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Per aconseguir un creixement econòmic i 
un desenvolupament sostenible, és urgent 
reduir la petjada ecològica mitjançant 
un canvi en els mètodes de producció 
i consum de béns i recursos. En aquest 
sentit, és important instar les indústries i els 
consumidors a reciclar i reduir el rebuig.

És important reduir a la meitat el 
malbaratament per càpita d’aliments al 
món, en l'àmbit del comerç minorista i 
dels consumidors, per crear cadenes de 
producció i subministrament més eficients. 
Això pot contribuir a millorar la seguretat 
alimentària i portar-nos cap a una 
economia que utilitzi els recursos de manera 
més eficient.

Per assolir aquest objectiu és vital 
donar suport als països en vies de 
desenvolupament en l’enfortiment de la 
seva capacitat científica i tecnològica, per 
tal d’avançar cap a modalitats de consum i 
producció més sostenibles.

Responsabilitat per ser sostenibles

Segons dades de Nacions Unides, prop 
de la tercera part dels aliments que 
es produeixen acaben podrint-se. A 
més, més de mil milions de persones 
viuen sense accés a l’aigua dolça. 
Aquestes són algunes dades que han 
portat l’organització a declarar que una 
de les principals causes que continuï 
deteriorant-se el medi ambient mundial 
són les modalitats insostenibles de consum 
i producció, particularment en els països 
industrialitzats. Hem de modificar els nostres 
hàbits, tant en la producció com en el 
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consum. En la producció, ens ajudarà la 
inversió destinada a la millora energètica 
dels processos productius. En el consum, 
farà que assumim uns valors més generosos 
i responsables amb l’entorn en què vivim. 
A Auren examinem les polítiques de 
Responsabilitat Social Corporativa de les 
empreses i entitats, verificant que en els 
processos productius estiguin implantades 
les bones pràctiques exigides per la llei. Ens 
preocupa conscienciar i transmetre que 
un consum responsable no és necessari: és 
imprescindible.
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RELATS
SOLIDARIS

¿Tens plans per aquest dissabte?, em va 
watsapejar la meva amiga Charo. ¿Per?, li 
vaig respondre jo. ¿Anem de compres?, em 
va contestar ella. ¡I tant!, m’hi vaig apuntar 
immediatament.

Anar de compres amb la meva amiga 
sempre és divertit: parlem, prenem alguna 
cosa i a més té un sisè sentit per trobar 
gangues entre roba, sabates i altres 
complements.

Vam anar a un centre comercial i, entre 
converses i pauses per prendre cafè, vam 
començar a entrar i sortir de botigues. No 
trobàvem les gangues que estàvem buscant 
i ens semblava que tot tenia uns preus molt 
alts.

Tot i així, vam comprar diverses peces de 
roba cada una, malgrat queixar-nos del seu 
preu. Ens fixàvem en les etiquetes i vèiem 
que les peces de roba estaven fabricades 
majoritàriament en països del Sud-est Asiàtic. 
No enteníem que, venint de països on el cost 
de fabricació és tan baix, els apliquessin uns 
marges tan alts.

Al final, vam trobar unes samarretes amb uns 
colors molt alegres que ens van agradar de 
seguida i, a més, estaven gairebé regalades. 
Després de tota una tarda voltant botigues, 

havíem trobat la nostra ganga. Ens vam 
acomiadar i cada una va tornar a casa amb 
les seves compres.

Com faig habitualment quan vaig de 
compres, en arribar a casa m’agrada tornar-
me a emprovar les peces i així els hi ensenyo 
al meu marit.

A cada faldilla, pantaló o jaqueta que li 
ensenyava, el comentari era gairebé idèntic 
a l’anterior: molt bonic, molt del teu estil. 
Vaig pensar “la seva opinió sempre és la 
mateixa quan li ensenyo alguna cosa nova”. 

