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Dos estudis científics
confirmen manipulacions que
sospitàvem des de feia anys.
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La industria agroalimentària té
una influència enorme en molts
àmbits de la nostra societat. No
descobrim res de nou amb aquesta
afirmació. El que sí és necessari és
que, de tant en tant, alguns estudis
i investigacions ens recordin fins
a on arriben els tentacles d’aquest
lobby.
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Dos exemples evidents i sòlids
dels problemes que les grans empreses d’aliments massificats poden
estar provocant en la nostra salut
s’han conegut en els últims mesos.
Les dades presentades en aquests
estudis mostren algunes de les estratègies de manipulació que han
fet servir durant molts anys sectors
com els de la industria del sucre o
les begudes ensucrades (les que s’autodenominen ‘refrescants’).
D’una banda, i segons explica
un article publicat el passat 12 de
setembre a la revista JAMA Internal
Medicine, ara es confirmació que la
industria del sucre, a través de la Sugar Research Foundation, va pagar
durant les dècades de 1960 i 1970
nombrosos estudis amb l’objectiu
de negar que el consum de sucre
provoqui malalties coronaries o cardíaques.
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Les dades presentades pels investigadors de centres mèdics i
universitats dels Estats Units que
firmen aquest article a JAMA Internal
Medicine mostren que el lobby del
sucre industrial pagava el treball
dels investigadors a condició de que
els seus resultats carreguessin tota la
responsabilitat al consum de greixos.
El mateix dia en que es publicava l’article en aquesta revista de la
Associació Americana de Medicina,

la Sugar Association, (successora
de Sugar Research Foundation), va
emetre un comunicat en que rebutjava les acusacions i assegurava que
en l’actualitat se segueix una política de total transparència en les
subvencions a la recerca científica.
Els industrials del sucre critiquen,
d’altra banda, els “intents continus
del autors d’aquest nou estudi de
fer servir successos històrics per
donar força als moviments socials
contraris al sucre”.
La rèplica publicada per la Sugar
Association sí que tenia raó a l’afirmar que, “en les últimes dècades,
diverses investigacions han arribat
a la conclusió que el sucre no té un
paper únic en la malaltia cardíaca”.
En un segon estudi similar publicat el 10 d’octubre, es posaven
en evidència les grans quantitats
econòmiques que inverteixen Coca-Cola i PepsiCo en l’esponsorització d’organitzacions mèdiques als
Estats Units, així com les activitats
d’aquestes companyies per influir
en la legislació sobre salut pública
entre els anys 2011 i 2015.
Els resultats van ser publicats a
la revista científica American Journal of Preventive Medicine i semblen
prou clars. En el període estudiat,
Coca-Cola Company i PepsiCo van
donar diners a 96 organitzacions
mèdiques i de salut, incloent-hi
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moltes de les entitats que precisament tenen la missió de lluitar contra el sobrepès i l’obesitat. També
entre 2011 i 2015, “aquestes dues
companyies van fer lobby contra 29
projectes de llei que pretenien reduir el consum de begudes ensucrades o millorar els hàbits de nutrició
de la població.”
Els autors de l’estudi apuntaven
algunes conclusions. “Existeix una
sorprenent i profunda esponsorització de les organitzacions mediques i de salut per part d’aquestes
dues grans empreses de begudes”,
constaten els investigadors. Coca-Cola i PepsiCo van fer lobby en
contra de lleis de salut pública en
el 97% de les propostes presentades
pels legisladors, “posant en qüestió
la sinceritat” d’algunes campanyes
d’aquestes empreses de begudes
en que s’afirma que defensen el
benestar i la salut de les persones.
“Sembla evident que quan accepten
subvencions i ajudes econòmiques,
les organitzacions sanitàries estan
participant en els plans de màrqueting de grans empreses com
Coca-Cola o PepsiCo”, indicaven els
autors.
Sense referir-se directament a
aquest estudi, el president de Coca
Cola als Estat Units, Sandy Douglas,
ha publicat a la web corporativa
una carta en que assegura que
aquesta important empresa de begudes manté “una política de total
transparència” sobre els ajuts que
concedeix a entitats i organitzacions. Evidentment, Sandy Douglas

Anunci cremes_253x105CAT.pdf
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defensa que aquests donatius són
totalment lícits i només tracten de
contribuir al benestar i la salut de
la població.
“A Coca-Cola continuem el nostre
viatge [nom de la seva campanya
de comunicació] per convertir-nos
en un soci més útil i creïble en la
lluita contra l’obesitat. Com a part
d’aquest projecte, presentem una
actualització del nostre suport financer a la investigació científica a
través de les associacions relacionades amb el benestar i la salut”, indica Douglas en la carta publicada en
la web corporativa. Segons les dades
oficials, durant el primer semestre
d’aquest any la divisió de Coca-Cola als Estats Units va destinar 1,9
milions de dòlars a “activitats de
recerca en salut i associacions que
treballen en el camp del benestar
de les persones”.

L’ULL CRITIC
d’octubre passat es mostrava un
dels casos analitzats per la investigació difosa per American Journal of
Preventive Medicine. Els autors relataven que al 2010, el grup d’Estats
Units de l’organització Save the
Children va decidir aparcar els seus
treballs d’educació infantil destinats a combatre l’obesitat, poc després d’haver rebut una subvenció
de 5 milions de dòlars procedent
de PepsiCo. Evidentment, aquesta
delegació de Save the Children va
negar que la reorientació dels seus
objectius tingués res a veure amb
els diners concedits per l’empresa
de begudes.n

Les dades
presentades
mostren algunes de
les estratègies de
manipulació que han
fet servir durant molts
anys sectors com els
de la industria del
sucre o les begudes
ensucrades

La inversió acumulada
entre l’1 de gener de
2010 i el 30 de juny
de 2016 s’eleva
a 135,4 milions
de
dòlars,
resumeix
la
pròpia
c o m p a ny i a
Coca-Cola.
En un article publicat
per la periodista Anahad
O’connor a
The New York
Times el 10
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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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Edulcorants tòxics, fora de la
dieta i de la nostra vida
Els edulcorants, tant naturals
com artificials, són substàncies que
serveixen per endolcir els aliments
i begudes, edulcoren. Els trobem
pràcticament en tots els productes
d’alimentació processats, en postres,
menjars preparats, xarops, xocolates,
dolços, gelats, productes de panificació, xiclets, pasta de dents i en begudes, en un llarg etcètera d’aliments
als quals els afegeixen per millorar
les seves característiques organolèptiques.
Els edulcorants naturals són de
tots coneguts, tenim els monosacàrids (glucosa, fructosa, galactosa), els
disacàrids (sacarosa, lactosa), trobem
edulcorants derivats de productes
naturals com el midó (xarop de glucosa), de la sacarosa (sucre invertit),
els sucres-alcohols o poliols, com el
manitol, sorbitol i xilitol, els fructooligosacàrids, o els esteviósids i la glicirrizina. Tots ells es caracteritzen per

aportar energia en forma de calories
en menor o major mesura, des de les
quatre calories per gram dels edulcorants nutritius fins a les varietats que
no aporten pràcticament calories a
l’organisme.
En front al grup dels edulcorants
naturals trobem els edulcorants
químics de síntesi o edulcorants
artificials. Presenten estructures
químiques diferents uns dels altres i
es caracteritzen per no tenir energia
útil, no tenen calories, per la qual
cosa s’utilitzen com a substitutius
del sucre, encara que a diferència
dels naturals poden ser tòxics. Els
efectes secundaris dels edulcorants
artificials van des mals de cap, migranyes i trastorns de l’estat d’ànim
fins afeccions a la glàndula timó i
deteriorament de la funció hepàtica
i renal. En aquest grup trobem la sucrolasa, l’aspartam, el acesulfam, la
sacarina i el ciclamat.

La pregunta que ens plantegem
com a consumidors és si aquests edulcorants artificials són saludables. Si
fem cas a l’opinió dels fabricants d’aliments sí que ho són. Ens bombardegen amb publicitat per convèncer-nos
que els edulcorants són òptims, que
ajuden a prevenir la càries dental, controlar els nivells de sucre en la sang i
ajuden a reduir l’obesitat mitjançant
la reducció del nostre consum de
calories. Dels cinc edulcorants
artificials la sucralosa i l’aspartam
són els substituts del sucre més habituals i més perillosos. Són els que
més es fan servir en alimentació i els
que amb més freqüència trobem a les
prestatgeries de les botigues.
La sucralosa és un edulcorant que
s’utilitza des de 1976 i es comercialitza sota diversos noms comercials. A la
UE s’ etiqueta amb el codi E-955. La
sucralosa és bàsicament sacarosa
desnaturalitzada per cloració, procés
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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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que canvia l’estructura química de la
sacarosa i afegeix tres àtoms de clor a
la molècula. El clor és un carcinogen
d’efectes demostrats pel que el seu ús
comporta riscos reals per a la salut.
Entre els efectes secundaris descrits
pel seu consum trobem problemes
gastrointestinals, irritacions de la
pell, erupcions i urticària, dificultats
respiratòries, destil·lació nasal i tos,
ansietat, depressió i canvis d’ànim.
L’aspartam és un edulcorant molt
polèmic des del seu descobriment
per la seva toxicitat, i se sospita que
el seu consum pot ser causa de mal
de cap, fatiga, problemes de la visió
i ansietat, tumors cerebrals, defectes
de naixement, epilèpsia, la malaltia
de
Parkinson,
fibromiàlgia
i
diabetis. Es comercialitza sota
diversos noms comercials, i es troba
en aliments i begudes baixos en
calories i sense sucre, estant
present en io-gurts, refrescos,
substituts de sucre de taula, xiclets,
productes de pastisseria i postres.
Està autoritzat a la UE com a additiu
E-951. La molècula d’aspar-tam es
forma a partir de tres compos-tos,
l’àcid aspàrtic, la fenilananina i el
metanol. Per sobre dels 30º centígrads
la molècula es descompon en àcid fòrmic i metanol, compostos tòxics
que afecten a l’organisme en
diferents for-mes fins arribar a
provocar la mort. Els efectes més
greus associats a la seva toxicitat
són el càncer, l’esclerosi múltiple, el
lupus o l’Alzheimer.
No hi ha cap raó per recórrer als
edulcorants químics o de síntesi de
toxicitat demostrada i arriscar la nostra salut, quan davant nostre tenim

123rf Limited© belchonock

millors opcions més sanes i saludables. Si no es té problemes de salut,
problemes de sucre en la sang o de
diabetis, es pot usar com a alternativa
al sucre la mel. És un súper aliment
replet d’enzims, antioxidants, ferro,
zinc, potassi, calci, fòsfor, vitamina
B6, riboflavina i niacina. O bé optar
per la stevia (Stevia rebaudiana), planta originària d’Amèrica del Sud que
s’utilitza des de fa mil·lennis com a
edulcorant natural. L’estèvia, un dels
sucres continguts en les fulles de la
planta, és 300 vegades més dolça que
el sucre i no augmenta la seva concentració en sang, pel que el seu consum

és apte per als diabètics. La trobem
disponible en pols, líquida en gotes
i en pastilles per dissoldre. No conté
calories i no té els efectes secundaris
dels edulcorants artificials, i és per
això l’edulcorant natural ideal.
Evita el consum de productes que
estiguin etiquetats com “baixos en
calories”, “dieta”, “sense sucre” o
“sense sucre afegit”, així com begudes energètiques o revitalitzadores,
ja que tots ells contenen edulcorants
químics tòxics. Cal estar vigilants i
mantenir fora de la dieta i de la nostra
vida aquestes substàncies tòxiques.n

No hi ha cap
raó per recórrer
als edulcorants
químics o de
síntesi de toxicitat
demostrada i
arriscar la nostra
salut
ALIMENTACIÓ

FONGS VITALS
Càpsules d‘extracte de fong

De venda a: ecobotigues, herbodietètiques i parafarmàcies |

Facebook

●

Reishi: conté nombrosos ß-glucans i triterpens
bioactius

●

Chaga: dóna suport al sistema immunològic i
protegeix les cèl·lules davant l‘estrès oxidatiu

●

Agaricus blazei murril: per una funció
equilibrada del sistema immunològic

●

Auricularia Judae: per a una bona funció dels
vasos sanguinis

Instagram: Raab Vitalfood Spain | info@raabvitalfood.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

Què i quant beus en el teu dia a dia?
Sembla haver un corrent bastant
accentuat que insta a beure un parell de litres d’aigua al dia. Per a mi
aquesta pràctica és controvertida. La
quantitat necessària depèn de factors
ambientals i personals: edat, pes, activitat física, o tipus d’alimentació.
Quan portem una alimentació
basada en productes d’origen animal,
el cos necessita més líquid perquè el

contingut d’aquests productes és en
general alt en sodi, escàs en aigua i
perquè l’excés de toxines i purines que
es generen en el seu metabolisme fan
que el cos ens demani més líquid per
així poder “rentar” aquests excessos.
Hi ha un altre tipus d’aliments que
són també densos i que consumits en
excés requereixen més hidratació; em
refereixo al consum de farines: pa, pizzes, galetes, magdalenes, etc.

