
més, disposen d’un servei de consulta tant per empreses com per
administracions públiques i d’altres organitzacions, mitjançant
el qual aconsellen per aconseguir
reduir les emissions.
L’espai Compensa ofereix
la possibilitat de compensar
realment, mitjançant actes, les
emissions que hem calculat. Per
fer-ho, proposa diversos projectes
de desenvolupament social i energètic amb els que, a dia d’avui, ja
s’està aconseguint reduir l’impacte dels gasos d’efecte hivernacle.
L’usuari que vol compensar les
seves emissions fa una donació
econòmica proporcional als gasos
emesos que es destina a una llista
de projectes. Entre ells s’hi troba
la reforestació comunitària d’una
zona de Nicaragua, la reforestació del Soto del Saiz a Saragossa,
l’aportació a minicentrals hidroelèctriques a Vietnam, la millora
de les pràctiques d’agricultura
orgànica a Guatemala o la reforestació d’una zona de l’Estat de
Chiapas a Mèxic.
Ceroco2.org

també

ofereix

un espai en el que les empreses
i l’administració pública poden
sotmetre’s a un estudi de les
seves emissions i obtenir el certificat CeroCO2. Un cop obtingut,
aquestes empreses expliquen les
seves experiències, com han decidit compensar les emissions, i
passen a formar part de la xarxa
CeroCO2. n

La web disposa
de tres espais de
sensibilització:
Calcula, Redueix i
Compensa
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
COMPLEMENTS / Neutralitzador d’àcid

Normacid de Soria Natural,
neutralitza l’acidesa
excessiva i la sensació de
pesadesa d’estomac
El seu contingut en sals minerals,
calci, magnesi, potassi i suc de patata deshidratat fan d’ell un eficaç i
innovador producte apte per a totes
aquelles persones amb problemes
d’acidesa. Alleuja ràpidament les
molèsties associades al consum
excessiu de menjars greixosos. No
conté alumini.
· Composició: Carbonat càlcic,
citrat potàssic, hidròxid de
magnesi, suc de patata deshidratat, cel·lulosa microcristal·
lina, goma guar, estearat de
magnesi, acesulfame K, aroma
de maduixa.
Per comprimit:
• Calci 234,74mg
• Magnesi 50,79mg
• Potassi 22,407mg

· Proveïdor de productes:
Natursoy
· Certificació: La majoria
dels productes a la venda
i amb els quals elabora els
seus plats estan certificats
per organismes oficials de
control de la producció
agrària ecològica
· Contacte: Tel. 686 064 021
info@rollingpita.com
http://rollingpita.com

ALIMENTACIÓ / BEGUDES

plex i s’aplica alta tecnologia en
el procés. El seu acabat final fa
que ofereixi una vibració concreta i diferent en cada un d’ells.
A KUNUGI els ofereixen amb la
seva corresponent nota musical,
d’aquesta manera es pot treballar
en teràpies aconseguint un millor
resultat.

Elaborada amb cinc cereals: ordi *,
blat *, sègol *, espelta * i una varietat
de blat integral *.

· Distribució: Alternatur, S.L.
www.alternatur.es

ALIMENTACIÓ / SNACKS

El so que emeten indueix a estats
de relaxació i ajuda a la millora
de la nostra salut, benestar i qualitat de vida, finalitat principal
d’aquests.
La longitud d’ona amb la que vibra
cada peça està basada en el principi
de que l’univers és tot vibració i ha
estat testada per certificar la nota de
so que reprodueix. Aquesta certificació està referenciada en cadascun
dels seus bols.
· Mès informació: http://kunugitienda.es

Cervesa Riedenburger
Brauhaus Ur-Bier de 5 cereals,
de sabor espectacular i
sorprenent, distribuïda per
Biocop Productes Biològics