Quan vaig acabar d’emprovar-me la 
roba per segon cop i de fer una desfilada 
improvisada davant d’un únic espectador, 
vaig començar guardar-la a l’armari. Em 
vaig adonar que em costava encabir-la 
i que havia d’empènyer perquè ja està 
molt ple; els penjadors se’m rebel·laven i 
actuaven com bumerangs: jo els empenyia 
cap a dins i ells tornaven a sortir i, encara 
pitjor, enredats entre ells, sobretot els de les 
faldilles.

Em va venir al cap buscar a YouTube un 
tutorial de la Marie Kondo sobre com 
endreçar els armaris de tal manera que 
pogués guardar més roba en el mateix 
espai, que ja estava complet. 

La meva amiga em va enviar un missatge: 
“T’hi ha cabut tot bé, a l’armari? Jo he de 
començar a retirar roba, però em fa llàstima 
perquè la majoria està força nova i tinc unes 
quantes peces sense estrenar.”

La setmana següent, després d’haver 
estrenat la samarreta que m’havia sortit tan 
barata i que tenia uns colors tan bonics, la 
vaig ficar a la rentadora amb altres peces i 
vaig programar un programa de rentat curt i 
suau. De sobte em vaig adonar que l’aigua 
que girava a la rentadora no era incolora, 
sinó que tenia un color vermellós molt 
alarmant. Quan vaig treure la bugada de la 
rentadora, totes les peces havien canviat de 
color i d’estampat: ara estaven plenes de 
taquetes vermelles i taronges molt originals.

Després d’advertir immediatament la meva 
amiga que no se li acudís ficar la samarreta 
a la rentadora, em vaig asseure a mirar la 
televisió a veure si em passava el disgust. 

Curiosament, fent zàping, vaig topar amb un 
programa centrat en les fàbriques ubicades 
en diversos països del Sud-est Asiàtic, 
fàbriques on es produeix la roba que venen 
les marques més conegudes i esteses a 
Espanya i a Europa.
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Escoltant la informació que aportava el 
programa sobre les condicions laborals 
existents en moltes d’aquestes fàbriques, la 
falta de controls i normativa mediambiental 
en aquests països, em vaig recordar de 
la meva roba destenyida i de la tarda de 
compres que havia compartit amb la meva 
amiga la setmana anterior.

Després de reflexionar sobre el que havia 
sentit al programa i de recordar la roba que 
havia comprat la setmana anterior i tantes 
altres vegades, vaig arribar a conclusions 
que no em van fer sentir bé amb mi mateixa. 

Havia gastat diners de manera absurda en 
roba que no m’era necessària, a la vista de 
com tinc de ple l’armari; no havia comprat 
res diferent ni original, perquè el meu marit 
opinava que tot era  “molt del meu estil”, 
m’havia queixat dels preus, sense pensar 
un sol instant en el salari i les condicions 
laborals de les persones que havien treballat 
fabricant aquestes peces i únicament 
m’havia fixat si la samarreta era barata, 
sense pensar si els productes i mètodes que 
s’havien utilitzat per confeccionar-la podien 
malmetre el medi ambient.

No prometo no tornar a anar de compres, 
però sí que em faig un propòsit: llegir i 

estudiar sobre el consum responsable i 
aprendre com les meves decisions de 
compra afecten el nostre entorn. Espero 
que aquest aprenentatge em porti a 
comprendre que acumular coses no em farà 
més feliç; que totes les persones tenim dret 
a unes condicions laborals i de vida dignes i 
que, un cop destruït el nostre medi ambient, 
no en tenim cap altre que el substitueixi.
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FITES

Les fites fixades per les Nacions Unides 
d’aquí a l’any 2030 són:

• Reduir a la meitat el malbaratament 
d’aliments per càpita mundial en la 
venda al detall i reduir les pèrdues 
d’aliments en les cadenes de 
producció i subministrament, incloses 
les pèrdues posteriors a la collita.

• Aconseguir la gestió sostenible i l’ús 
eficient dels recursos naturals. 