Si el nostre menjar es basa en
productes integrals d’origen vegetal: cereals i llegums (que es cuinen
amb aigua) i verdures i fruites (que
contenen abundant aigua), la situació
canvia radicalment, i la necessitat
de líquids queda reduïda a l’estar
incorporada a la pròpia alimentació.
Així no cal “forçar-nos” per arribar
a un nivell d’ingesta suposadament
òptim. És més, l’excés de líquid fa
treballar també en excés als ronyons,
esgotant-los, i sobrecarrega al sistema
circulatori.
Encara que cadascú necessita
trobar el seu punt d’equilibri podem
seguir unes pautes comunes a tots:

123rf Limited©Mikkel Bigandt

Beure quan es té set i evitar beure
durant els àpats ja que disminueix
l’eficàcia dels sucs gàstrics; si hi ha
tendència a aixecar-nos a la nit o si la
bufeta sol estar irritada és millor no
beure abans de dormir, en aquesta
època de l’any a més és millor prendre
les begudes a temperatura ambient,
no fredes.

Evitar beure durant
els àpats ja que
disminueix l’eficàcia
dels sucs gàstrics
És recomanable evitar refrescs i
begudes carbonades, i si comprem
sucs “naturals” fixar-nos que no portin sucre. També reduir el consum de
cafè (que a més dóna set) o eliminar-lo
sobretot si es pateix algun problema
de salut o si es té ansietat. I el mateix
amb les begudes alcohòliques, prenent preferiblement les de menor
gradació com la cervesa o el vi.
Podem prendre tes (millor sense o
amb poca teïna), com el Kukicha, el
Bancha, el Rooibos, etc; cafè de cereals, infusions de plantes (en aquesta
època és preferible que no siguin
molt aromàtiques o picants, ja que les
que tenen aquesta qualitat tendeixen
a treure la calor del cos), i optar per
sucs naturals de vegetals o de fruites.
Però sobretot beguem aigua, que és el
que ens ofereix la natura!n

ALIMENTACIÓ

SI NO HAS PROBADO VRAI,

EL YOGUR DE VERDAD
www.vrai.es
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ESPAI PATROCINAT PER:

El Granero Integral www.elgranero.com

QUÈ MENJAR

Germinats, fàcils de pair i processar
Els germinats de llavors i grans són
un dels millors aliments que podem
trobar a la natura i la seva riquesa en
nutrients els fa ideals per mantenir
unes condicions de salut òptimes. Un
gra germinat és un gra que ha brollat
i començat a créixer, desenvolupant
l’embrió en el procés de convertir-se
en una planta adulta. El desenvolupament de l’embrió permet que gran
part dels midons que es troben en el
gra es transformin en sucres simples i
incrementa la quantitat de proteïnes
com a conseqüència del procés de
desenvolupament de la planta.
Podem consumir els germinats en
forma de farines i flocs de grans de cereals ja germinats, sent habituals els de
blat, ordi, espelta, civada, arròs i blat de
moro. Les farines de germinats poden
utilitzar-se per fer pasta, pa, masses de
creps, pizzes, rebosteria (pastissos, galetes, pastes...), com una bona alternativa
a la farina tradicional. Els flocs són ideals
per prendre en l’esmorzar, sols o amb
muesli, acompanyats de fruites fresques
i fruits secs. També es poden consumir

en sopes i cremes, afegint-los per aportar
nutrients i donar-los consistència, com a
ingredient en purés, i en rebosteria en
empanades, galetes i pastissos, bescuits,
coques i galetes integrals.
Els germinats són grans superaliments. Tenen més nutrients i permeten una millor absorció que els grans
no germinats. Entre els seus nombrosos beneficis per a la salut hem de
considerar que presenten alts nivells
de fibra dietètica, ja que la germinació

augmenta el seu contingut i es fa més
disponible, de vitamines del complex
B, concretament la germinació augmenta les vitamines B2, B5, B6 i àcid fòlic, d’enzims digestius, d’antioxidants,
com la vitamina C, E, betacarotè i àcid
ferúlic. Augmenta la disponibilitat del
fòsfor, calci, ferro, zinc i magnesi, i el
contingut d’àcids grassos essencials.
Presenten alts continguts en proteïnes pel fet que el procés de germinació
augmenta la quantitat de proteïna de

la llavor, alhora que redueix el contingut en gluten encara que no prou com
per recomanar el seu consum a les
persones que pateixen d’intolerància
al gluten o malaltia celíaca.
Amb la germinació dels grans i llavors
es tornen més fàcils de digerir, el procés
descompon els seus nutrients essencials
i es millora l’absorció dels mateixos. Si
ets vegetarià, vegà, o simplement vols
consumir més nutrients i de millor qualitat, la germinació és la teva opció.n

Podem consumir els
germinats en forma
de farines i flocs
de grans de cereals
ja germinats, sent
habituals els de blat,
ordi, espelta, civada,
arròs i blat de moro
123rf Limited©Olga Grezova. Brots verds de blat serraí
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Miriam Martínez Biarge, Metge Pediatre,
www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com

No ens oblidem dels cereals integrals
en l’alimentació infantil
Els cereals són aliments rics en
hidrats de carboni complexos, proteïnes, vitamines (E i grup B), minerals
i fibra; i haurien de constituir un 25%
del volum de la nostra alimentació
diària. Perquè siguin realment beneficiosos els cereals s’han de prendre
en la seva forma integral, ja que és en
el segó i en el germen on es troben
no només la fibra, sinó gran part dels
seus minerals, vitamines i àcids grassos essencials.
Com és també en el segó on s’acumulen els pesticides, convé que els
cereals integrals siguin ecològics
sempre que sigui possible, i especialment quan els donem als nadons i
nens més petits.
Els nadons poden començar a
prendre cereals al voltant dels 6 mesos. No els hem d’oferir abans dels 4
mesos perquè el seu intestí és encara
massa immadur per digerir-los bé.

Per començar podem preparar unes
cullerades de farinetes de flocs de
civada sense sucre cuits en aigua,
brou de verdures, llet materna o llet
de fórmula. Podem barrejar aquestes
farinetes de civada amb una mica de
compota casolana de poma o pera.
L’arròs integral ben cuit i el pa integral de llevat mare també poden ser
oferts a aquesta edat. És molt bo que el
nadó s’acostumi a agafar els aliments
amb les mans i a mastegar-los des de
molt aviat i el pa és un dels millors
aliments perquè practiqui aquestes
habilitats. Més endavant podem anar
incorporant cuscús, bulgur, pasta (al
principi semi-integral, que conserva
el germen, però no el segó, i que és
més fàcil de pair al portar menys
fibra), quinoa i amarant cuits (són
realment llavors i no cereals, però es
cuinen i consumeixen com si ho fossin i les seves propietats nutricionals
són similars), mill i blat de moro (en
forma de polenta o de gofio).

Si el nadó vol mossegar alguna
cosa és millor donar-li bastonets
cruixents de pa i no galetes, ja
que aquestes porten massa sucre
i sovint estan preparades amb oli
de palma o altres greixos de baixa
qualitat.

El millor cereal per
esmorzar és el pa
integral

En els nens més grans i adolescents els cereals segueixen sent una
part molt important de l’alimentació i hem de d’acostumar-los a que
els mengin integrals sempre que
sigui possible. El millor cereal per
esmorzar és el pa integral i no les
galetes ni els cereals “d’esmorzar”
processats i ensucrats. El consum
de cereals integrals s’ha associat
amb menor risc de malalties cardiovasculars, diabetis i alguns tipus
de càncer, pel que inculcar en els
nostres fills l’hàbit de prendre’ls
d’aquesta manera és un dels regals
de salut més importants que els
podem fer.n

123rf Limited©anyka
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Mes de 80 anys de
Qualitat, frescura i diversitat!
La casa Holle, un dels més antics fabricants europeus d‘aliments ecològics per a nadons,
celebrem el nostre aniversari: 80 anys de productes bio dinàmics! Situats a Suïssa,
el nostre país natiu, avui som líders en alimentació infantil avalada per Demeter.
Llets infantils, farinetes, potets, tisanes, galetes… tenim actualment més de 70
referències, comercialitzades a 41 països arreu del món. El secret del nostre èxit: des
de la seva fundació el 1933 a Arlesheim, Holle segueix els principis de l‘antroposofia,
i excloem qualsevol tipus d‘additius i conservants químics dels nostres aliments, des
del camp fins al producte final. En els seus principis, la especialitat de Holle AG era el
pa, el cereals en gra i en flocs, i els cereals per nadons. Hem estat la primera empresa
en proposar aquest tipus d‘aliments en qualitat bio dinàmica, i una de les primeres al
món en obtenir l‘aval Demeter, l‘any 1951. Controlem de forma sistemàtica les nostres
matèries primeres, els productes intermediaris i els productes finals, tots procedents
de la agricultura ecològica.
Per més informació, consultar: www.holle.es
Distribuïdors a Espanya:
Cal Valls Eco, S.L.U.- Camí la Plana, s/n-25264 Vilanova de Bellpuig
Tel. 973 324 125 – www.calvalls.com
62164_253x160_Katalan_Calvalls.indd 1

31.03.16 16:20
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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

ESPAI PATROCINAT PER:

Amandín | www.amandin.com

RECEPTA

Boletes Energètiques
INGREDIENTS (2 persones)
• 5-6 dàtils sense pinyol
• 1 c. postres de crema de dàtils
amb ametlles
• 3/4 tassa de nous pecanes o nous
comuns
• 2 c. soperes de cacau pur en pols
• 1 c. postres de canyella en pols
• Opcional: 1 c. sopera de superfood Maca, gerd liofilitzat polvoritzat, coco ratllat, te verd Matcha
o nibs de cacau

Elaboració

4. Arrebossar-les si es desitja en els
gerds, coco i te Matcha, o deixar-les
tal qual.

1. Col·loca en el teu processador o tritura els dàtils fins que quedin com
una massa semi-compacta.

5. Es guarden a la nevera durant 7
dies, però volaran segur abans!

2. Afegir la crema, les nous, la maca
(opcional), canyella i el cacau, i tornar a processar fins que quedi una
massa homogènia.

Comencem l’any nou amb energia
i cuidant-nos amb un dolç natural i
saludable, unes delicioses Boletes
Energètiques ràpides i molt fàcils de
fer!

3. Formar les boles amb les mans com
si fossin mandonguilles.

Són ideals per a mig matí o berenar, i especialment indicades per
a abans o després de fer esport. Es
poden acompanyar d’una bona tassa
d’infusió de gingebre amb llimona o
d’un got de beguda vegetal, segons
l’apetència.
La seva base està composta per
dàtils i fruits secs, una combinació
nutricionalment interessant perquè
aportem en un mateix mos una font
de glúcids d’alliberament lent,
proteïna vegetal i àcids grassos

© Mareva Gillioz

omega 3, de caràcter antiinflamatori. D’altra banda, proporcionen un
gran efecte saciant per la seva aportació en fibra soluble i insoluble,
a més de millorar la nostra salut
intestinal i afavorir així la nostra
immunitat.
El dàtil és ric en potassi i magnesi,
a més de triptòfan, precursor de la
serotonina, la qual cosa augmenta els
nostres nivells de plaer, benestar i
felicitat.
Si a tot això, li afegim dos superaliments com el cacau i la canyella
en pols, obtindrem unes boletes
energètiques i terapèutiques. Combaten la fatiga i l’estrès oxidatiu,
a més de regular els nivells de glucèmia en sang aportant estabilitat,
benestar digestiu i una funció
antisèptica, cosa que en aquesta
època de l’any ve bé de cara a combatre el fred i possibles refredats. A
gaudir-les d’una a una, tal com ens
mereixem!n

ALIMENTACIÓ

PLACER
Cuando nuestros maestros del cereal elaboran el Krunchy de Chocolate, el aire se impregna
de un maravilloso aroma a exquisito chocolate ecológico. Es un aroma delicioso que le arranca
una sonrisa a cualquiera. Lo podrás comprobar por ti mismo cuando disfrutes
de los crujientes copos en el desayuno.

