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Desgranant alternativesDesgranant alternatives
dels grups de consum ecològicdels grups de consum ecològic

de Sabadellde Sabadell

Els grups de consum ecològic a Sabadell

Què vol dir consum ecològic? Què vol dir consum ecològic? 

Consumir en ecològic vol dir fer-ho de manera responsable 
reflexionant sobre els productes que es consumeixen i els que 
es decideix no consumir. Vol dir també reduir el volum d’em-
bolcalls, reutilitzant els imprescindibles el màxim de vegades 
possibles i reciclant-los quan ja no siguin útils. Vol dir també 
reclamar a les administracions públiques suport a aquest mo-
del de consum, més sustentable mediambientalment parlant 
i més just per a les persones que consumeixen i les que viuen 
de la producció d’aliments.

Quins objectius perseguim els grups? Quins objectius perseguim els grups? 

• Promocionar les varietats i els productes d’alimentació 
locals i de temporadalocals i de temporada i ajudar a conservar-los. Ens 
preocupa la desaparició de llavors tradicionals i la 
imposició de llavors transgèniques.

• Defensar el comerç ecològic i de proximitat pa-comerç ecològic i de proximitat pa-
gant un preu justgant un preu just a les productores d’aliments com 
a model contraposat al de les grans multinacionals 
que s’enriqueixen amb la producció intensiva, sense 
preocupar-se dels prejudicis provocats al medi ambient 
i a les persones consumidores i productores d’aliments. 

• Lluitar per la sobirania alimentàriasobirania alimentària dels pobles en 
contraposició al model globalitzat imposat per les grans 
corporacions. Ens preocupa que els petits productors 
(de països del nord i del sud) tinguin dificultats en ali-
mentar les seves famílies per les polítiques d’exportació 
d’aliments imposades per les grans multinacionals de 
l’alimentació, l’OMC, el FMI i el BM. 

• Donar a conèixer l’agricultura i la producció ecològica 
com a model sostenible per contribuir a frenar el canvi frenar el canvi 
climàticclimàtic defensant una agricultura amb menor impacte 
mediambiental. Ens preocupa que l’excés de fertilitzats 
i pesticides i el transport intercontinental d’aliments 
tingui un gran cost mediambiental (tomàquets de Ma-
rroc, taronges de Brasil, raïm de Xile, soja i blat de moro 
d’Estats Units...). 

• Difondre la importància d’alimentar-se amb qualitatalimentar-se amb qualitat per 
mantenir i millorar la salut.

Quins grups hi ha a la ciutat i on som? Quins grups hi ha a la ciutat i on som? 

Des de la comissió RTA (relacions amb el teixit associatiu), 
de la qual formen part tots els grups de consum ecològic, 
tenim constància de l’existència dels següents:

• Teixit de la TerraTeixit de la Terra
El pioner; des de setembre de 2002. Som 60 famílies. 
Locals: Duran i Sors, 85 (Centre) i Dinarès, 1 (Creu Alta)
teixitdelaterra@gmail.com

• Tocant la PeraTocant la Pera
Constituït el setembre de 2009. Som 14 famílies. 
Lluís Parcerisa, 18. Tel. 691 65 64 68. 
tocantlapera@edpac.org

• Treu Banya!Treu Banya!
Constituït l’abril de 2010. Som 20 famílies.
Passatge colom, 18. Tel. 661 103 398. 
cooperativatreubanya@gmail.com

• Remenant les CireresRemenant les Cireres
Constituït el maig de 2010. Som 22 famílies. 
Les paus, 32. Tel. 607 647 709 / 615 854 533 
remenantlescireres@gmail.com

• UES Km 0UES Km 0
Constituït el juny de 2010. Som 6 famílies. 
Salut, 14-16. Tel. 93 725 87 (tardes).
natura@ues.cat

Com funcionem? Com funcionem? 