· Producció: Bohlsener- Muehle
www.bohlsener-muehle.de

· Distribució: Kunugi, S.L
www.kunugitienda.es

ALIMENTACIÓ / CEREALS

“Crespillos” Ecològics de
BioArtesa
Deliciosos i cruixents snacks de
BioArtesa, elaborats amb ingredients de la màxima qualitat procedents de l’agricultura ecològica:
farina d’espelta i oli d’oliva verge
extra. Una saludable temptació
per degustar a totes hores, sols
o acompanyats amb qualsevol
tipus de formatge, confitura...
Podem triar entre 3 sabors:

· Origen: Vegetal i natural
· Producció i Distribució:
Soria Natural		
www.sorianatural.es

ALIMENTACIÓ / RESTAURACIÓ

· Certificat: Euro Fulla (Alemanya) - Bioland
· Producció: Riedenburger
Brauhaus - Michael Krieger KG
www.riedenburger.de

Rolling Pita, restaurant
mòbil ubicat en un camió
on es poden degustar
productes 100% ecològics
Menjar sa i ecològic en qualsevol
lloc, ideal per a tot tipus d’esdeveniments. Rolling Pita és el 1er
Food truck ecològic d’Espanya on
pots realitzar els teus esmorzars,
dinars o sopars amb productes
100% ecològics i vegetarians. Coneix els seus menús: Rolling Pita,
Rolling Rotlles, Rolling Salses i la
seva Rolling Botiga.

• “Crespillos” amb llavors de
cànem

Cervesa ambarina, opaca, escumosa, amb una aroma que recorda a
fusta cremada, amb tocs de cafè i
xocolata. Sabor complex que suma
a l’olor la dolçor de fruita madura
amb un final lleugerament amarg.
Graduació: 5º
* De cultiu ecològic

· Distribució: Biocop Productes
Biològics www.biocop.es

MUSICOTERÀPIA / BOLS DE
QUARS

Bols de Quars de KUNUGI
fabricats en quars natural
en el seu 99.9%
El procés de fabricació és com-

• “Crespillos” amb pipes de
gira-sol i sèsam
• “Crespillos” amb all i
tomàquet.

Muesli Bircher BIO de
Bohlsener Muehle
Flocs molt fins de civada integral,
espelta integral, escanda integral, pomes, panses sultanes i
avellanes torrades, tots ells amb
certificació ecològica. El producte, a més, té certificació Bioland,
la qual exigeix que el 100% dels
ingredients presents siguin orgànics. Producte sense sucre afegit i
apte per vegans.
Ideal per prendre de forma directa amb begudes vegetals, o per
cuinar a manera de potatge. La
seva textura delicada ho fa excel·
lent per a nens, adults i persones
d’avançada edat.
· Certificat: Euro Fulla (Alemanya) - Bioland

· Certificat:
Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de
Andalucía (CAAE)
· Producció: BioArtesa 2012 S.L.
www.bioartesa.es
· Distribuïdor Catalunya:
BO-Q Alimentación Natural S.L.
93 174 00 65 - www.bo-q.com

LA SELECCIÓ DEL MES
ELS IMPRESCINDIBLES
és un espai no publicitari on
els productes referenciats són
seleccionats segons el criteri
del consumidor.
Recomana’ns a
bio@bioecoactual.com
el teu producte preferit
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L’OPINIÓ DE L’ESPECIALISTA

Lorena Ortiz Aviñon, Creadora de NASEI www.naseibelleza.com. Membre de la Xarxa Ecoestètica www.ecoestetica.org

Buscant moments de benestar
de forma conscient

© Subbotina

El creixement de la cosmètica
econatural al nostre país s’està fent
notar en centres de bellesa, consultes
de terapeutes i balnearis. La bellesa
conscient arriba ja als tractaments de
bellesa i terapèutics oferint una alternativa més saludable.
La voràgine diària, l’excés de tòxics en la cosmètica convencional,
i la fredor de tècniques invasives,
com les màquines d’electroestètica,
ens porten a buscar una alternativa
sana, per desconnectar i trobar un
veritable moment de benestar a les
nostres vides.