CONOCE MÁS SOBRE NUESTROS INGREDIENTES EN WWW.BARNHOUSE.DE

Gener 2017 - Núm 41

10

BIOECO ACTUAL

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

ALIMENTACIÓ

Raúl Martínez, Dietètica i dieto teràpia Homo toxicologia,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

Maca, poderós reconstituent de cos i ment
La maca (Lepidium meyenii) és una
planta herbàcia anual nativa dels Andes del Perú i Bolívia on es conrea per
les seves extraordinàries propietats nutritives i medicinals i que s’usa des de fa
més de 3000 anys. És un poderós súper
aliment reconstituent tant del cos com
de la ment, del qual es coneixen les
seves funcions adaptògenes que ajuden
al cos a adaptar-se als canvis i l’estrès.
Investigacions arqueològiques demostren que el cultiu de la maca en el

Els assaigs clínics
demostren que la
maca té efectes
positius sobre
l’energia de
l’organisme i la
millora de l’estat
d’ànim

Perú es remunta a l’any 1600 aC., i era
considerada pels inques com un regal
dels déus.
La maca és un aliment ric, aporta
un 59% de carbohidrats, 10,2% de
proteïna, 8.5% de fibra i un 2,2% de
lípids. El seu perfil aminoàcid inclou
8 aminoàcids essencials, trobant-s’hi
l’àcid aspàrtic, àcid glutàmic, serina,
histidina, glicina, treonina, alanina,
tirosina, fenilalanina, valina, metionina, isoleucina, leucina, lisina,
hidroxiprolina i prolina. La maca és
rica en vitamines del complex B, vitamines B1, B2 i B3, vitamina C i E.
Proporciona calci, fòsfor, magnesi,
potassi, coure, zinc, ferro, manganès, seleni i bor. Presenta vint àcids
grassos entre els quals destaquen per
la seva abundància l’àcid linolènic,
l’àcid palmític i l’àcid oleic.
Els seus principis actius són alcaloides o macaines que exerceixen
acció fisiològica sobre l’organisme
humà i animal, els glucosinolats que
són els responsables de l’activació

dels reguladors hormonals localitzats
al cervell i reguladors del metabolisme de calci i fòsfor en la sang, i
esterols que equilibren la producció
d’hormones sexuals, com el campesterol, estigmasterol i beta-sitostero.

Si necessites millorar el teu estat
d’ànim, superar quadres d’ansietat,
estrès, depressió o simples canvis
d’humor, la maca és l’aliat natural
que t’ ajudarà.n

Els assaigs clínics demostren
que la maca té efectes positius sobre l’energia de l’organisme i la
millora de l’estat d’ànim. Té funció antioxidant que manté saludable l’organisme i presenta
propietats anti-degeneratives i anti-mutagèniques.
La maca promou la funció
sexual dels homes i les dones, augmenta la libido, equilibra les hormones i augmenta la
fertilitat. Les propietats de la maca
proporcionen alleugeriment dels
símptomes de la menopausa i alenteixen el procés d’envelliment
en mantenir nivells òptims d’estrogen, progesterona, testosterona, dehidroepiandrosterona
(DHEA) i hormona del creixement humà (HGH).

ALIMENTACIÓ

terrasana raw superfood
‘ del teu cos
Cuides be
i de la teva ment?

?

Recepta: Batut de
maca i cacauets
Per a 1 got

Els superaliments crus s’han convertit
en un element indispensable dins
de la nostra alimentació diària. Tot i
que no fa gaires anys que coneixem
aquesta forma d’alimentació, a dia
d’avui estem encantats de poder
afegir aquests superaliments a la
nostra dieta.

1 plàtan congelat
150 ml de llet d’ametlles
2 cullerades de fruit del maca en
pols
2 cullerades de llavors de cànem
+ 1 cullerada addicional com a
guarnició
1 cullerada de crema de cacauets.

I l’adjectiu «crus»? Això ens indica
fins a quin grau s’han escalfat com
a màxim els aliments. La major part
dels productes s’han assecat al sol i
s’han escalfat a una temperatura que
no ha superat els 42 graus.

Posa-ho tot en una batedora i
barreja fins aconseguir una barreja
homogènia de tots els ingredients.
Adorna amb l’última cullerada de
llavors de cànem.
Consell: Vols prendre’l de postres?
Deixa-ho tota una nit a la nevera.
Les llavors de cànem absorbeixen
la humitat, per el que es pot prendre el batut l’endemà de postres!

Alimentació positiva a TerraSana
A TerraSana, fa més de 35 anys què
fem productes orgànics. Aliments que
realment fan profit. Aliments que es
posen bé al teu cos i a la teva ment,
i al món que ens envolta. Aliments
que donen energia a tots i dibuixen
un somriure a la cara. Perquè el bon
menjar de veritat és quelcom que ens
agrada compartir. Junts. Això és el que
anomenem alimentació positiva!

Distribuïdors:

Natureco www.natureco.cat

|

Aikider SL www.aikider.com

|

Biomundo SL www.biomundo.eu

|

Natureplant www.natureplant.com

20

superaliments
crus
especials

TERRASANA.com
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Sopars Detox amb civada
Després de les festes solem trobar-nos més inflats, pesats i cansats.
És quan ens envaeixen unes ganes
de començar l’any nou més lleugers,
sentint-nos més nets per dins i amb
més vitalitat.
La majoria de les vegades s’aposta
per fer dietes hipocalòriques i amb
això sovint, pobres en nutrients vitals
i que no satisfan ni el paladar ni a la
sacietat. Una opció molt més interessant i saludable, és dur a terme una
alimentació neta, fàcil de pair però
que sigui també rica en nutrients vitals, aportant plaer i satisfacció en
acabar la ingesta.

La civada és un cereal
complet, digestiu i
equilibrat
Una bona manera d’anar incorporant aquesta manera d’alimentar-nos
és començant per els sopars, moment
del dia en què solem estar a casa i amb
major poder d’elecció... Adoptar sopars
lleugers, fàcils de cuinar i que integrin
elements que ens reparin, omplin i
netegin, ens proporciona un bon descans per al nostre sistema digestiu i
sistema nerviós, i una neteja més efectiva de l’organisme. És al llarg de la nit,
mentre dormim i fins a l’hora de l’esmorzar, que el nostre cos està en dejú, i
que el fetge realitza el seu major treball
de filtratge i neteja de les toxines.

Per això, uns sopars detox amb
civada són una excel·lent opció. La
civada és un cereal complet, digestiu
i equilibrat. Ha estat la base de l’alimentació de pobles i civilitzacions de
països com Escòcia, Irlanda i d’Orient
per les seves qualitats nutricionals i
curatives. És rica en proteïnes, conté
6 dels 8 aminoàcids essencials que no
podem fabricar, un 70% d’àcids grassos insaturats i hidrats de carboni
d’absorció lenta que aporten sacietat
durant molt de temps.
De sabor suau i textura cremosa, els
seus flocs són ideals afegits en cremes
vegetals, on juntament amb verdures
de temporada, de fulla verda i arrel,
aportem fibra, minerals com el silici,
fòsfor, calci i ferro, i vitamines del
complex B, essencials per al bon funcionament del nostre cervell i sistema
nerviós. Es tracta d’un cereal ideal per
a l’hivern perquè escalfa l’organisme,
el que no vol dir que no puguem afegir
uns quants flocs fins a amanides també si ho desitgem, però posant atenció
en mastegar-los bé.
Un altre avantatge que presenta
la civada en uns sopars detox, és la
rapidesa amb que es prepara. Només
cal afegir uns flocs a un brou o crema
vegetal, i en tan sols uns minuts, es
desprèn el seu terapèutic mucílag,
aportant densitat i cremositat al
plat i al paladar.
La civada és a més un cereal regulador metabòlic i diürètic, per el

123rf Limited©Tatsiana Tsyhanova

que ens ajuda a regular el pes i volum
corporal de manera natural. La seva
fibra soluble i els seus beta-glucans,
protegeixen la paret intestinal a més
de combatre el restrenyiment i reduir els nivells alts de colesterol, cuidant així de la nostra salut intestinal
i cardiovascular.
Per a les persones que pateixen
sensibilitat al gluten o celiaquia,
així com problemes digestius, hi ha
flocs de civada sense gluten. És
important recalcar que el gluten que

se sol trobar a la civada és per contaminació, en el cultiu o processat, amb
altres cereals com el blat, ordi o sègol.
Tanmateix, la civada conté quantitats
petites d’una prolamina anomenada
avenina que pot causar alguna reacció
en celíacs, d’aquí que es recomani el
seu consum de manera gradual, augmentant a poc a poc la seva quantitat.
Una altra dada important és escollir una civada de cultiu biològic,
sense fertilitzants, pesticides ni fungicides.n

ALIMENTACIÓ
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Peter Jacobs, Director executiu de TerraSana, positive eating
www.terrasana.com

Tamari: una salsa de soja japonesa potent
Quan has provat l’autèntica salsa
de soja japonesa tamari produïda autènticament, quedes enganxat. Es fa
de fesols de soja i koji (un iniciador
de fermentació), que fa que la salsa
sigui sense gluten. L’aroma és fort
però refinat. El que assaboreixes és
autèntic i completament japonès. El
més excepcional? Al tamari, trobaràs
els cinc components del sabor alhora:
dolç, salat, amarg, àcid i umami!

Al tamari, trobaràs
els cinc components
del sabor alhora:
dolç, salat, amarg,
àcid i umami
El Tamari es produeix a la península de Chita, el lloc de naixement
de la producció de tamari. La família
Deguchi ha estat aquí fent tamari
d’increïble qualitat durant nou generacions, gràcies a la seva producció

ALIMENTACIÓ

artesanal pura. Abans que el tamari
arribi a tenir el sabor perfecte, ha de
passar per un procés llarg i acurat de
producció i fermentació.
Els grans orgànics de soja es xopen,
es couen al vapor i després es barregen
amb el fong koji. Aquí és on comença
una fermentació koji molt activa de
tres dies de durada. Després d’aquesta
fermentació activa, s’afegeixen aigua
filtrada i sal marina. Aquesta barreja
entra en bótes de cedre grans, de 100
anys d’antiguitat, que són al kura (sala
de fermentació). Aquí, la barreja se
sotmet a una fermentació lenta de 18
mesos. Les cubes estan cobertes amb
draps de jute i una capa de pedres de
riu. Un parell de vegades a la setmana,
la barreja tamari és curosament recollida sobre les pedres. Al kura, la presència global de koji, les temperatures
ambientals i la humitat són òptimes
per crear el sabor tamari perfecte en
18 mesos. Com més koji hi és present
(a les parets, al sostre), millor han fet
la seva feina els experts elaboradors i
més èxit ha tingut la fermentació.

I això no és tot. Una vegada que el
tamari ha assolit la seva òptima qualitat i sabor, necessita ser premsat. Un
procés manual que sorprèn quan ho
veus amb els teus propis ulls. A través
d’un sistema de mànega, el tamari es
transfereix a la sala de premsat. Aquí,
la barreja s’envasa en capes d’1 cm!
Una a una les fulles es col·loquen una
sobre de l’altra. Això crea una torre de
unes 100 capes de tamari embalat.