• Reduir considerablement la generació 
de material de rebuig mitjançant 
activitats de prevenció, reducció, 
reciclatge i reutilització.

• Animar les empreses, en especial 
les grans empreses i les empreses 
transnacionals, que adoptin 
pràctiques sostenibles i incorporin 
informació sobre la sostenibilitat en la 
presentació d’informes.

• Elaborar i aplicar instruments per vigilar 
els efectes en el desenvolupament 
sostenible, per tal d’aconseguir un 
turisme sostenible que creï llocs de 
treball i promogui la cultura i els 
productes locals.

• Racionalitzar els subsidis ineficients 
als combustibles fòssils que fomenten 
el consum antieconòmic eliminant 
les distorsions del mercat, d'acord 
amb les circumstàncies nacionals. 
Aquesta mesura es podria dur a 
terme mitjançant la reestructuració 
dels sistemes tributaris i l'eliminació 
gradual dels subsidis perjudicials, 

quan existeixin, per reflectir-ne 
l'impacto ambiental, tenint en 
compte plenament les necessitats i 
condicions específiques dels països 
en desenvolupament i minimitzant els 
possibles efectes adversos en el seu 
desenvolupament. D'aquesta manera, 
es protegiria els pobres i les comunitats 
afectades.

https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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DADES

• Si la població mundial arribés als 9.600 
milions el 2050, es necessitaria l’equivalent 
a gairebé tres planetes per proporcionar 
els recursos naturals necessaris per 
mantenir l’estil de vida actual.

• Menys del 3% de l’aigua del món és 
fresca (potable), de la qual el 2,5% 
està congelada a l’Antàrtida, l’Àrtic 
i les glaceres. Per tant, la humanitat 
compta amb tan sols el 0,5% per a 
totes les necessitats d’aigua dolça de 
l’ecosistema i de l’ésser humà.

• Cada any, es calcula que un terç de tots 
els aliments produïts, equivalents a 1.300 
milions de tones, per valor d’uns 1.000 
milions de dòlars, acaba podrint-se en els 
contenidors dels consumidors i minoristes, 
o es fa malbé a causa de les males 
pràctiques del transport i la collita.
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CITES

“A nosaltres ens toca decidir si el nostre 
consum i els nostres diners donen suport 
a formes de producció socialment i 
ambientalment responsables, o si donem 
suport a aquelles que contaminen, 
exploten i abusen del seu poder 
econòmic”. 

Pablo Chamorro, responsable d’Educació 
de Greenpeace

“Necessitem viure simplement perquè 
altres puguin simplement viure.” 

Mahatma Gandhi, pensador i polític indi

“El consum pot convertir-se en una arma 
formidable per fer canviar el curs de la 
història; els consumidors, si volen, poden 
imposar a les empreses comportaments 
més justos.” 

Francesco Gesualdi, assagista

https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
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UNA PERSONA 
COM TU

CARMEN FLORIDO DE LA NUEZ

Doctora en Economia per la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

Professora del Departament d’Anàlisi Econòmica de la ULPGC

Investigador responsable del grup d’economia del projecte Mac-Interreg Islandap 

Què entenem per consum responsable?

El concepte de consum responsable fa 
referència a un consum conscient, crític, just, 
solidari i auster, donant suport als productes 
d’empreses compromeses amb el medi 
ambient, a les petites i mitjanes empreses, als 
productes locals.

Per això és necessari sensibilitzar els 
consumidors mitjançant l’educació 
sobre els modes de vida sostenible, 
facilitant informació adequada a través 
de l’etiquetatge, normes d’ús, etc. i això 
comporta la necessitat d’un nou model 
alternatiu al lineal imperant avui dia 
(extraure-produir-consumir-llençar), que és el 
model d’economia circular.