ALIMENTACIÓ

En acudir a un establiment que
ens ofereixi aquests serveis, és important saber triar aquell amb una carta
de teràpies i tractaments de qualitat i
amb una filosofia de veritable centre
de bellesa conscient. A continuació et
donem unes claus per poder identificar aquests centres.
El primer en el que hem de fixar-nos és en la selecció de cosmètics
econaturals que tenen. A l’hora d’introduir en els seus tractaments una
marca cosmètica, és important que
no s’hagin deixat portar per envasos
atractius, per elegants frases “apreses

La clau bàsica en
l’elecció d’una firma
cosmètica comença
per conèixer la
qualitat dels seus
ingredients
de memòria” d’algun proveïdor sense
escrúpols o paraules buides que res
tenen a veure amb els ingredients del
producte . La clau bàsica en l’elecció
d’una firma cosmètica comença per
conèixer la qualitat dels seus ingredients; que per descomptat haurien de
tenir un origen ecològic; la manera
d’elaboració, procedència de la matèria primera amb què es fabrica i la
certificació que tenen.
Pregunta si els massatges es realitzen amb olis o cremes de base
vegetal, aromatitzats amb essències
procedents de plantes i flors de cultiu
ecològic, que al seu torn actuen com
a principis actius. Comprova si la
depilació es fa amb ceres d’abelles o
amb la clàssica i natural barreja de
sucre i llimona. I descobreix si els
tractaments facials es realitzen amb

“cura” i una estudiada combinació de
principis actius botànics segons les
necessitats de cada rostre.
La manera d’aplicació dels tractaments també pot indicar la filosofia
econatural o no del centre. El primordial és que s’utilitzin tècniques de
massoteràpia; les realitzades exclusivament de manera manual, és a dir,
en forma de massatge i que es poden
combinar amb altres elements naturals com minerals, calor i accessoris
de fusta. Tècniques naturals que potencien l’entrada a la pell dels principis actius dels cosmètics econaturals.
El bon professional d’aquests centres, a part dels estudis reglats d’estètica; ha de tenir una profunda i actualitzada formació en cosmètica econatural,
coneixement d’ingredients, així com
teràpies complementàries.
Les claus que defineixen un autèntic centre de bellesa conscient com a
únic, acollidor i especial són: una acurada decoració, utilització d’elements
nobles com la fusta, flors i plantes
que ajudin a la purificació de l’ambient, reciclatge d’envasos, reducció de
deixalles i reutilització d’objectes. Per
al teu benestar tria bellesa conscient. n

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Solgar Fórmula Pelo, Piel y Uñas
Qualsevol època de l’any és bona per afavorir l’estructura i fortalesa del cabell, la pell i
les ungles. Una base nutricional composta de MSM, vitamina C, zinc, coure, sílice, L-lisina
i L-prolina, són part component de les estructures del cabell, pell i ungles i permeten la
construcció de col·lagen i queratina, proteïnes estructurals dels tres elements.

De venda en els millors establiments especialitzats
www.solgarsuplementos.es
Els complements alimentaris no s’han d’utilitzar com a substituts d’una dieta equilibrada i variada i un estil de vida saludable.
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Suplementos Solgar
www.solgarsuplementos.es

Jordi Galisteo, Dietista, jordi@dietistasvegetarianos.com
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És natural prendre suplements?
Com a professional, quan recomano prendre un suplement *, moltes vegades la gent em mira i em diu: “Però,
prendre pastilles no és natural”.
Segons la RAE, el significat de natural és: “Pertanyent o relatiu a la
naturalesa o d’acord amb la qualitat o propietat de les coses”
Tenint en compte aquesta definició, analitzem si, avui dia, la forma
de vida de l’ésser humà, és «natural»
o no. Molt pocs de nosaltres estem
en contacte directe amb la natura, ja
que molts vivim en ciutats envoltades
d’asfalt i només per això no vivim de
forma natural. Si ens comparem amb
els nostres antecessors, ells passaven
la major part del dia a la natura, mentre que l’home modern no.