Aquesta torre es col·loca sota una
premsa i es pressiona lentament durant dos dies. El líquid, el tamari tal
com el coneixem, es recull en cubes.
El procés total dura una setmana
completa. El material restant es ven
com a aliment per a animals. No es
malbarata res. Sorprenent, oi?
Vols veure com es produeix tamari? Mira aquest vídeo: bit.ly/tamarin

Foto cedida per TerraSana B.V

ALIMENTACIÓ

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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ECOLÒGIC
iogurts i quefirs de cabra, vaca i ovella

Benvingut als nous temps

QUEFIR de CABRA

Gaudeix-lo!
Font natural de calci

iogurt se
tre
m
os
en

VIDRE

e
pr

el n

BI O

www.elcanterodeletur.com

1 porció = 125 g. Contingut en
calci d’una porció: 189 mg.
Una porció conté el 24% de calci de
la quantitat diària recomanada (CDR)

20%més
CALCI
que la llet
de vaca
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NATURAL - MENT

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

Beure cervesa
Explica una llegenda que els
déus van baixar a la Terra per veure
l’evolució dels éssers humans, que
havien creat temps enrere. Van
comprovar que les seves criatures
passaven fam, perquè amb la caça
i la recol·lecció no n’hi havia prou
per a la seva subsistència, així
que els van regalar l’agricultura.
Després ensenyar-los a llaurar, van
lliurar un cereal diferent a cada poble, segons el lloc del planeta que
habitessin. Als europeus, els van
donar el blat; als asiàtics, l’arròs; als
africans, el mill i als americans, el
blat de moro. I els humans no van
tornar a passar gana... (O sí, però
ja no per culpa dels déus sinó de
l’especulació, la inflació, la guerra o
algun altre dels seus jocs favorits).

L’alimentació i la
salut estan més
relacionades del que
creu el profà

El cas és que, amb el temps i els
intercanvis culturals, avui qualsevol
en qualsevol part del món pot consumir tots aquests cereals, excepte
si pateix una al·lèrgia alimentària.
Em pregunto quins mecanismes
concrets provoquen aquestes intoleràncies, com ara la malaltia celíaca, que impedeix consumir gluten
procedent del blat, l’ordi, el sègol
o la civada, sota pena de provocar
una reacció inflamatòria de l’intestí
prim que pot derivar en tot tipus de
greus malalties.
La medicina diu que la celiaquia
afecta individus “genèticament predisposats”, amb una prevalença estimada elevada entre els europeus:
un 1%, tot i que es calcula que un
75% estan sense diagnosticar i pateixen diarrees, anèmies, gastritis i
altres molèsties que van a pitjor si
els afectats no descobreixen abans
per què tenen aquest problema.
Com és possible que aliments tan
comuns com el pa -de blat o sègol- o

123rf Limited©demarco

la cervesa -de ordi, tradicionals a
Europa des de temps immemorials,
siguin ara un verí per a tants dels
seus habitants? En quin moment
aquests europeus van deixar de pair
bé aquests cereals? I encara més
interessant: per què?

trobar cap: fins i tot el pa integral i
els ganxets salats portaven sucre en
la seva composició. És cridaner tenint en compte que Occident pateix
una autèntica epidèmia de diabetis,
és a dir, un excés de glucosa -sucreen sang.

L’alimentació i la salut estan més
relacionades del que creu el profà.
En vaig prendre consciència el dia
que vaig voler trobar un producte
processat sense sucre afegit en un
conegut supermercat. No en vaig

No és estrany el creixent interès
per l’agricultura ecològica, l’slow
food o els horts urbans. Volem recuperar el contacte amb la terra i reconquistar la sobirania alimentària.
I seguir bevent cervesa.n

ALIMENTACIÓ

ALIMENTACIÓ

ESPÈCIES D'ALTA GAMMA

Mescles d'incomparable qualitat i frescor
Selecció d'espècies gourmet
100% ecològiques per a
gaudir cuinant

Distribució a
Catalunya i Andorra

· Espècies
· Herbes aromàtiques
· Pebres
· Sal de Guérande
· Mescles clàssiques,
mix i especial receptes
· Dolces

BO-Q Alimentación Natural
Tel. 93 174 00 65 • www.bo-q.com
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
nou

ALIMENTACIÓ / CREMA
Humus amb olives
ecològic, de Zuaitzo
Paté o crema de cigrons amb olives,
100% ecològic i vegà.
Entre els ingredients
destaquen els llegums (cigró i tofu)
i els cereals (tahín
o crema de sèsam)
que proporcionen
al producte final una
combinació nutritiva
idònia. Es pot servir
com a aperitiu o entrant,
acompanyat de pa o bastonets,
com acompanyant a amanides o

com a farcit de crepes, pebrots farcits,
rotllets...
· Certificat: Euro
Fulla, Consell
d’Agricultura i
Alimentació Ecològica d’Euskadi
(ENEEK).
· Marca: Zuaitzo
www.zuaitzo.com
· Producció:
Ekosal-Luz, S.L.
· Distribuïdor
Catalunya: BO-Q
Alimentación Natural S.L.
www.bo-q.com - 93 174 00 65

ALIMENTACIÓ / SNACK
Nous Bastonets
d’Espelta amb
Sèsam, de Biocop
Acompanyen qualsevol
menjar, són cruixents,
torradets al punt i amb
tots els beneficis nutritius de l’espelta. Amb
alt contingut de fibra i
el sabor i textura únics
del sèsam. Ideals per
acompanyar qualsevol
plat, com snack per
picar entre hores, o simplement, com a substitució del pa tradicional.

ETIQUETATGE: EURO FULLA

nou

Es poden triar els
Snacks d’espelta
amb llavors de:
Lli daurat, chía i
sèsam, carabassa i
cúrcuma o gira-sol
i sèsam negre.

· Certificat: Euro
Fulla
· Marca: Biocop
www.biocop.es
· Distribució:
Biocop productos
Biológicos, S.A.

nou

ALIMENTACIÓ / CREMA
Crema de Dàtils amb
Ametlles Eco de sabor
dolç i natural, de Amandín
La crema de dàtils amb ametlles
està endolcida amb el propi
dàtil, a més del xarop
d’arròs. No porta
sucre de canya ni
tampoc oli de palma. A més, té baix
contingut de greixos saturats. Ideal
per untar en les torrades de l’esmorzar
o el berenar, per
dissoldre en aigua
i prendre com a be-

ALIMENTACIÓ / GALETES
Galetes d’Espelta amb Xarop
d’Agave, de Sol Natural
Galetes d’espelta reformulades
amb xarop d’agave, una alternativa al sucre més saludable
i 100% natural. Amb dos
nous sabors, chía i gingebre, que se sumen a
la gamma composta
per les galetes de xocolata, llimona, taronja,
lli amb xocolata i roscos
d’anís. El plaer de menjar
galetes d’una manera saludable i nutritiva, alhora
que deliciosa.

ALIMENTACIÓ / ESMORZARS
Solubles per a esmorzars
saludables i ecològics, de
El Granero Integral

guda o per preparar deliciosos
aperitius salats.
Descobreix més idees a:
recetas.amandin.com
· Apta per a vegans
· Sense gluten
· Certificat:
Euro Fulla
· Marca:
Amandín | www.recetas.amandin.com
· Distribució: 		
Costa Concentrados
Levantinos, S.A.
www.amandin.com

nou

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

nou

Amb sucre de coco o panela per
donar un toc dolç, amb maca per
començar el dia amb energia i amb
quinoa per una aportació extra de
proteïnes. Perfectes per afegir-los
a la llet o begudes vegetals, fredes
o calentes. També poden afegir-se
a receptes de rebosteria.

· Certificat: Sohiscert
www.sohiscert.com
· Marca: El Granero Integral
www.elgranero.com
· Distribució: Biogran, S.L.
www.biogran.es

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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CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA

Montse Mulé,
Redactora,
montse@centipedefilms.com

Les 101 receptes més
saludables
per viure i
somriure
Aquest és el títol d’aquest meravellós llibre de la gastrònoma
i assessora nutricional Mª Pilar
Ibern “Gavina”, que amb els seus
set llibres anteriors ja ens havia
fet feliços amb les seves receptes,
comentaris i consells.
Gavina coneix, sap i transmet
la seva passió per la cuina ecològica
vegetariana, gairebé sempre vegana,
mediterrània, pluricultural, amb una
riquesa i varietat tremenda. Cuina
saludable i saborosa, però a més, terapèutica i plena d’energia. Dirigit a tot
tipus de cuiners / es que cada dia pre-

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

LA CÀMERA OCULTA

Vinc del “Moro”

paren els seus aliments i els de la seva
família per nodrir el cos, “el vestit de la
nostra Ànima” com ens diu Gavina; als
que volen seguir una dieta vegetariana
i dubten de la millor manera de planificar menús sans i equilibrats; als que
pateixen alguna malaltia com càncer,
fibromiàlgia, obesitat, desajustos de
sucre o colesterol. En aquest llibre
ensenya a combinar correctament els
aliments i comenta cada recepta amb
el seu estil tan proper, que tanta confiança destil·la. Recomanació màxima.
DIVERSA Ediciones
ISBN: 978-84-946081-5-5n

ALIMENTACIÓ

Sí, la setmana passada vaig baixar
al “Moro”. He estat participant en un
festival de música sufí a la ciutat de Setif, Algèria. Han estat uns dies de molta
música i de veure i escoltar altres músics de confraries sufís o artistes d’una
ona més o menys del “tasawwuf”. Per
allí van passar músics senegalesos
amb els seus sincopats ritmes africans;
instrumentistes perses, amb les seves
misterioses melodies; veus i lletanies
egípcies; confraries marroquines i
algerianes; grups sirians... Per allà es
va colar aquest servidor amb la Nur
Camerata (la Camerata de la Llum)
més el gran Wafir S. Gibril.

Han estat alguns dies d’intensa
música i de sorpreses i ens han tractat de forma exquisida. Però el que
he trobat a faltar és poder degustar
en aquests dies la saborosa cuina
local amb els productes autòctons.
Al contrari, a l’hotel en el qual estàvem allotjats tots els músics, vam
ser complimentats amb uns plats
que podrien ser els d’un menú de
qualsevol restaurant barceloní de
barri. Res greu, però un esperava
trobar-se amb unes receptes més
ancestrals, la dieta mediterrània,
molt vegetal, en la seva accepció
magribí. I això em fa pensar en la
ecosofia de Slow Food. És magnífic
que hi hagi persones i organitzacions que treballen darrere dels
productes alimentaris tradicionals.
Però s’hauria de comprendre que
aquests productes estan íntimament lligats a determinades cultures, tradicions espirituals i cosmovisions. Si protegim les receptes
però ens oblidem de la cultura que
hi ha al darrere, la partida està perduda...n

ALIMENTACIÓ

NOUS EMBOTITS
VEGETALS

· A base de cigrons i tramussos
· Sense colesterol i altament proteic
Curat en làmines

Làmines de tramús

Distribució a
Catalunya i Andorra

Carpaccio aromàtic

BO-Q Alimentación Natural
Tel. 93 174 00 65 • www.bo-q.com

25 anys
d’agricultura
ecològica

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

PLANETA VIU

El Conveni
internacional CITES
per a la protecció de
la fauna i la flora en
perill continua sent
insuficient
Les reflexions col·lectives posteriors als
moviments de Maig del ‘68, van començar
a qüestionar els límits entre natura, animals no humans i animals humans, compresos històricament des d’una mirada
únicament antropocèntrica.
Va començar així la presa de consciència que la cultura tradicional d’Occident,
profundament antropocentrista i basada
en la creença de la superioritat de l’ésser
humà en el regne animal, havia causat la
situació de degradació que ja en aquell
temps havia assolit el Planeta. Milers d’espècies d’animals i plantes s’han extingit o
es troben greument amenaçades perquè
l’animal humà ha usurpat el seu hàbitat
natural, els ha aniquilat per desenvolupar
activitats antropogèniques de tota mena
i, sobretot, a causa de que l’ésser humà ha
convertit a la resta d’animals en objecte
de consum. La resposta social va derivar
en el sorgiment dels primers moviments
ecologistes i en defensa dels Drets Animals,
les primeres manifestacions de canvi de

paradigma social. La creació del Conveni
CITES va ser una de la primeres actuacions internacionals efectuades pels governs,
per a la protecció legal de les espècies
amenaçades, però, la protecció oferta per
aquest conveni resulta insuficient, ja que
segueix considerant als animals possibles
mercaderies i no ofereix protecció a l’animal com a individu, només procura per la
conservació d’espècies.
El Conveni sobre el Comerç
Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre,
conegut a través de les sigles CITES
(Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora), es va crear amb l’objectiu de preservar la conservació de
les espècies en perill d’extinció de
fauna i flora salvatges, mitjançant
el control del seu comerç. Va ser
signat a Washington el 1973 per 21
països i va entrar en vigor el 1975. En
l’actualitat, 183 Estats formen part