Aquest model és un model sistèmic, holístic i 
inclusiu, l’objectiu del qual és “residus zero”, 
que genera un efecte positiu en l’economia i 
el medi ambient, ja que dóna valor als residus 

convertint-los en matèria susceptible de 
ser utilitzada per a la producció i així reduir 
l’extracció de recursos naturals a zero. 

Aquest model ens permet créixer més 
amb menys, garantint un major benestar 
econòmic, social i mediambiental.

Com forma part el consum responsable de 
l’economia circular?

La necessitat de dur a terme la transició 
cap a un model d’economia circular està 
estretament vinculat a l’ODS número 12: 
producció i consum responsable.

Això implica: 

• Fer més i millors coses amb menys 
recursos.

• Crear guanys nets de les activitats 
econòmiques mitjançant la reducció de 
la utilització dels recursos, la degradació 

i la contaminació, i assolir al mateix 
temps una millor qualitat de vida.

• Adoptar un enfocament sistèmic 
i aconseguir la cooperació entre 
els participants de la cadena de 
subministrament, des del productor fins al 
consumidor final.

• Sensibilitzar els consumidors mitjançant 
l’educació sobre els modes de vida 
sostenible, facilitant informació 
adequada a través de l’etiquetatge, 
normes d’ús, etc.

Tots aquests punts es troben en els objectius 
del model d’economia circular, “més és 
menys”: fer un ús eficient dels recursos i 
l’eficiència energètica, crear infraestructures 
sostenibles i facilitar l’accés als serveis bàsics, 
llocs de treball ecològics i decents, factors 
que suposaran una millor qualitat de vida 
per a tots.

Per què es parla tant ara d’economia circular 
i de consum responsable?

Les tendències demogràfiques naturals, 
sumades a les conseqüències de 
l’escalfament global, plantegen un seguit 
de desafiaments. Aquests desafiaments són 
la conseqüència dels fluxos migratoris, o de 
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la concentració de la població en grans 
ciutats, particularment en certes àrees 
geogràfiques amb facilitat d’abastiment 
d’aliments, com també d’accés a l’aigua 
potable. 

Es preveu que per a l’any 2050 hi hagi una 
població de 10.000 milions de persones, 
de les quals es calcula que uns 3.000 
milions poden ser considerades com 
a classe mitjana. Això incrementarà 
exponencialment el consum.

Hi haurà una major demanda que oferta, 
fet que es traduirà en encariment i volatilitat 
dels preus. Europa s’està quedant sense 
recursos, no pot seguir creixent amb l’actual 
sistema de producció. 

Per tant, vivim un moment apassionant: la 
Unió Europea està potenciant i finançant 
estudis i projectes que permetin assentar 
les bases de com funcionarà l’economia 
en un futur, a través d’un ambiciós paquet 
d’economia circular. Estem parlant d’un 
canvi profund i radical del nostre sistema 
econòmic, que es basi a reduir el consum 
de recursos naturals i reutilitzar els béns 
produïts.

Com serà la transició del nostre sistema 
econòmic actual a l’economia circular?

La transició no serà fàcil. Actualment només 
s’han assentat les bases per poder dur a 
terme aquest canvi, però queda molta feina 
per fer.

Primer de tot cal dur a terme una tasca de 
formació i conscienciació de la societat, 
sobre les conseqüències que pot tenir no dur 
a terme aquesta transformació econòmica 
i social. Les administracions públiques, en els 
diversos nivells, haurien de coordinar-se per 
dur a terme aquesta labor d’informació i 
conscienciació, sobretot per incentivar que 
els diversos agents econòmics iniciïn aquesta 
transició.

La circularitat requereix una acció local, 
“pensar globalment i actuar localment”, 
però això no impedeix el desenvolupament 
de pràctiques en l’àmbit regional, nacional i 
fins i tot supranacional en sectors estratègics 
com el sector energètic, construcció i gestió 
de residus, sector agroalimentari, etc.

Des del punt de vista de les empreses, ¿com 
es durà a terme aquesta transformació?