Què menjava l’ésser humà
quan vivia de manera «natural»
i què menja ara?
Els nostres avantpassats solien
incloure de forma regular en la seva
alimentació plantes i fruits silvestres,
els quals tenien una proporció molt
més gran de vitamines, minerals i
fibra (que contenia menys àcid fític).
En l’actualitat els aliments tenen menys minerals i vitamines
degut a la forma en què es cultiven,
ja que l’agricultura moderna intensiva està fent que el sòl s’empobreixi,
i això repercuteix en la composició
nutricional dels aliments.

© Peogeo

És possible que aquesta manca de
nutrients també es degui al fet que les
fruites i hortalisses es recullen abans
de madurar i s’emmagatzemen durant molt de temps (també succeeix
en l’agricultura ecològica) ja que les
varietats que es conreen avui són diferents a les d’abans. A més, actualment
l’agricultura se centra en obtenir un
major rendiment de producció (resistència a plagues, adaptació a diferents
climes, etc.), sense tenir en compte el
valor nutricional dels aliments.
Anne-Marie Mayer (1), va realitzar
un estudi en què es van analitzar 19
fruites i 20 hortalisses per comparar
les diferències nutricionals que hi ha
entre 1930 i 1980. El resultat és sorprenent ja que el contingut de calci,
magnesi, ferro, sodi i potassi disminueix entre un 14% i un 43% en les
hortalisses i el contingut de minerals
a les fruites, excepte el calci, dismi-

nueix entre un 10% i un 36%.
El mateix va passar en un estudi
realitzat per l’Institut de Bioquímica en els 43 horts de la Universitat
de Texas, on es va comprovar que alguns minerals com el calci, el fòsfor
i el ferro de les fruites i hortalisses
havien disminuït en els últims 50
anys. També es va observar que hi
havia una disminució en algunes
vitamines com l’àcid ascòrbic (C) i la
riboflavina (B2), la qual va disminuir
fins a un 38%.

¿Són necessaris els suplements portant una alimentació
“natural”?
Vist l’empobriment dels aliments
pel que fa a minerals i vitamines es
refereix, no és estrany que moltes
persones puguin arribar a tenir
mancances d’algun d’aquests micro-

nutrients. Per tant, és aconsellable
consumir aliments fortificats (com
farinetes per a nadons, llets vegetals,
etc.) per compensar la disminució
nutricional dels aliments.
Així doncs, en alguns casos el
més natural és prendre suplements
com, per exemple en etapes com
l’embaràs, la lactància i la vellesa; en
algunes patologies amb problemes
d’absorció d’alguns nutrients i en el
cas dels esportistes d’elit.
*És important prendre suplements
seguint les indicacions d’un professional de la salut.
Per consultar les fonts podeu visitar www.dietistasvegetarianos.com.
(1) British Food Journal 99/6 [1997] 207-211, Historical
changes in the mineral content of fruits and vegetables, Anne-Marie Mayer.

FIRES
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L’ENTREVISTA

Enric Urrutia, Director

Daniel Valls i Cots

Daniel Valls, Vilanova de Bellpuig,
Lleida (1973), Enginyer Agrònom
format a Espanya, Alemanya i Estats Units, viu l’ecologia des de la
infància, ja de ben petit, durant
els períodes de vacances escolars,
ajudava en el camp i en l’empresa
dels seus pares, la família Valls,
que produeix aliments ecològics
i biodinàmics des de 1978 quan
Espanya era un desert en agricultura ecològica. Cal Valls va ser la
primera empresa a obtenir el certificat de producció ecològica.