©Secretaria de la CITES

d’aquesta Convenció. Espanya es va
adherir el 1986. L’adhesió exigeix
l’adopció d’una legislació nacional
que permeti aplicar les disposicions
i les Resolucions aprovades per la
Conferència de les Parts (Estats).
Els acords són de diversos graus de
protecció i cobreixen a més de 30000
espècies (5000 d’animals i 28000 de
plantes), a més permeten l’adopció
de mesures nacionals més estrictes
com a la UE, on es realitza a través
d’una reglamentació comuna per a
tots els Estats integrants. El CITES
s’aplica mitjançant el Reglament
(CE) 338/97, del Consell de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció
d’espècies de fauna i flora silvestres
mitjançant el control del seu comerç.
El Reglament (CE) 865/2006, de 4 de
maig de 2006, estableix les disposicions d’aplicació del Reglament
anterior. El Reglament d’Execució
(UE) 2015/736 de la Comissió, de 7 de
maig de 2015, pel qual es prohibeix

la introducció a la UE d’espècimens
de determinades espècies de fauna
i flora silvestres (publicat en el DOL
núm 117/25 de 08/05/2015), el qual
conté les espècies la importació
de les quals està prohibida a la UE.
Aquest Reglament substitueix al RE.
888/2014.
Des que l’acord va entrar en vigor, cap de les espècies protegides
s’ha extingit a causa del seu comerç,
però, el nombre d’espècies amenaçades a conseqüència de la pressió
humana no ha deixat d’augmentar,
ja que la naturalesa cada dia es troba més domesticada i castigada pel
canvi climàtic. El CITES no suposa
el veto del comerç de productes i
animals salvatges, segueix considerant als no humans objectes de
consum, estableix una xarxa de
regulació del comerç internacional
d’espècies silvestres amenaçades,
exigint la utilització de permisos

ALIMENTACIÓ
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¡Explora nuestra diversidad!
En nuestra Finest Selection encontrará 2 bolsitas de infusión de cada una de las variedades:
Classic · Jengibre y Limón · Detox · Chai Dulce ·
Mujer Equilibrio · Buenas Noches · Voz Clara ·
Choco · Té Verde Energía
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Helena Escoda Casas, Activista pels drets dels Animals,
helenaescodacasas@gmail.com

oficials per autoritzar-ne la caça i
comerç. L’objectiu no és posar fi a
l’explotació animal sinó combatre
el mercat negre, per mantenir la
sostenibilitat i control legal del comerç d’espècimens de fauna i flora
silvestres, per no posar en perill la
supervivència d’espècies i garantir
la continuïtat del negoci, per això,
únicament veta el comerç d’espècies molt properes a l’extinció i restringeix el de amenaçades.
Per aplicar el CITES hi ha dos òrgans: la Conferència i la Secretaria.
La Conferència reuneix tots els Estats
cada 3 anys en sessió ordinària, pot
reunir-se en sessió extraordinària a
sol·licitud d’un terç de les parts. La
Secretaria, administrada per Nacions
Unides a Ginebra està finançada per
les aportacions dels Estats i actua
com a agent d’enllaç per als intercanvis d’informació entre països, autoritats i organitzacions; contempla
l’emissió de certificacions per a les
excepcions previstes en el Conveni.
Exigeix permisos d’exportació al
país d’origen i d’importació en el de
destinació, previs a l’intercanvi dels
exemplars vius, morts i derivats.

A Espanya, la Dirección General
de Comercio Internacional e Inversiones té assignades les competències com a Autoritat Administrativa principal de conformitat d’acord
amb el que estableix l’article IX del
CITES. Les funcions que corresponen
a l’Autoritat administrativa CITES
són exercides pels Serveis Centrals
de Madrid (Subdirecció General
d’Inspecció, Certificació i Assistència
Tècnica del Comerç) i la seva xarxa
perifèrica formada per 33 direccions
territorials i provincials de Comerç, a
través dels Serveis de inspecció (SOIVRE). Tots depenen de la Dirección
General de Comercio Internacional e
Inversiones, integrada en la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministerio
de Economia y Competitividad.

El CITES no suposa el veto del comerç de
productes i animals salvatges, segueix
considerant als no humans objectes de
consum

Tot i aquestes regulacions, el
control del comerç no és una solució
a la perversitat especista de l’ésser
humà, qualsevol animal, sigui d’espècie amenaçada o no, sigui caçat o
fet captiu de forma il·legal o legal,
sofreix igualment com a individu les
conseqüències de la tracta d’animals.
Justícia és considerar a un animal
com algú i no alguna cosa.n

123rf Limited©Nath Anantachoke

Complements Alimentaris

Ajuda per al teu
sistema immunitari

Echinol
Comprimits

Equinàcia
Suc de planta fresca bio

Aquests dos preparats estan elaborats a base de suc de planta fresca
d’equinàcia purpúria procedent de cultius propis. Aquest suc d’equinàcia s’obté
per premsat de la planta fresca en el seu òptim punt de maduració, es per això
que ofereix l’espectre complet d’ingredients
actius, tal com aquests es troben en la planta
fresca, sense cap alteració.
L’equinàcia purpúria
contribueix al
funcionament
normal del sistema
immunitari i a la
salut del tracte
respiratori superior.

Echinol està exempt de gluten,
lactosa, llevat i conservants

producte

suís
Segueix-nos a

facebook.com/salus.es

www.salus.es
info@salus.es

Truca’ns i t’aconsellarem

965 635 801

19

Pregunta en herbolaris,
farmàciesi parafarmàcies

Suc d’Equinácea està exempt
de gluten, lactosa, alcohol,
producte
conservants i colorants

alemany

SALUS FLORADIX ESPAÑA, S.L.
Avda. Pla del Mesell, 4 • 03560 EL CAMPELLO
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ECOLOGISTES HISTÒRICS

Montse Mulé, Redactora, Eco-Animalista, montse@centipedefilms.com

Gary Snyder
Activista mediambiental, professor, escriptor, poeta, traductor. Va
néixer a San Francisco (Califòrnia) el
8 de maig de 1930.
Se’l considera pertanyent al reduït
grup d’escriptors de l’anomenada
Generació Beat junt a Jack Kerouac i
Allen Ginsberg i és membre del moviment cultural Renaixement de San
Francisco. És membre de l’Acadèmia
americana de les Arts i les Lletres i
de la de les Arts i les Ciències. Premi
Pulitzer de poesia el 1974. Ha traduït
a l’anglès literatura xinesa i japonesa
i els seus assajos reflecteixen una
comunió amb l’espiritualitat i la naturalesa budista.
Dels dos als onze anys va viure en
una granja al nord de Seattle propera
a la població d’indis Salish que van
despertar el seu interès pels pobles
nadius americans i dels que va aprendre la seva respectuosa manera tradicional de relacionar-se amb la natura.
El 1942 es va traslladar a Portland
amb la seva mare i la seva germana

on va practicar alpinisme, va treballar de llenyataire, de constructor de
camins i de vigilant d’incendis en la
profunditat dels boscos. La conjunció
de treball físic i intel·lectual va influir
els seus primers escrits. El 1951 es va
llicenciar en antropologia i literatura.
El 1952 va tornar a San Francisco on
va començar els seus estudis sobre
cultura i idiomes asiàtics a la universitat californiana de Berkeley i els va
ampliar sobre el terreny en les seves
estades al Japó i l’Índia estudiant
Budisme Zen, escrivint poemes, traduint textos antics i moderns i vivint
en algunes etapes de la seva vida com
un veritable monjo budista encara
que mai ho va ser oficialment.

Pulitzer. El seu llegat és extens tant en
poesia com en prosa. Les seves obres
mostren la seva preocupació pel medi
ambient i la difícil situació dels pobles
indígenes. Ha publicat més de 25 llibres des de 1959 (poesia, assaig, llibres
de viatges), traduïts a més de 20 idiomes. Entre els seus textos més recents
destaquen “The Practice of the Wild”,
publicat el 1990, on reflexiona sobre

els problemes ambientals, la cultura
indígena americana, l’ecofeminisme,
el llenguatge i la mitologia, “A place in
Space” (1995) i “Back on the Fire: Essays”
(2007).
“La natura i els homes necessiten varietat, diversitat i llibertat per créixer. Qualsevol forma de monocultiu mental és signe
d’estancament i mort.” Gary Snyder n

Al seu retorn als Estats Units es
va construir la seva pròpia casa a les
muntanyes de Sierra Nevada on viu
des de llavors.
L’objecte dels poemes de Snyder és
el creixement de la consciència ecològica en els seus lectors. “Turtle Island” és
el títol de la seva obra guanyadora del

©By Fett (Flickr)

quae.es
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GALETES
MARIA

Distribució a
Catalunya i Andorra

Sabor
tradicional
desde 1981
AMB XAROP D’ATZAVARA
BANYADES AMB XOCOLATA
SÈGOL · KAMUT · BLAT · ESPELTA

les autèntiques

BO-Q Alimentación Natural
Tel. 93 174 00 65 • www.bo-q.com
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VIDA NATURAL

El Dejuni

Fa poc vaig veure l’actuació d’un
mag a la televisió. El divertiment consistia a observar alguns trucs prèviament gravats, i que els espectadors
endevinessin on era “el parany”.

El proper The Ecologist està dedicat al dejuni. A la Natura, els animals
dejunen. Els nens també ho fan si es
troben malament. En canvi, l’ésser
humà pateix d’una fam patològica
que el porta a consumir molts més
aliments del que li convé. Això té
unes conseqüències negatives en
la seva salut i en la de la Natura. El
dejuni serveix per purificar-nos, per
deixar descansar al nostre cos, per
eliminar toxines, per recuperar la
salut. Parlen en aquest monogràfic
nombrosos especialistes que utilitzen el dejuni terapèutic per recuperar la salut dels seus pacients:
Pablo Saz, Miguel Luqui, Karmelo
Bizkarra, etc. És important baixar el
consum i que, entre ingesta i ingesta, passi més temps, perquè el cos
pugui relaxar-se. No només es tracta
de dejunar de tant en tant, sinó de
menjar menys habitualment.

intentar-ho més d’una vegada. En la
Història, i en la vida quotidiana.
Quan vam decidir dedicar el
tema central del número d’hivern
a les tècniques i hàbits que ens permeten mantenir la ment en forma,
érem conscients que no parlaríem
únicament de consells de salut. Mantenir la ment en forma no depèn
només dels nostres hàbits; és una
actitud. És estar obert a noves idees,
estar disposats a pensar, a provar, a
equivocar-se i tornar a intentar-ho,
a tirar la moneda a l’aire totes les
vegades que sigui necessari. A viure
plenament, al cap i a la fi.n

Últimament sembla que les monedes s’entesten a caure pel costat incorrecte: la corrupció institucionalitzada
i aplaudida, crisis humanitàries evitables i vergonyants, pallassos als quals
se’ls dóna democràticament el poder
de controlar l’arsenal d’armes més
gran del món. Moltes creus, poques
cares. No obstant això, quan les coses
no surten com ens agradaria tenim
dues opcions: rendir-nos o insistir.
Gairebé totes les coses importants, els
avenços positius, ocorren després de

GENER-2016-NATURSOY-CAT print.pdf

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pedro Burruezo, Director de The Ecologist,
redaccion@theecologist.net

Cara o creu

Un d’aquests trucs era bastant
elemental: es llançaven cinc monedes a l’aire, de forma successiva, i en
totes sortia cara. El mag havia tirat
una i altra vegada les monedes a l’aire, fins a obtenir el resultat desitjat.
“Guanyar” és qüestió de paciència,
no de màgia. Com a la vida.