És un procés costós que necessita un gran 
esforç inversor, en el qual les empreses 
hauran d’invertir molts diners per adequar 

UNA PERSONA 
COM TU

els sistemes productius als nous paràmetres 
de reduir el consum de recursos i reutilitzar 
els residus com a nous inputs: fer més amb 
menys.

Les empreses han d’interioritzar els efectes 
ambientals i socials dels productes i serveis 
que produeixen, tant dels cicles de vida 
dels productes com de la forma en què 
aquests es veuen afectats per la utilització 
que en fem en el nostre estil de vida. Han 
d’identificar, en la cadena de valor, els punts 
crítics on la intervenció serà crucial; per fer-
ho, la innovació i l’eco disseny són crucials: 
les empreses han d’utilitzar el seu poder 
innovador per dissenyar solucions que inspirin 
i motivin les persones a portar estils de vida 
més sostenibles i això costa diners.

Per això, les empreses hauran de col·laborar 
entre sí: els residus que generi una seran 
reutilitzats per una altra. 

Les grans companyies disposen de més 
recursos financers per poder escometre 
aquesta transformació, però les petites 
empreses també hauran de recircularitzar les 
seves ofertes financeres, ja que el model ha 
canviat; els préstecs amb garanties d’actius 
es convertiran en préstecs amb garanties 
per relacions i això implica canvis i millores 
en les lleis contractuals, per garantir aquestes 
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relacions que sustenten la nova economia 
circular. 

Aquest nou sistema econòmic ¿suposarà 
l’obtenció de menys beneficis per a les 
empreses?

Ben al contrari: inicialment caldrà fer 
inversions fortes, però, un cop efectuada 
l’adaptació, les empreses tindran menys 
costos, en reduir la necessitat de més 
recursos i reutilitzar els residus que es 
converteixen ara en inputs per a la 
producció. 

La Comissió Europea estima un estalvi 
en matèries primeres per part de la 
indústria de 600.000 milions d’euros (un 
8% de la facturació anual de la UE l’any 
2015). Igualment, s’estima que la creació 
d’ocupació representi a l’entorn de 580.000 
nous llocs de treball associats al nou model, 
dels quals un 30% està associat al ple 
compliment de la normativa comunitària.

Els escenaris i projeccions realitzades 
indiquen que d’aquí al 2030 l’economia 
circular pot generar un benefici d’1,8 bilions 
d’euros en el conjunt de la Unió Europea, 
xifra que suposa 0,9 bilions més que l’actual 
model d’economia lineal.

D’altra banda, diferents organismes 
internacionals coincideixen que la transició 
cap a una economia circular suposarà un 
creixement net de l’ocupació al voltant de 
l’1%, en compensar-se els llocs de treball 
creats pels sectors en desenvolupament 
amb aquells que es destruiran en sectors 
més contaminants. Segons dades de l’OCDE, 
el 80% de les emissions de CO2 es donen en 
sectors que representen menys del 10% de 
l’ocupació i del valor afegit.

Com afectarà aquesta transformació a 
l’ocupació?

També es produirà una transformació en 
els llocs de treball. Inicialment se’n perdran, 
perquè aniran desapareixent alguns 
dels tradicionals: els que corresponen 
amb l’actual sistema productiu, en 
particular, aquells que tinguin a veure 
amb combustibles fòssils. Alhora, aniran 
sorgint nous llocs de treball adaptats a les 
noves necessitats, com a conseqüència 
de l’allargament de la cadena de valor 
dels productes i de l’eco innovació i l’eco 
disseny, que ens permetrà recuperar totes 
les parts que composen un producte, 
per substituir-les per altres de prestacions 
superiors; això comportarà la necessitat de 
mà d’obra qualificada.

Ja existeix una preocupació per quins són 
els llocs de treball necessaris en el futur i 
la qualificació que requeriran per donar 
resposta a les necessitats d’aquest nou 
sistema econòmic.