• Els diferents grups de consum ecològic de la ciutat ens ens 
coordinem per fer comprescoordinem per fer compres de productes ecològics de 
producció propera: hortalisses i fruites, pa, farina i deri-
vats, llet i derivats, ous i carn (vedella, xai, pollastre).

• Ens coordinem també per fer compres periòdiques de 
productes de rebost t ecològics (sucs, conserves, lle-
gums, arròs, mel...) i de comerç just (cafè, te, xocolata). 

• El funcionament intern de cada grup s’ha decidit en decidit en 
assembleaassemblea.

• Ens coordinem per visitar conjuntament les producto-visitar conjuntament les producto-
res,res, per organitzar activitats de formació obertes a la 
ciutadania, per redactar informació adreçada als grups 
i informació adreçada a la ciutadania a través dels 
mitjans de comunicació local i per donar suport a la 
creació de nous grups de consum.

* * Montse Artés (Tocant la Pera)Montse Artés (Tocant la Pera)

Gràcies Salme pel disseny del logo!Gràcies Salme pel disseny del logo!



recepta sense farmacèutiques 2: Crema de col-i-flor i atmelles

Ingredients per a 4 persones Ingredients per a 4 persones 

1 col-i-flor mitjana
1 ceba
1 litre d’aigua o de brou vegetal
1 gra d’all
20 g d’ametlles torrades i pelades
1 pessic de nou moscada
2 cullerades soperes d’oli d’oliva
julivert (opcional)
sal i pebre

* * Pilar Vinué (Teixit de la Terra)Pilar Vinué (Teixit de la Terra)

Elaboració Elaboració 

• Es cou la ceba pelada i tallada fina dins una cassola 
amb l’oli fins que s’ha estovat.

• S’hi afegeix la coliflor neta i tallada a brots petits, junta-
ment amb el brou o aigua i sal, i es deixa coure durant 
uns 20 minuts.

• Es fa una picada amb l’all, les ametlles i la nou mosca-
da, i s’afegeix a la cassola passats els 20 minuts.

• Es tritura procurant que quedi una crema homogènia.

• Se serveix decorada amb julivert o ametlla picada.

Avui coneixem a... El Molí de Bonsfills

El Molí de Bonsfills és una masia situada a Vallmanya de Vallmanya de 
Pinós, al SolsonèsPinós, al Solsonès. Hi treballen la Pilar i en Joan, i de tant 
en tant en Raimon i la Mariona, (els seus fills de 17 i 12 anys 
respectivament) els hi donen un cop de mà.

A la masia hi ha pollastres i porcs, però viuen principal-
ment dels pollastres, que són ecològics. Segons en Joan “de 
moment els porcs són convencionals, però ens faria il·lusió 
fer-los en ecològic més endavant.”

Van començar l’any 2002Van començar l’any 2002. Abans vivien fent ramaderia 
convencional, però per tal de fer un producte de més qualitat, 
més bo per a la salut, que no contaminés, més sostenible i 
més respectuós amb els animals i amb la natura, van pensar 
en la producció de pollastre ecològic.

El tipus de pollastre que tenen són uns híbrids força rústics rústics 
que es diuen “Sasso”que es diuen “Sasso”. És una varietat que s’adapta molt bé a 
pasturar per fora, i agrada molt per la seva qualitat de carn, 
encara que no creixi tant com altres varietats. La normativa 
ecològica només permet medicar amb productes homeopà-
tics o naturals. “Veuen aigua de font sense clorar i no tenen 
cap problema”, diu en Joan tot content. S’aconsella no clorar 
l’aigua, i només si és realment necessari es pot clorar, però 
cal demanar permís al CCPAE.

En producció convencional els pollastres creixen en 40 dies, 
llestos per a comercialitzar. Això s’aconsegueix forçant el 
creixement. Segons la normativa de producció ecològica, els 

pollastres han de tenir un mínim de 81 dies de vidaun mínim de 81 dies de vida. En Joan i 
la Pilar prefereixen tenir els pollastres entre 90 i 100 dies a les 
seves granges, deixant que creixin a ritme de la natura. A més 
a més mengen pinso 100 % ecològic.