C

Ruth Alday, Directora de Vida Natural
oficina@vida-natural.es
www.vida-natural.es - www.sanoyecologico.es
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I, mentre uns mengen més del
que necessiten, alhora que en la
nostra societat abunda el sobrepès
i l’obesitat, en molts llocs la desnu-
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trició és la regla. Sens dubte, és un
món de bojos. El present número
de The Ecologist no només tracta el
dejuni alimentari: també cal deixar
de pensar, relaxar-se, tornar a caminar amb els peus descalços, deixar
de córrer i de caminar amb presses,
sorprendre’s davant d’una posta de
sol, baixar el ritme... en la Natura
hi ha moments per a tot. Només
l’ésser humà modern és el que no
s’atura mai. Sense cap dubte, un
dels monogràfics més bells, intensos i profunds de The Ecologist. De
gener a març, ja al teu quiosc.n
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CINEMA ECOLÒGIC

MAÑANA serà un altre dia, amb Melanie Laurent
Actriu, cantant, model i directora de
cinema compromesa amb el futur d’una
raça, la humana, que segons afirmen diverses eminències científiques, va camí
de la seva autodestrucció (a menys que
comencem a reaccionar). Musa de Dior
Beauty, Mélanie Laurent va néixer fa 32
anys a París, enamorant-se de les càmeres i les sales de cinema de molt petita.
Va debutar com a directora a Les Adoptes,
la vam veure a Los ilusionistas, per enlairar
a nivell internacional amb Malditos bastardos a les ordres de Quentin Tarantino,
on va arribar a cremar un cinema sencer
amb Adolf Hitler dins.
Amb La vida d’Adèle, Laurent va entendre que tot clixé de gènere amaga
després de tot una patologia i després
d’analitzar a la magnífica Respira, el
món de les relacions tòxiques, el maltractament i la psicologia de les parelles,
la jove artista francesa va emprendre
un projecte personal de dos anys que
la portaria a convertir-se en vegana,
llançant-nos de pas un missatge molt
demolidor però alhora optimista. Durant dos anys, Laurent ha viatjat per tot

el món al costat del activista Cyril Dion,
codirigint MAÑANA, una pel·lícula que
bé podria haver estat una pel·lícula de
terror, ja que la seva font d’inspiració
va ser un estudi científic que augura un
planeta inhabitable per a la raça humana cap a l’any 2100. Davant la catàstrofe
imminent, un pot enfonsar-se o actuar
i Dion i Laurent van escollir la segona
opció, creant un documental que té la
gran virtut de ser optimista.
MAÑANA va inaugurar, al novembre de 2015, la Cimera sobre el Clima
de l’ONU i es va emportar el Cesar al
millor documental el 2016. Pel que fa
a l’ONU, Dion reconeix “un optimisme
moderat. Però aquí on els Estats han fracassat, les ciutats poden prendre el relleu”. La
pel·lícula es divideix en 5 capítols, analitzant des de l’agricultura i les fonts
d’energia a l’economia global, defensant les monedes locals i l’intercanvi
de productes entre societats. Al llarg de
dues hores de metratge, Laurent i Dion
ens llancen idees, propostes i exemples
de com millorar el nostre món, deixant
de banda els polítics i els empresaris

©Karma Films

corruptes, enarborant la bandera dels
nous antisistema amb idees efectives.
Tal com reconeix la seva directora, una
de les grans bases d’aquesta pel·lícula
és que ens mostra com s’estan aplicant
moltes idees a nivell global. Gràcies a
la re-estrena del film als cinemes Texas
de Barcelona, hem pogut recuperar un
dels millors documentals que s’han
rodat en els últims deu anys.
Per entrar en matèria, direm
que a MAÑANA, es parla de forma
clara d’agricultura, energia, economia, política etc. L’exemple de
com l’home acapara per cobdícia
(a diferència d’un lleó quan caça)
i de com malbaratem menjar i
temps és excepcional...
Amb la nostra pel·lícula volíem
mostrar que avui en dia, tot està connectat. L’agricultura occidental depèn
del petroli, de manera que canviar el
món agrícola significa canviar el model
econòmic. L’economia actual genera
desigualtats i és responsable de la destrucció del planeta. Per això, cal regu-

lar-la democràticament, comptant amb
la participació de la gent. Però, perquè
això funcioni, ha de recolzar-se en ciutadans informats, lliures i responsables.

Mañana, un
documental que té
la gran virtut de ser
optimista
Una visió que no és utòpica, ja
que s’està posant en pràctica en
diversos països i ciutats del món,
tal com mostren vostès en el film.
Va ser tota una experiència recórrer tants països (EUA, l’Índia, Finlàndia, Bèlgica, Dinamarca, Regne Unit,
Suïssa i un llarg etc.) per parlar amb
persones molt interessants, éssers humans de gran vàlua que ens van aportar solucions serioses per poder aturar
el desastre que s’acosta. A la pel·lícula
no parlem només d’idees, parlem de
com alguns les posen en pràctica i de

©Karma Films
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com els va. Empreses biosostenibles,
centres de reciclatge, bancs i monedes
que trenquen amb el que és establert...
En general, ens eduquen per tenir por als canvis, a les evolucions?
Tenim por al canvi. Triar un nou
mode de vida no és tan fàcil. Durant un
temps hi va haver una gran quantitat
de documentals de la fi del món. Eren
necessaris per mostrar el que perdríem.
Ara entrem en una nova era en què
necessitem l’humor per fer arribar el
missatge. Posades una darrere l’altra, les
iniciatives com la permacultura, les monedes locals o les energies renovables
dibuixen un món possible. Ja hi ha solu-

cions disponibles en tots els camps, això
ha de ser inspirador! Ara només falta el
més important: que els polítics es posin
d’acord. Tothom ha de posar el seu granet de sorra per pal·liar el desastre, però
res servirà de gran cosa si els governs no
es decideixen a actuar seriosament.
Perdoni que l’hi pregunti
d’una manera tan directe, però...
no creu que està de moda el binomi “famosos-ecologia”? Des
de Harrison Ford a Leonardo
DiCaprio... Fins a quin punt creu
que la societat ho valora?
Crec que els artistes es mereixen
un vot de confiança, hem de donar-los

©Karma Films

temps quan col·laboren amb certes
causes. Si una actriu va utilitzar la seva
imatge glamurosa per protestar contra
la sobrepesca o la desforestació, no hi
veig res dolent en això, és mes, crec que
està molt bé. A Hollywood ho porten
millor, saben com organitzar-se i com
acaparar portades, però a França encara estem una mica lluny. Personalment
puc dir que em vaig passar dos anys de
la meva vida treballant en un projecte
tan important com és MAÑANA i gràcies al documental he conegut a persones
brillants, éssers humans positius que
em van ensenyar molt i gràcies a la nostra imatge, podem seguir treballant en
els nostres propis projectes, això és una
cosa que no hem d’oblidar.

He decidit invertir dos anys de la
meva vida en un projecte que m’ha
omplert i que em segueix omplint.
Gràcies a MAÑANA veig el món des
d’una perspectiva diferent.
És vostè vegana?
Sí. Fa uns quants anys vaig prendre
la decisió de ser vegana; i sí, reconec
que al principi em va costar una mica,
però ho vaig tenir molt clar en acabar
de rodar MAÑANA. Crec que és quelcom accessible per a tothom, només
has de pensar que a poc a poc menjaràs
menys carn, fins que desapareix de la
dieta. Respectar els animals ens ajuda
a respectar-nos a nosaltres mateixos.n

Complements Alimentaris

MultiPlus

NOVA GAMMA

™

MultiPlus™

tria sempre el millor

Fórmula multinutrient amb una base de concentrat
d’aliments per al manteniment general de

quatre àrees específiques

Brain

Cardio
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Energy

Vision

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.
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Montse Escutia, Enginyera agrònoma especialitzada en agricultura ecològica
Plataforma de Formació Cultivabio Asociación Vida Sana - www.cultivabio.org

L’hort a l’hivern
Quan arriba el fred de veritat
sembla que la feina de l’hort també
es paralitza. Fa mandra estar a l’aire lliure passant fred i sentint com
les nostres mans es congelen cada
vegada que agafem una aixada. La
natura va a favor nostre. És l’època
de l’any en què tenim menys feina:
no hi ha plagues i les males herbes
alenteixen molt el seu creixement.
Però per a les persones incansables,
les que gaudeixen d’aquest moment
en el seu hort, encara que sigui a
temperatures sota zero sempre hi
ha alguna cosa per fer.

Podem revisar
els resultats de la
campanya anterior i
programar els nous
cultius de cara a la
primavera
És un moment per posar una mica
d’ordre: retirar les restes vegetals i
incorporar-les al compost, protegir
amb palla o mini túnels d’hivernacle
els cultius que tinguem i siguin sensibles a gelades, podar els arbres i arbustos, retirar les mànegues de reg,
netejar-les i guardar-les per evitar el
seu deteriorament, netejar i revisar
les eines, etc.
L’hivern també ens ofereix temps
per a la reflexió. Podem revisar els
resultats de la campanya anterior i
programar els nous cultius de cara a
la primavera. Potser cal repensar les

rotacions establertes, les varietats
utilitzades, la data de sembra, el sistema de reg, la forma de controlar les
males herbes, etc. Val la pena estar
sempre oberts als canvis i a analitzar
quines han estat les causes dels nostres fracassos.
Podem planificar noves associacions, nous tipus d’abonaments verds,
noves dosis de sembra, experimentar
amb algun nou tipus d’extracte vitalitzador de plantes, etc.
I, encara que a menor ritme, res
no ens impedeix seguir amb les sembres i plantacions. Algunes plantes
toleren bé el fred i ens ho permeten.
És el cas dels alls i les patates. Desembre és el millor mes per a la seva
sembra. Si no hem tingut temps de
fer-ho, o ens en hem oblidat, encara som a temps de sembrar faves.
També raves, naps i remolatxes germinaran tot i el fred. En zones on
els hiverns no són molt crus podem
seguir plantant enciams, bledes,
ruca, escaroles i cols.
Si estem en una zona amb fortes
gelades no hem d’oblidar protegir
alguns cultius com els enciams, cols
o apis que ja tinguem més desenvolupats. Si no es gelen, es mantindran
frescos durant tot l’hivern perquè els
puguem consumir mica en mica.

Foto cedida per Asociación Vida Sana

CURSOS

I finalment no oblidar que no
estarem sols. Alguns ocells com el
pit-roig es queden a passar l’hivern
amb nosaltres tot i el fred. Instal·lar
una menjadora a l’hort sempre els
ajudarà a superar aquesta època tan
dura per a ells.n

CURSOS CULTIVABIO

Foto cedida per Asociación Vida Sana

gratuito

✓

Introducción a la agricultura ecológica

✓

Fertilización orgánica: compostaje y lombricultura

✓

Huertos urbanos ecológicos para autoconsumo

✓

Creación y gestión de tiendas

✓

Introducción a la ganadería ecológica

✓

Huertos ecológicos para educar

✓

Distribución y venta de alimentos ecológicos

✓

Cómo crear una pequeña empresa de
artesanía alimentaria ecológica

actualizada www.cultivabio.org

Gener 2017- Núm 41

BIOECO ACTUAL

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

Júlia Capdevila, Coordinadora projecte MamaTerra. Asociación Vida Sana.
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Bombes de llavors
L’aspecte més extraordinari de la
llavor és que, tot i ser tan diminuta,
conté tota la informació necessària
per donar vida a una nova planta.
Tradicionalment els pagesos, coneixedors del potencial de les llavors,
seleccionaven i guardaven les millors
de la seva collita per sembrar l’any següent i alimentar la seva família. Avui
en dia, aquest costum s’està veient
amenaçat per grans multinacionals
que volen controlar les llavors (un
bé comú), i així, determinar el que
mengem. Davant del context actual,
resulta molt necessari que les noves
generacions coneguin les llavors i la
seva importància.
Què poden aprendre els nens
sobre les llavors?
Què són, on es troben, quina funció tenen, quines condicions necessiten per germinar, com obtenir-les
i com sembrar-les, entre altres coses.
Com haurien d’aprendre-ho?
Tots aquests conceptes, poden
treballar-se de forma molt diversa
però per assegurar un bon aprenentatge les activitats haurien de passar
per l’observació en el medi natural i
l’experimentació. Al seu torn, ensenyar als nens a obtenir llavors i sembrar-les a l’hort és una pràctica molt
recomanable ja que permet aplicar
els coneixements adquirits i ajudar
a preservar la biodiversitat local cultivada.

Bombes de llavors
Proposem aquesta activitat per treballar les llavors. Aquest mètode, que
va ser ideat per Masanobu Fukuoka,
s’ha utilitzat per repoblar boscos i espais naturals degradats, donant molt
bons resultats. Es tracta d’una oportunitat única per fomentar el contacte
dels més petits amb la terra i crear el
mitjà idoni perquè les llavors donin
lloc a una nova vida.