Atenent les estimacions de la Comissió 
Europea, la transició crearà un nombre 
substancial de llocs de treball (400.000 
a la UE, 52.000 a Espanya), afavorirà el 
creixement socioeconòmic a escala local 
i enfortirà la cohesió social i la integració. 
Limitarà i/o evitarà l’impacte ambiental 
i els danys irreversibles en el clima i la 
biodiversitat, i reduirà les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle.

¿Què s’està fent avui dia per arribar a 
aquesta transformació?

Afortunadament, existeixen moltes iniciatives 
que estan donant els seus fruits. Si ens 
centrem en Canàries, s’han posat en 
marxa diversos projectes i iniciatives per 
millorar la circularitat en el context de les 
illes i fomentar els màxims beneficis d’una 
economia que és regenerativa pel seu 
disseny. Entre aquests projectes, destaquen 
Ewaste, Baqua, en els quals els principis que 
sustenten l’economia circular estan sent 
implementats d’una manera rendible, en 
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termes d’externalitats ambientals positives, 
viabilitat econòmica i compromís entre 
els grups d’interès. La implementació 
d’aquestes iniciatives ha demostrat 
proporcionar una varietat de beneficis a 
nivell ambiental, social i econòmic, però 
sobretot en el context d’insularitat.

Ewaste és una empresa privada ubicada a 
Tenerife, amb un model de negoci que es 
basa en el tractament, reciclatge i revenda 
de residus elèctrics i electrònics. Tracta més 
de 100 tipus diferents d’aparells, amb la 
qual cosa aconsegueix una reducció de 
fins un 99,8% en emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Tot un exemple a seguir, obtenint 
beneficis tant mediambientals com socials. 

La ULPGC participa en dos projectes 
europeus destacables: Baqua, finançat 
pel Programa Life de la UE, que utilitza els 
residus orgànics del plataner per crear una 
fibra que pot substituir el plàstic, valoritzant 
per tant aquests residus i fomentant així una 
economia amb baixes emissions, eficient i 
competitiva; i el projecte Islandap, finançat 
pel Programa Mac-Interreg 2014-2020, en 
el qual participo juntament amb altres 
membres de la ULPGC, que se centra a 
potenciar l’R+D+i en producció sostenible 

aquapònica, adequada a les especificitats 
de la regió. Donem valor a un conjunt de 
residus orgànics per a l’elaboració de pinsos 
per als peixos del sistema aquapònic, els 
excrements dels quals adoben les plantes 
a través d’un circuit tancat. En aquest 
projecte, estimulem el desenvolupament de 
l’economia local a través de l’establiment 
de sinèrgies entre el sector turístic (el major 
generador de residus, entre els quals, 
orgànics) amb l’agricultura i l’economia 
local, que ens ajuda així a tancar el cercle. 
A més, en aquest projecte hem creat 
una xarxa de treball multidisciplinària 
“RECIS”, que promou la producció primària 
sostenible, la revaloració dels biorecursos, 
la biotecnologia, l’economia circular i 
l’educació en aquestes àrees.

Fora del context canari existeixen molts 
exemples d’empreses, com H&M, que recull 
roba usada, a canvi d’un incentiu per a 
noves compres, i introdueix aquesta roba 
rebutjada de nou en el procés productiu 
com a input; Starbucks, que ja no usa el 
plàstic i a més recicla els pòsits del cafè; 
IKEA, que ha creat una comunitat de clients 
que reparin i reciclin els seus sofàs, coixins i 
cadires, i també ofereix un servei de lloguer 
de mobles; Ecopapel, que crea pastes 

cel·lulòsiques de paper a partir de matèries 
primeres alternatives; Ecozap, dedicada 
a la venda de sabates ecològiques; ATP 
Iluminación, empresa espanyola que fabrica 
enllumenat públic immune a la corrosió, 
segur contra electrocucions i vandalisme, 
amb 10 anys de garantia; Ecoalf, que recicla 
materials plàstics i fil per fer bosses de mà, 
accessoris i roba.