Al Molí de Bonsfills, hi ha 8 galliners. Cada galliner té uns 
25-30 m2 amb uns 2.500 m2 de pati cada un. A cada galliner 
i ha entre 170-210 pollastres. Així doncs, aquesta infraes-
tructura els permet entrar pollets a un cobert nou, i vendre 
pollastres d’un cobert cada 15 dies.

Segons la normativa els patis podrien ser més petits, però 
segons en Joan “igual que les persones, si tenim espai per igual que les persones, si tenim espai per 
viure millor, estarem menys estressatsviure millor, estarem menys estressats i tindrem menys pro-
blemes. Doncs els pollastres igual.” A més a més la gallinassa 
(fems de pollastra) conté molt nitrògen. Si els patis fossin 
molt petits, la concentració per m2 seria massa gran, i hi hau-
ria possibilitat de contaminació per nitrats.

Tanmateix, aquests patis al descobert provoquen atacs 
d’àligues, que es mengen els pollastres. Hi ha temporades 
que en cacen un diari i a vegades dos. Algun cop també l’atac 
del visó americà, que és molt sanguinari i en mata molts de 
cop. És per això que saben la quantitat exacta de pollets que 
posen als galliners però mai no saben els que en sortiran.

Des de les Cooperatives de Sabadell, farem comanda dels 
pollastres del Molí de Bonsfills cada 4 setmanes. La primera 
ha estat pel dimecres 19 i dijous 20 de gener.

recepta sense farmacèutiques 1: Arròs amb bolets i carbassa

Ingredients per a 4 persones Ingredients per a 4 persones 

350 g d’arròs integral
500 g de carbassa
1 porro
3 grans d’all
300 g de bolets variats
40 g de parmesà ratllat
1 brot de farigola
4 brots de julivert
3 cullerades soperes d’oli d’oliva
sal i pebre

Suggeriment Suggeriment 

Si s’utilitza un arròs que no és integral, es pot afegir a la 
cassola juntament amb la carbassa i els bolets i amb el doble 
de volum d’aigua que arròs.

Elaboració Elaboració 

• Es posa a coure l’arròs amb l’aigua i un pessic de sal, i 
quan comença a bullir es baixa el foc al mínim, es tapa 
i es deixa coure durant uns 30-40 minuts (depèn del 
tipus d’arròs), fins que l’aigua s’ha absorbit.

• Es pela la carbassa i es talla a daus. Es netegen els 
bolets i, si escau, es tallen a làmines.

• Es cou el porro net i tallat petit i els alls pelats i lami-
nats, dins una cassola amb l’oli, durant 5 minuts. S’hi 
afegeix la carbassa amb els bolets, la farigola, sal i 
pebre.

• Es cou durant uns 15-20 minuts. Passat aquest temps 
s’hi barreja l’arròs i el julivert net i picat.

• Es rectifica de sal i pebre i es remena bé. I se serveix 
amb el parmesà pel damunt.



La XarXa d’Intercanvi de Sabadell

Què és la Xarxa Sabadell Què és la Xarxa Sabadell 

Una xarxa d’intercanvi és un espai de trobada i de relació 
entre persones interessades en intercanviar coneixements, 
habilitats, experiències i objectes. És a dir, que les persones, 
entitats i col•lectius adherits a la Xarxa estan disposats a 
oferir i rebre alguna cosa que necessitin o vulguin compar-
tir. Tothom pot beneficiar-se’n. Compartint, els recursos es 
multipliquen.

Què pretén? Què pretén? 

Formes de relació no mercantilitzades en una societat en 
excés jerarquitzada, consumista, aillada i anònima. El temps 
no es pot canviar, només es pot viure. La Xarxa vol promoure 
una nova forma de participació comunitària. Sabem que la 
diversitat multicultural i intergeneracional és més rica, i que 
podem viure en un món més humanitzat on cadascú prengui 
consciència de la seva pròpia utilitat social.