Foto cedida per Asociación Vida Sana

Com fer-les?
Materials:
• Una mica d’argila de modelar (vermella o verda)
• Una mica d’abonament ecològic
• 2 paquets de llavors ecològiques
autòctones (p.ex .: flors silvestres)
• Aigua
Preparació:
1. Talla l’argila a daus d’uns 2 cm.
2. En un bol o sobre la superfície de
treball barreja l’argila amb l’abonament ecològic. Ves afegint aigua
a poc a poc. Utilitza les mans per
pastar la barreja fins aconseguir
una textura homogènia. No ha de
quedar ni molt seca ni enganxar-se
a les mans.
3. Escampa els dos paquets de llavors
sobre la barreja de fang i adob i
segueix pastant.

Foto cedida per Asociación Vida Sana

4. Un cop les llavors quedin integrades en la massa, fes boles d’uns 4
cm de diàmetre.
5. Finalment, col·loca les bombes en
una safata i deixa-la al sol perquè
s’assequin. Solen trigar un o dos
dies a assecar-se.
Ja estan preparades per sembrar.n

Resulta molt
necessari que les
noves generacions
coneguin les llavors i
la seva importància
ALIMENTACIÓ
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Víctor Riverola i Morera, Periodista,
Escriptor i Alpinista, victor@victorriverola.com

Esquí de muntanya o raquetes: Del refugi de
Bésines al refugi de les Bouillouses i Les Angles

©Víctor Riverola i Morera.El massís de Mares baixant des del Mont Llaret

Des del refugi de Bésines seguirem
el sender del GR-10 cap a l’E, pujant
fins al Coll de Coma d’Anyell (2.470m),
situat entre el Puig de Lanós i el Puig de
Bacivelles. Baixarem fins a l’Estany de
Lanós, enorme i d’una bellesa singular
(2.261m). Deixarem enrere la petita cabana del Roset i vorejarem el llac per la
riba esquerra (E) a través del GR-7 / 107C,
el qual abandonarem al final del llac per
seguir la HRP, que s’enfila directament
cap al cim del Carlit, guanyant alçada
ràpidament en continues ziga-zagues i
amb la Serra de les Xemeneies sempre
a la nostra dreta (atenció a les pedres
i la calor sufocant a l’estiu a partir de
les 11.00 h). Una vegada que superem el
petit Estany dels Forats, deixarem a la
nostra dreta el sender que puja al Coll
dels Andorrans. Ara només ens quedarà pujar uns metres per sender descompost fins l’enforcadura o petita canal
situada a pocs metres dels cims bessons
del Carlit. El cim principal (2.921m) és
el més alt del Pirineu Oriental i ofereix
una visió panoràmica de primer ordre.
El descens el farem pel sender ben marcat que puja des del Lac de les Bouillouses, deixant a dreta i esquerra un rosari
de llacs realment bucòlic. En arribar a
les Bouillouses, deixarem l’enorme llac
a la dreta i el vorejarem cap al N, fins
arribar a una cruïlla, deixant el llac a la
nostra esquena. A l’esquerra deixarem
el GR-10, per seguir el camí ben marcat
que surt a la dreta, (Tour du Capcir)
endinsant-nos en un bosc frondós fins

Cosmètica

arribar a un desviament ben senyalitzat (cota 2.100m), abans d’arribar a la
Cabana de la Balmeta. En aquest punt
començarem a pujar per una pista que
s’enfila a la nostra dreta, cap al Mont
Llaret (2.350m), des d’on baixarem fins
a Les Angles travessant les pistes d’esquí i el Plateau de Bigorre.

El cim principal
(2.921m) és el
més alt del Pirineu
Oriental i ofereix una
visió panoràmica de
primer ordre
Un refugi molt pràctic
Situat a prop de la frontera amb Andorra, des del refugi de Bésines també
podem seguir el GR-10 cap a la Porteille
de Bésines o seguir la ruta dels Càtars
a través del Chemin des Bonhommes
fins el cèlebre castell de Montsegur. Jean-Claude, el guarda de Bésines, és veritablement encantador i en tot moment
ens atendrà amb amabilitat. L’accés
més fàcil és a peu, des de l’Hospitalet,
baixant cap a Ax les Thermes, molt a
prop del Col de Puymorens. Itinerari
ideal per iniciar-se amb les raquetes a
l’hivern o amb esquís de muntanya.n
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MariaJo López Vilalta/Morocha, Llicenciada en Ciències
de la Informació, morochapress@gmail

Els secrets de l’Algarve més sostenible
Quan es recorre la costa del sud de
Portugal costa creure que estem a l’Atlàntic, a no ser per les gegantines onades que moltes vegades són tot un paradís per als surfistes. Perquè l’Algarve
te gust a Mediterrània, a pi, a romaní i
a bon vi. Platges tranquil·les, salvatges
i remotes de sorra verge, penya-segats
escarpats, petits pobles pesquers relaxats al peu d’un mar brau i potent,
cases emblanquinades, racons encara
solitaris ... A tots aquests atractius
cal afegir les interessants propostes
de turisme actiu i sostenible que ens
ofereix aquest racó de la Península que
cada vegada atrau un major nombre
d’amants de la natura i el senderisme.
El sud del país veí encara pot descobrir-se sense trepitjar l’asfalt. Un luxe
a l’abast de tothom gràcies a camins

rurals i carreteres secundàries reconvertides en dues rutes especialment
recomanables: l’ Ecovia del Litoral i la
Via Algarviana.

Ecovia del Litoral de l’Algarve
Ruta ideal per a ciclistes i senderistes que, des del Cabo de San Vicente
fins a Vila Real de San Antonio a la
frontera de Huelva, recorre més de
200 km. de costa. Gaudir d’aquesta
Ecovia és fer-ho també d’impressionants paisatges com els dels penya-segats de la platja de Rocha o el parc
natural de Ria Formosa, i de preciosos
pobles com Ferragudo, Olhao, les riqueses arqueològiques de Portimao,
els centres històrics de Faro o de la
coneguda com la Venècia de l’Algarve,
la població de Tavira.

Via Algarviana
Es tracta d’una bona alternativa
meridional al popular Camí de Santiago, ja que les travessies d’aquesta via
són marxes d’uns 14 dies en etapes
de 14 a 30 km., aptes per a qualsevol
caminant. El recorregut comença a la
zona interior que limita amb Huelva,
a Alcoutim i travessa pobles com Tavira, Silves, Castro Marim o Monchique,
entre d’altres, finalitzant en el terme
de San Vicente a Sagres. El total, 240
km. de serra algarvia en estat pur que
cerca formar part de les principals
artèries transeuropees.

Propostes eco on allotjar-se
Quinta Pero Vicente: una casa
tradicional situada a 8 km. del muni-

cipi de Aljezur i a deu minuts a peu de
la platja i que està integrada en una
petita granja envoltada de terres agrícoles, boscos, dunes i rierols. Aquesta
construcció centenària a més ofereix
l’espectacular paisatge de la serra de
Monchique al fons.
www.terrasdemouros.pt
Ecolodge Brejeira: prop de la
bonica població de Silves aquest
càmping eco brinda allotjaments
tan sostenibles com iurtes mongoleses, simpàtiques rulots i furgonetes
vintage decorades d’acord amb l’entorn. Energia solar i eòlica, banys
ecològics i una acurada política de
reciclatge, són alguns dels trets que
caracteritzen aquest singular recés
de pau.
www.eco-lodgebrejeira.comn

Platges
tranquil·les,
salvatges i
remotes de sorra
verge, penyasegats escarpats,
petits pobles
pesquers relaxats
al peu d’un mar
brau i potent
Foto cedida per Maria Jose López Vilalta
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Joan Romero Clausell, Soci cooperativista en Okambuva. Gestió i execució de
projectes de bioconstrucció - joan@okambuva.coop | www.okambuva.coop

La pedra
La pedra en construcció o roca
en geologia, ha estat utilitzada per
l’ésser humà des dels inicis per conformar els murs del seu aixopluc. A
partir de la roca mare, es generen des
de blocs de grans mides amb usos tan
diversos que van des d’escultures,
blocs de contenció o grans carreus,
fins al àrid més fi usat en ferms de
paviments o com a part de barreges
d’aglomerats.
Donades les actuals exigències
de respecte mediambiental i control
bioclimàtic en edificis, sobretot
d’ús residencial, els murs de pedra
tornen a cobrar importància dins
el sector de la construcció habitacional, per la seva alta qualitat i els
seus beneficis ambientals, tant pel
que fa al cost energètic de la seva
execució com a la regulació de la
temperatura interior. Els avantatges
d’aquest sistema constructiu són

també econòmics, a part dels ja
esmentats, a causa de la facilitat en
l’obtenció dels recursos necessaris
per a la realització de les estructures
bàsiques.
Durant aquest breu lapse de
temps, que va ser la segona meitat
del segle XX, es va anar perdent el
saber d’aquestes construccions, per
una falta de transmissió de coneixements intergeneracional, donada la
suposada obsolescència d’aquestes
tècniques. Però el temps ha demostrat que la construcció moderna

pateix per manca de la tradició i l’experiència necessàries per determinar
la seva validesa incondicional.
Un bon exemple de la resiliència
d’aquest material a la península ibèrica és la gran herència d’edificacions de diferent índole en pedra seca.
Aquesta tècnica es caracteritza per
l’absència d’aglomerant que uneixi
les diferents peces que conformen
l’element constructiu. El coneixement de les característiques físiques
de les pedres com els coeficients de
fregament i deformabilitat, la seva

adequada col·locació i l’estudi de la
geometria de l’element permet construir pràcticament tots els elements
constructius sense necessitat d’usar
morters d’unió, fent possible la seva
aplicació en tot tipus d’edificació,
des de cases de pagès o habitatges
unifamiliars al sector serveis com
hotels o restaurants d’alta gamma.
Inspiració de solidesa, protecció
i durabilitat en les seves construccions, dibuixa paisatges i cultures, que
per la seva naturalesa inert es projecta atemporal i perdurable.n

Un bon exemple
de la resiliència
d’aquest material a
la península ibèrica
és la gran herència
d’edificacions de
diferent índole en
pedra seca
Foto cedida Joan Romero Clausell

FIRES

S

expo

2017

26ª edición

eco

BARCELONA

DIETÉTICA Y
COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

21, 22 y 23 de ABRIL

TERAPIAS
NATURALES
ACTIVIDAD FÍSICA
SALUDABLE

Con el soporte de:
COL·LEGI OFICIAL
INFERMERES I INFERMERS
BARCELONA

w w w. e xp o e c o s a l u d . e s

Gener 2017- Núm 41

BIOECO ACTUAL

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

Maribel Saíz Cayuela,
Llicenciada en Ciències biològiques, bio@bioecoactual.com

29

L’OPINIÓ DE L’ESPECIALISTA / SALUT

Cuidar del refredat de forma natural:
Fitoteràpia i Apiteràpia en sinergia
Arriba el fred hivernal, la boira, la
humitat, i amb això augmenta el risc
de refredats, tos, mal de coll, etc.
És temps de mantenir unes defenses sanes i actives per fer front a les
agressions hivernals. Els essencials
d’hivern són els extractes de: equinàcia, pròpolis, les llavors d’aranja,
l’essència de llimona i l’oli essencial
de farigola.

L’extracte de equinàcia

L’equinàcia s’ha utilitzat tradicionalment per tractar o prevenir els
refredats, la grip i altres infeccions.
Posseeix una acció sobre el sistema
immunològic, que ha estat àmpliament reportada i pot ajudar a combatre les infeccions.

El pròpolis

En la composició del pròpolis destaca la seva gran riquesa en diferents
bioflavonoides, que li confereixen les

propietats antisèptica, antibiòtica i
antioxidant. Al pròpolis se li atribueixen també propietats antimicòtiques,
antiinflamatòries, cicatritzants, antial·lèrgiques i analgèsiques. Utilitzat
des de l’antiguitat, en l’actualitat
diferents estudis científics avalen les
seves propietats úniques per a la cura
de les afeccions del sistema respiratori durant l’estació hivernal, ampliant
el seu ús en les afeccions genito-urinàries i digestives.

L’essència de llimona corfa

L’essència de llimona-corfa posseeix una acció antimicrobiana. La
seva acció bacteriostàtica ve donada
pel seu contingut del seu component
majoritari, el limonè, present en una
elevada proporció (60-70%).