En aquest procés de canvi cap a la 
Responsabilitat Social Corporativa de les 
companyies, que tot just està a l’inici, és 
fonamental que s’hi involucrin i liderin el 
canvi.

Quines mesures es poden prendre a les 
Canàries?

Tal com recull l’esborrany de l’Estratègia 
d’EC de Canàries, a les Canàries són sectors 
prioritaris l’agricultura i aqüicultura, indústria 
i construcció, sector turístic i transport; i 
com a recursos prioritaris, aigua, energia 
i aliments. El major sector generador de 
residus és el turisme; de fet, un estudi recent 
mostra que a Tenerife (Illes Canàries) un 
turista addicional augmenta la producció 
de residus en 2,97 kg / dia, 1,32 kg / dia més 
que la d’un habitant resident habitual. 
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Una mesura urgent seria substituir els 
combustibles fòssils per energies alternatives, 
per tal d’aconseguir un estalvi energètic 
i una menor contaminació. També són 
urgents les mesures encaminades a reduir 
el consum d’aigua, que és un recurs molt 
escàs, reutilitzant les aigües grises, entre altres 
mesures.

En el projecte Islandap s’estan analitzant 
els hàbits i comportaments dels turistes i 
l’empresa hotelera, pel que fa a pràctiques 
circulars sostenibles, que comportin la 
reducció dels residus que es generen. 

Un exemple seria substituir el sistema de 
bufet lliure als àpats per dos o tres menús, 
així s’evitaria el malbaratament d’aliments. 
Si, a més, un d’aquests menús estigués 
constituït per productes locals, això afavoriria 
el desenvolupament de l’economia local i a 
més permetria també un major coneixement 
de la nostra gastronomia i de la nostra 
cultura. 

També seria molt interessant establir sinèrgies 
entre el sector hoteler i l’economia local, 
en termes de separació selectiva de 

residus orgànics, per produir compost i oferir 
productes frescos, naturals i de proximitat.

Una altra pràctica circular per part de 
l’empresa hotelera seria donar-li noves 
utilitats a la llenceria gastada, etc.
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PROPOSTES

De les moltes recomanacions per dur a 
terme un consum més responsable, les idees 
més destacades són les següents: 

• Fes una llista dels productes que 
necessites abans d’anar a comprar i no 
te’n desviïs.

• Fixa’t en l’etiqueta energètica que 
porten molts productes i escull aquells 
que siguin més eficients. En qüestió de 
bombetes, la resposta és sempre LED; 
si ets empresa, aposta per l’eficiència 
energètica en tots els teus punts de 
consum i producció!

• La teva compra és un vot per a les 
empreses; dona’l a aquelles que 
respecten el medi ambient i els drets 
humans; si ets empresa, treballa perquè 
et votin!

• Compra productes de temporada 
i de proximitat: les cireres al Nadal 
són exòtiques, però la seva petjada 
ecològica és inacceptable. 

• Coneix productes sostenibles a través 
dels segells, com l’ecoetiqueta MSC 
per al peix o el certificat FSC per a 
productes forestals. 

• Reutilitza i recicla; si ets empresa, pensa 
en economia circular!

• Embalatges: evita comprar productes 
amb envàs, però si és imprescindible, 
pensa en aquells que siguin fàcils de 
reciclar, com el vidre; les bosses de 
plàstic ni tocar-les! Si ets empresa, ajuda 
el teu consumidor a seguir aquesta 
regla d’or. 

• Tant si ets empresa com consumidor 
final, el teu objectiu ha de ser l’energia 
renovable: evita consumir combustibles 
fòssils. 

• Regula la temperatura de la 
calefacció i l’aire condicionat de 
forma adequada. Estalviaràs energia 
si la temperatura de casa teva se situa 
en 21ºC a l’hivern i 26ºC a l’estiu. Si a 
més existeixen espais que no s’utilitzen 
habitualment, és més sostenible aïllar-
los del condicionament habitual i 
aclimatar-los de forma puntual quan 
sigui necessari. 