President del Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica i co-propietari de l’empresa Cal Valls

Catalunya està molt sensibilitzada
amb l’ecologia, per això la Generalitat de Catalunya va fundar el 1994
el Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica, CCPAE. Podries
explicar als consumidors quina
funció realitza aquest organisme?
El Consell és l’autoritat de control
i certificació catalana responsable de
verificar que tots els operadors -agricultors, ramaders, empreses elaboradores,
comercialitzadors, comerços- que ens
inscrivim per vendre els nostres aliments com a bio complim tota la normativa europea i catalana d’agricultura
ecològica. Aquest control el duu a terme
amb una auditoria complerta anual
obligatòria in situ, però també amb visites sense previ avís, presa de mostres,
o revisions documentals i d’etiquetatge.
Has dit que “produir aliments ecològics és un plaer i una satisfacció
personal que compensa sobradament la dedicació que comporta”.
Creus que l’agricultura ecològica
ajudarà a recuperar el respecte i la

sincronia perduda amb la natura?
Tota activitat humana afecta i altera
la natura i, evidentment, l’agricultura
també. La base de l’agricultura ecològica és treballar la terra i obtenir aliments
de qualitat en harmonia amb la natura
intentant alterar-la el mínim possible i
assegurar que aquesta producció d’aliments no només sigui a curt o mitjà
termini sinó a llarg termini, per tant,
òbviament es tracta d’un tipus de producció conscient i respectuosa amb el
medi ambient que res té a veure amb
l’agricultura industrial i química.
Com deia Rudolf Steiner * “la llibertat és l’activitat espiritual d’impregnar de consciència la nostra
pròpia naturalesa i la del món”. Es
poden extrapolar aquestes paraules al moment actual?
Sí, i la conclusió és que sembla que
cada cop som menys lliures. No actuem
en plena consciència a cada acció,
induïts per factors com l’instint, els
desitjos, el temps, l’èxit, la por, els cos-

tums, les normes, els cànons. Pensem
poc i tan sols pensant es comença a ser
lliure, conscients del nostre lloc al món.
L’etiquetatge de productes ecològics d’origen animal incorpora
informació sobre l’alimentació
que ha rebut l’animal, però no
sobre el seu benestar. Ara per ara
es permet que un animal estigui
lligat o bé que se li practiqui castració (mutilació). Es farà aviat
una llei a Europa que obligui al
productor a indicar en l’etiqueta
el grau de benestar animal?
Abans de tot caldria deixar clar que
el producte ecològic, a banda d’haver
de complir amb la normativa general
d’etiquetatge, també ha de complir
l’específica per a productes ecològics.
Per tant, el fet que aquell producte
d’origen animal porti el segell ecològic
ja indica que compleix tot de requisits
de benestar animal que requereix
la pròpia normativa de producció
ecològica. En ramaderia ecològica, per
exemple, els animals viuen en lliber-

tat, els tractaments al·lopàtics estan
restringits, les mutilacions també ho
estan. A més, per cada mutilació és
necessària una autorització de l’autoritat competent. La normativa de
producció ecològica estableix que per
tots els productes certificats, independentment del tipus, hi han de figurar
cinc denominacions obligatòries: la
referència al mètode de producció
ecològica a la denominació de venda,
el codi de l’autoritat de control, el logotip de producció ecològica, l’origen
de les matèries primeres i a la llista
d’ingredients indicar els que són agraris ecològics. Cap d’aquestes mencions
fa referència a l’alimentació animal.
Dit això, estaria bé que es regulés en
l’etiquetatge general el grau de benestar animal.
La gran contradicció, Espanya és
el primer productor d’agricultura ecològica d’Europa i l’únic país
on es permet el cultiu de transgènics. Poden aquests cultius contaminar els ecològics?
A Espanya l’únic cultiu comercial
genèticament modificat és el blat de
moro o panís. En aquest cultiu és molt
fàcil que hi hagi contaminació creuada
pel pol·len sobretot en els camps veïns
o molt propers. Els darrers anys a Catalunya hi ha hagut casos de contaminació per OGM en blat de moro ecològic.
Existeix de fet un risc alt de contaminació perquè la major part de blat de
moro convencional que es conrea a
Catalunya és modificat genèticament.
Paradoxalment, l’agricultor ecològic
no té cap mena de protecció legal i si la
seva collita es contamina ha d’assumir
ell la pèrdua que li genera. n

* Rudolf Steiner, Àustria (1861-1925). Fundador de l’antroposofia, l’educació Waldorf, l’agricultura biodinàmica, la medicina antroposòfica
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