Què es pot intercanviar? Què es pot intercanviar? 

ConeixementsConeixements (informàtica, idiomes, jardinera, manualitats, 
cuina, etc.), habilitats (saber fer coses, traduccions, actuaci-
ons musicals, teatre, ball, etc.), infraestructures (sales, locals, 
carpes, etc.) i materiali material (equip de so, cadires, ordinadors en 
xarxa, etc.), i tot allò que vulguis compartir. Els intercanvis 
poden ser grupals o per parelles.

Les xarxes socials com les xarxes d’intercanvi o els bancs de 
temps, són una eina, no només d’inclusió social, sinó també 
de cohesió social, útil per a la societat en general, que permet 
crear vincles, llaços, fer comunitat, i fer créixer la participació.

L’objectiu de les xarxes d’intercanvi – bancs de temps és 
la recuperació de la funció de les famílies no nuclearsrecuperació de la funció de les famílies no nuclears (les 
d’abans) i del veïnatge del veïnatge, que permetien tenir cura dels nens, 
vells i discapacitats, etc., mantenir la vida comunitària, i 
ajudar-se, col•laborar, transmetre sabers, i no haver de pagar 
amb diners per tots aquells serveis que s’han de menester. 
Moltes de les coses per les que actualment es paga, antiga-
ment la gent s’ho feia ella mateixa. L’intercanvi no és un troc. 
El troc és un intercanvi entre dues coses amb un valor igual o 
similar, i no és això el que interessa. Els intercanvis d’aques-
tes xarxes socials es fan en temps diferents i a persones 
diferents. Es treballa en xarxa.

Així doncs, les xarxes d’intercanvi – bancs de temps:

• Milloren el poder adquisitiu dels socis perquè la gent 
estalvia diners en serveis.

• Recuperen la funció del veïnatge, com a eina contra la 
exclusió social.

• Són ecològics perquè es fan intercanvis materials, 
de manera que es redueix la generació de residus i 
s’afavoreix la reutilització.

• Fan augmentar l’autoestima de les persones que donen 
sabers i serveis.

S’acava el suport de l’Ajuntament S’acava el suport de l’Ajuntament 

Malauradament el govern municipal de Sabadell ha eliminat 
aquest servei, el Punt del Voluntariat i la Xarxa d’Intercanvis 
de Serveis Socials van néixer fa aproximadament tres anys i 
havien esdevingut un referent per al voluntariat. D’acord amb 
dades del propi Ajuntament, en el primer semestre de 2010 
el Punt del Voluntariat va atendre 806 usuaris, dels quals 
322 van ser particulars i la resta entitats. Per la seva part, la 
Xarxa d’Intercanvi està formada per 220 persones actives, 
que intercanvien coneixements o objectes de forma altruista, 
fomentant la solidaritat i la cohesió social.

Malgrat el passat 14 de desembre es va celebrar l’acte de 
reconeixement al Voluntariat, en què l’alcalde va destacar els 
valors d’aquest col•lectiu, només 48 hores després l’equip de 
govern prenia la decisió sobtada de tancar aquests serveis. 
Aquest canvi de criteri, que no s’ha posat en coneixement 
dels grups municipals en cap moment, ha generat lògicament 
malestar entre les entitats i persones usuàries d’aquests 
serveis i l’acomiadament de les persones que hi treballaven. A 
preguntes de l’Entesa per Sabadell en el darrer Ple Municipal, 
l’alcalde manifestava que no s’eliminava el servei, sinó que es 
canvia i es gestiona d’una altre manera, sense concretar més i 
posant de manifest una altre vegada la manca de transparèn-
cia i l’estil Bustos.