• L’aigua serà or en el futur, hem de 
malbaratar-la al mínim possible: 
redueix el temps de dutxa després 
d’haver-te ensabonat i esbandit, per 

no parlar de les banyeres: només per 
prescripció facultativa per exemple, 
en cas de còlics; utilitza el rec gota a 
gota; la rentadora i el rentavaixelles 
sempre plens, mai a mitges. Si ets 
empresa, analitza tots els teus processos 
productius que requereixin aigua i 
inverteix a reduir-ne el consum. 

Segur que tu tens més idees…

https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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REFERÈNCIES

https://www.economiasolidaria.org/
consumo-responsable

REAS és una xarxa de xarxes d’economia 
alternativa i solidària, composta per més de 
vuit-centes entitats, que s’agrupen en xarxes 
territorials i sectorials. El fi principal de REAS 
és fer possible una altra manera d’enfocar i 
gestionar l’economia, a través de potenciar, 
donar suport i coordinar les iniciatives 
associatives, empresarials, econòmiques i 
financeres que estan compromeses amb els 
sis grans principis de la Carta Solidària que 
es pot trobar a la web, a més de molta més 
informació sobre consum responsable.  

https://www.pactomundial.org 

El Pacte Global o el Pacte Mundial de 
Nacions Unides (UN Global Compact) és 
un instrument de les Nacions Unides (ONU) 
creat el 1999 amb l’objectiu de ser la major 
iniciativa voluntària de responsabilitat social 
empresarial al món.

Té com a fi transformar el mercat global, 
potenciant un sector privat sostenible i 
responsable, sobre la base de 10 principis 
en àrees relacionades amb els drets 
humans, el treball, el medi ambient i la 
corrupció. El Pacte Mundial de Nacions 
Unides persegueix dos objectius principals:

• Incorporar els 10 principis en les 
activitats empresarials de tot el món.

• Canalitzar accions en suport dels 
objectius més amplis de les Nacions 
Unides, inclosos els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS).

https://blog.oxfamintermon.org/ 
beneficios-del-consumo-responsable

El consum responsable és molt més que una 
tendència: és una alternativa a les lògiques 
del consum massiu que es basa a adquirir 
productes sostenibles i que aportin valors 
com la igualtat d’oportunitats, la reducció 
de la pobresa, el treball digne, la solidaritat i 
la cura i la conservació del medi ambient.

Des que ens llevem fins que ens n’anem a 
dormir estem consumint, bé sigui mitjançant 
l’ús d’aigua o electricitat o adquirint nous 
productes o serveis. Però, ¿ho fem de 
forma responsable? ¿Som conscients de 
la despesa energètica o alimentària que 
estem generant?

https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
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Coneix el nostre llibre GOVERNA ALTAVOZ 17

https://www.auren.com/es-ES/noticias/publicaciones/2017-03-01/libro-governa
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Compromès amb

CORRESPONSALS

EUROPA: Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, 
Malta, Montenegro, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Rússia, Sèrbia, Suècia, Suïssa, Ucraïna, Xipre. 
AMÈRICA: Argentina, Bolívia, Brasil, Canadà, Colòmbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, EUA, Guatemala, Hondures, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, 
República Dominicana, Uruguai, Veneçuela, Xile. ORIENT MITJÀ I ÀFRICA: Algèria, Angola, Aràbia Saudita, EAU, Egipte, Israel, Jordània, Kènia, Kuwait, 
Líban, Marroc, Maurici, Nigèria, Sud-àfrica, Tunísia, Turquia. ÀSIA-PACÍFIC: Austràlia, Bangladesh, Corea del Sud, Índia, Indonèsia, Japó, Malàisia, Nova 
Zelanda, Pakistan, Singapur, Tailàndia, Xina.
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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