L’oli essencial de farigola

Per a l’obtenció de l’oli essencial de
Farigola, es destil·la la planta sencera

en flor. L’oli essencial de farigola-timol
és un excel·lent antibiòtic, d’acció sobre l’esfera broncopulmonar, amb propietats immunoestimulants i expectorants, resultant ideal per al tractament,
en l’adult, dels refredats, tos, grips, laringitis, faringitis, bronquitis , a més de
posseir un efecte tònic, reconstituent i
antifatiga, molt útil durant les convalescències, en infeccions repetitives i
en les infeccions gastrointestinals.n

L’extracte de llavor d’aranja

Les diferents investigacions sobre
la composició de la llavor d’aranja i la
seva polpa (Citrus paradisi Macfad.) han
revelat la presència de flavonoides,
sent el principal la naringina i la seva
aglicona la naringenina (flavanona),
que li confereix el seu característic
sabor amarg. Posseeix una acció antibacteriana d’ampli espectre, potent i
eficaç, a més amb efecte fungicida i
antiviral.
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Montse Escutia, Co-fundadora del Projecte Red Ecoestética
Asociación Vida Sana - www.ecoestetica.org

Protegir la pell del fred
El fred deshidrata i resseca la nostra
pell i pot arribar a cremar-la, per tant
les atencions que hem de proporcionar-l’hi no són molt diferents a les de
l’estiu. La sort és que en aquesta època
de l’any exposem menys superfície
de pell i per això, el primer consell
és protegir-la de les inclemències del
temps: bufandes, guants i gorres són
bons aliats de la nostra pell a l’hivern.
Encara que a l’hivern la sensació de
set disminueix, beure aigua segueix
sent la millor opció per mantenir
la pell hidratada. I per suposat una
bona alimentació. L’hivern també ens
ofereix aliments que ajuden a cuidar
la nostra pell, els rics en vitamina C
necessària per sintetitzar el col·lagen,
com els cítrics i el bròquil; els rics en
vitamina E de grans propietats antioxidants que eviten les arrugues, com
la fruita seca; els rics en carotenoides
que protegeixen dels raigs UV, com els
moniatos o les pastanagues i els rics
en seleni, mineral necessari per a la
elasticitat i salut de la pell, present en
els cereals integrals.

Des de l’exterior podem ajudar a
protegir la pell amb cremes riques en
olis vegetals com el de coco, el d’ametlles o el d’alvocat. Al mercat en trobarem altres més exòtics com el d’argàn
o més tradicionals com el d’oliva. En
comprar-les, a més d’assegurar-nos
que són econaturals, és bo comprovar
que aquests ingredients ocupen els
primers llocs en la llista perquè la seva
presència no sigui només anecdòtica.

més fina i a més està en constant
moviment. Per això quan el fred la
seca s’esquerda amb facilitat. Per protegir-la trobarem al mercat protectors
labials econaturals basats en olis i
mantegues com la de cacau, la de
karité, l’oli de coco o el d’oliva. El que
ens posem als llavis acaba entrant en
la nostra boca i és especialment rellevant que busquem fórmules senzilles
i naturals per als protectors labials.n

Podem ajudar a
protegir la pell amb
cremes riques en olis
vegetals com el de
coco, el d’ametlles o
el d’alvocat

Tampoc hem d’oblidar-nos del cabell.
A l’hivern fem servir més l’assecador de
cabell, que danya la cutícula, la qual s’asseca i li treu brillantor, la pell segrega
menys greix i per tant menys protecció
natural per als cabells. Per mantenir-lo
hidratat podem recórrer a màscares que
podem comprar o preparar a casa: una
bona recepta és realitzar-la amb el rovell
d’un ou, oli d’ametlles i suc fresc de
llimona. Deixar actuar aquesta barreja
durant uns minuts, i després esbandir.
Els llavis són una part molt sensible i en arribar l’hivern se’ns tallen
amb facilitat. La pell en els llavis és

Complements Alimentaris
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Mareva Gillioz, Dietista i Coach nutricional, especialitzada
en Naturopatia - www.marevagillioz.com
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Alimentació en l’esport

Un dels punts essencials a vigilar
és la hidratació. El nostre cos només
pot processar 1 litre d’aigua per hora,
de manera que no es tractarà de no
beure aigua durant diverses hores per
després beure més del litre de cop,
amb això el que aconseguim és esgotar
el ronyó i la nostra energia vital, fent
caure en picat el sodi en sang. Molt
més recomanable és anar bevent aigua
regularment al llarg del dia, i després
de l’exercici, privilegiar begudes com
l’aigua de coco per la seva riquesa en
potassi o el te de 3 anys, de caràcter
reparador i molt remineralitzant.
D’altra banda, en la medicina
xinesa, per mantenir un estat òptim
de la musculatura i evitar que els
músculs estiguin excessivament durs
o tous, es recomana evitar aliments
com són la sal, farines i sucres refinats, l’alcohol i l’excés de sucs tropicals o fruites. En canvi serà de gran
interès potenciar per la seva aportació d’energia els cereals integrals com
ara el mill, l’arròs integral, el fajol,

la civada sense gluten, així com els
llegums, per ser una excel·lent font
de proteïna vegetal i metionina.
Un altre punt imprescindible a
aportar diàriament són les verdures
de fulla verda i d’arrel, així com
la fruita de temporada, per la seva
gran aportació en aigua, vitamines i
minerals antioxidants i antiinflamatoris. I com a font d’omega 3 i ferro,
cal consumir amb freqüència petites
quantitats de llavors, especialment
les de lli, fruita seca activada (remullada durant 8 hores), i algues.
La crononutrició ha de formar part
també del nostre pla alimentari a l’hora
d’aportar cert tipus d’aliments, com per
exemple és aconsellable evitar prendre,
durant l’exercici, aliments deshidratats
com orellanes, panses o fruita seca.
Com superaliments podem aportar
també maca, pol·len i llevat nutricional o de cervesa. Ofereixen propietats
adaptògenes, milloren la nostra resistència i nivells d’energia a més de contenir aminoàcids, vitamines i minerals.

Consells
• No fer exercici amb l’estómac ple.
• Substituir el refinat pel integral i el
químic pel natural.
• Hidratar-se amb aigua, infusions,
brous o sopes, i una dieta rica en
fruites i verdures fresques i cuites.

123rf Limited©gstockstudio

Aliats naturals*
Ginseng Americà, per obtenir
una acció tònica, estimulant suau,
aportant una resistència física durant
l’exercici.
Ferro, col·labora en la síntesi de
l’hemoglobina, transportador de
l’oxigen que es troba en els glòbuls
vermells.
Magnesi, necessari per als nostres
músculs i altres teixits tous, relacionat amb la contracció muscular i
funcionament nerviós.
Aminoàcids en forma lliure, també anomenats cristal·lins, són absorbits en la seva forma pura pel torrent
sanguini. Representen la base de les
proteïnes, la seva aportació és essencial en dietes veganes i vegetarianes mal
balancejades, ja que alguns d’ells no
poden ser fabricats per l’organisme,
especialment el triptòfan, leucina

i isoleucina. Per optimitzar la seva
absorció podem també combinar-los
amb vitamina B6 i vitamina C.
Coenzim Q10, coneguda com
ubiquinona, participa en la producció
d’energia. Millora el rendiment físic i
la capacitat aeròbica.
* La suplementació ha de ser prescrita i
supervisada per un professional de la salutn

Després de l’exercici,
privilegiar begudes
com l’aigua de coco
per la seva riquesa
en potassi o el te de
3 anys, de caràcter
reparador i molt
remineralitzant
Cosmètica

HIGIENE I PROTECCIÓ NATURAL
PER A TOTA LA FAMÍLIA
● Cosmètica natural certificada
● Amb ingredients de cultiu biològic
● Fórmules 100% veganes
● Sense conservants, ni colorants,
ni perfums sintètics
● No testats en animals

www.naturcosmetika.com

L’esport és un autèntic aliat del
nostre “metge interior” i part vital
necessària si volem apostar per una
higiene de vida saludable. Certament,
es requereix en l’esport, un tipus
d’alimentació adaptada a cada un de
manera individualitzada, segons l’esforç, intensitat i durada. Tanmateix,
hi ha unes bases generals indicades a
l’hora de cobrir les necessitats nutricionals i optimitzar el grau d’energia
i reparació amb equilibri.
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Enric Urrutia, Director

Antonio Baile

En què es diferencia el cafè de
Alternativa 3 del convencional?
Comenta’ns la traçabilitat des de
l’origen fins al consum final.
Alternativa3 som una cooperativa
elaboradora de cafès en diferents
formats, cacaus i sucres especials,
tots ecològics i de comerç just. Controlem tot el procés de producció des
de l’origen fins al consumidor final,
garantint una excel·lent qualitat.
Torrem el cafè gairebé sota comanda
perquè quan arribi al consumidor
tingui la màxima frescor i aroma. Ens
agrada innovar constantment i poder
oferir al consumidor una gamma de
cafès que s’adapti al seu gust i estil de
consum.
Els nostres cafès provenen de
cooperatives de petits i petites productors / es de cafè. Mantenim una
relació molt directa amb aquestes
cooperatives i desenvolupem programes de desenvolupament conjuntament per a benefici de les comunitats
productores. Gràcies al comerç just,

Antonio Baile, Co- Fundador i Director General de Alternativa 3,
societat cooperativa catalana limitada fundada el 1992 per iniciativa
de cinc amics / gues amb l’objectiu d’integrar el comerç amb l’obra

social, 100% Comerç Just, mitjançant productes de consum habitual, com el cafè, el cacau i el sucre,
de producció ecològica, majoritàriament elaborats per la mateixa
cooperativa de Alternativa 3.

els productors milloren la seva qualitat de vida i aquest els permet que es
desenvolupin de manera autònoma.
Aquest any celebrem “L’any del cafè
de Alternativa3”. A més de cates, visites a la nostra torradora i formacions,
hem organitzat un sorteig d’un any de
cafè gratis entre tots els consumidors
del nostre cafè.

vida familiar i laboral i igualtat de
gènere dins la nostra filosofia.

Com participen els proveïdors
i treballadors directes en la presa
de decisions de Alternativa 3?
Amb els proveïdors de cafè mantenim una relació directa i a llarg
termini, on compartim inquietuds i
informació, que ajuda a aprendre pels
dos costats. Fem visites als productors
/ es entre 3 i 4 vegades a l’any, i intentem que els productors / es puguin
venir també a visitar-nos i realitzin
activitats de sensibilització per donar
a conèixer els beneficis que el comerç
just els aporta, tant com a productors
/ es com a la comunitat.
Els treballadors participem en les
preses de decisions amb participació
democràtica. El nostre organigrama
és completament lineal, i es comparteix i es participa de manera diària i
directa. A més, tenim conciliació de

Medi ambient i salut van lligats a la nostra alimentació?
Tots dos conceptes estan units
i ja no podem concebre una cosa
separada de l’altra. Una alimentació
equilibrada i sana passa per una cura
adequada del nostre medi ambient i
el de qui està produint. Totes les nostres accions compten i el consum de
productes responsables mediambientalment i socialment sostenibles formen part d’un esquema complet que
intenta reequilibrar els resultats d’un
sistema de consum que ens ha passat
una factura difícil d’assimilar en la
salut de les persones i el planeta. I és
aplicable tant a nivell de consum com
de producció, ja que els productors /
es milloren molt en salut al treballar
de manera artesanal i ecològica.
En la teva opinió personal, quina responsabilitat social tenim
els consumidors en adquirir un
producte?
Els consumidors tenim el poder
en el nostre hàbit de compra diari per
triar quin desenvolupament volem.

Aquesta elecció pot fomentar més
canvis que qualsevol vot a les urnes,
ja que en comprar estàs beneficiant i
apostant pel tipus de relacions comercials que vols que es facin, com vols
que es tingui cura del planeta i a quin
tipus d’empreses / cooperatives vols
donar suport.
On podem adquirir productes de Comerç Just i com distingir-los?
Avui dia es poden adquirir els productes a les botigues de Comerç Just (on
a més et pots informar de campanyes
de sensibilització i activitats), en botigues ecològiques, algun establiment
convencional i en botigues en línia.
Alternativa3 aposta per la certificació Fairtrade, el segell imprès en el
producte garanteix que aquest compleix amb els criteris de comerç just.
Aquests criteris es fixen mitjançant
un sistema democràtic de participació per tots els socis en el qual el 50%
dels vots és dels productors. La certificació Fairtrade és una eina eficaç en la
lluita contra la pobresa, que busca el
desenvolupament social, econòmic i
mediambiental dels petits productors
i productores del Sud.n
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