Continuant amb altres iniciatives Continuant amb altres iniciatives 

En el full de comiat de la Xarxa d’Intercanvi, ens animaven 
a continuar i aprofitar els recursos, entre altres ens donaven 
aquests contactes:

L’Ariadna té ganes de formar un grup de correu-e de 
xarxaires que vulguin continuar lligats. Els interessats podeu 
escriure-la: 
ariadna@cactus-disseny.com 

L’Adenc té una pàgina per fer donacions i peticions materi-
als: L’Ecomercat. 
http://ecomercat.adenc.cat/

Entreu-hi i utilitzeu-lo! Doneu-lo a conèixer. Altres enllaços 
d’intercanvis materials: 
http://www.reutil.net/cond_us_cs.htm

Us passem l’enllaç per estar informats dels mercats d’inter-
canvi que es van fent al nostre país: 
http://intercanvis.net/tiki-calendar.php
http://www.millorquenou.cat/cat/agenda
http://mercats-intercanvi.blogspot.com/ 

Podeu també consultar el blog de la Xarxa: 
http://xarxasbd.blogspot.com

Esperem que la RTA i grups de consum de Sabadell podem 
també participar i mantenir viva aquesta Xarxa d’Intercanvi de 
Sabadell.

* * Feliu Madaula (El Teixit de la Terra)Feliu Madaula (El Teixit de la Terra)



Estalvi energètic 

(d’electricitat, d’euros)

Acostumem a consumir energia i en concret electricitat, 
sense ser gaire conscients del nostre comportament antieco-
nòmic i dispensador. Són també necessaris canvis individuals, 
ens convé modificar el nostre comportament, fer-ne un ús 
eficient i estalviador de l’energia.

Aquest darrer augment de la tarifa elèctrica és degut a 
l’augment del cost de l’electricitat en les subhastes trimes-
trals CESUR, és deu al cost de mercat especulatiu, opac, gens 
transparent i que esdevé inflacionista. No té res a veure al 
el dèficit de tarifa ni en les primes a les energies renovables, 
Així ho afirma la Comissió Nacional d’Energia i la Comissió 
Nacional de la Competència http://www.revolucionenergetica.
info/2010/12/las-cosas-claras-la-subida-de-la.html?spref=tw

La climatitzacióLa climatització dels habitatges acapara el 40% del consum 
energètic, una bona exposició al sol, un bon aïllament i ús de 
la calefacció eficient, pot reduir el consum energètic un 26%, 
cada grau que evites pujar estalvies un 6% de consum de la 
calefacció.

L’escalfament de l’aiguaL’escalfament de l’aigua és el que segueix amb major 
consum d’energia. Instal·la col·lectors solars, consulta Guia 
Solar a http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/gu-
a-solar/. Hi ha subvencions; per coneixer les de l’Ajuntament 
de Sabadell aneu: http://www.sabadell.cat/fitxes/tramits/
tramit_2203.htm. 

En la utilització de la rentadorala rentadora, renta en fred i sense el 
prerentat, s’estalvia el 80% de consum energètic. Si pots 
estendre la roba, no utilitzis assecador, estalviaràs 480 kw. 
anualment en una casa de 4 persones.

La il·luminacióLa il·luminació representa el 20% del consum, amb llums 
de baix consum, pots reduir la despesa d’electricitat en un 
75%. No tots els espais requereixen la mateixa il·luminació, 
aprofitem la llum natural i apaguem els llums dels llocs on no 
hi som.

Tinguem en compte l’etiquetatge energèticl’etiquetatge energètic a l’hora de com-
prar electrodomèstics, els de més baix consum A+. Desen-
dollem els carregadors, els transformadors de les làmpades 
halògenes i els aparells que no utilitzem, podem tancar el 
interruptor de tall d’una regleta d’endolls i estalviarem entre 
un 5 i un 13% d’electricitat.

En el cas de les neveresles neveres amb gel, descongeles amb regulari-
tat. Cada Grau que baixes la temperatura augmenta un 5% el 
consum d’electritat.

Les decisions que prenem com a consumidors tenen un 
impacte amb el nostre estalvi i amb el medi ambient, reduint 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la contaminació. 
Ens cal informar-nos i actuar.

Podeu consultar: 
http://www.terra.org/html/s/producto/1/index.php
http://www.intiam.cat 
http://www.somenergia.cat

* * Feliu Madaula (Teixit de la Terra)Feliu Madaula (Teixit de la Terra)

Què fem dels espais?

Tots sabem de la importància que tothom tingui un aixopluc, un aixopluc, 
una casauna casa. Tots i totes en necessitem. Aquestes conformen els 
pobles i ciutats. Així mateix, no sabem concebre un espai ur-
banitzat sense certa regulació (enllumenat, aigua corrent per 
tothom, asfalt, voreres, senyals de trànsit, espais públics per 
hospitals, escoles...). Així apareixen les normes urbanístiques,normes urbanístiques, 
on hi ha una sèrie de criteris per a la gestió d’aquests espais.

Per la mateixa regla de tres, els espais naturals també estan espais naturals també estan 
regulatsregulats. Així hi ha Parcs Nacionals, Reserves Naturals, Parcs 
Naturals... és a dir, figures jurídiques que regulen els espais on 
hi ha natura ( fauna i flora silvestre). Això ens permet gaudir 
de certes zones boscoses per a l’oci i per a mantenir la biodi-
versitat de les nostres contrades.

I què n’hem de dir dels espais agrarisdels espais agraris? Resulta que no hi 
ha cap classificació per a gestionar els espais agraris. Potser 
els urbanistes ho han considerat fins ara “espais pendents 
d’urbanitzar”? que potser no s’han de gestionar? Que no s’han 
d’arreglar els camins? Que no s’han de conservar els aqüífers? 
I protegir les collites dels furs? 

Tan és així que en les últimes dècades, l’equilibri urbà –
camp– agrari s’ha anat degradant... Des de certes adminis-
tracions i certs gestors del territori s’han dibuixat una sèrie 
d’espais per a protegir les zones agràries, denominades “Parcs 
Agraris”. Així, neix el “Parc Agrari del Baix Llobregat”, “Gallecs” 
a Mollet del Vallès, “Cinc sènies” a Mataró o el “Parc Agrari de 
Sabadell” a la zona de Sant Julià.

Aquests espais es mostren com a zones d’especial interès especial interès 
agrícolaagrícola. Imprescindibles com a connectors dels diferents 
espais naturals per a mantenir certa fauna. Es presenten im-im-
prescindibles per a mantenir una qualitat de vidaprescindibles per a mantenir una qualitat de vida pels ciuta-
dans dels pobles i ciutats properes que sembla que està molt 
afectada...

Tanmateix, no hi ha cap figura jurídica que les defensi no hi ha cap figura jurídica que les defensi de les 
agressions que pateix la societat i la natura enfront el creixe-
ment desenfrenat que, com hem dit, l’àrea metropolitana fa 
dies, i anys que pateix. 

Així, no cal ser un figura per saber que és més fàcil i econò-
mic fer passar les carreteres per camps, encara que no siguin 
plans, que per polígons o boscos. Doncs bé, això és el que 
està passant a casa nostra. El Parc Agrari de Sabadell es veu El Parc Agrari de Sabadell es veu 
afectatafectat justament al costat de la carretera de Matadepera, a 
la “Ruta del Colesterol”. És evident que a Sabadell cal una 
ronda! Però no seria més fàcil fer un altre traçat? Hi ha una 
plataforma que ha esbossat una contraproposta, però cal que cal que 
el conjunt de la societat la presenti com a alternativael conjunt de la societat la presenti com a alternativa. T’HI 
APUNTES?

Pots trobar informació a: http://www.facebook.com/
home.php#!/profile.php?id=100001999781176. O bé al blog: 
http://parcsantjulia.blogspot.com/.

* * Roc Mas (Remenant les Cirerers)Roc Mas (Remenant les Cirerers)


