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editorial

L’acte polític de 
consumir 
Vivim en una societat de consum 
que ens empeny a adquirir productes 
sense qüestionar-nos les nostres 
necessitats reals ni les conseqüèn-
cies socials i ambientals d’aquella 
compra. Però això es pot canviar. Ha 
de canviar. A poc a poc, i gràcies a la 
tasca de diverses entitats i col·lectius 
es va estenent una altra manera de 
consumir, un model conscient, més 
responsable i just per a les persones 
i per al medi ambient. En aquest nú-
mero que coincideix amb les festes 
nadalenques, temps de retrobaments 
familiars però també de consumisme 
descontrolat, es recullen diferents 
propostes que representen una al-
ternativa més sostenible, propostes 
que ens recorden que abans d’adqui-
rir nous productes, hi ha nombroses 
opcions més respectuoses amb el 
planeta, que es pot reutilitzar, repa-
rar, comprar productes de segona 
mà o regalar experiències en comp-
tes de béns materials. Precisament 
la cooperativa Opcions ofereix a la 
seva pàgina web molta informació 
pràctica entorn al concepte de Nadal 
conscient, amb articles sobre regals, 
alimentació, infància i joguines. A més 
a més, el Mercat Social acaba d’editar 
una guia amb les entitats gracienques 
que hi formen part, cinc organitzaci-
ons que permeten la inserció laboral 
de col.lectius vulnerables com són 
Mamalyona, acidH, Creadoness, 
Diomcoop i Femarec. Totes elles 
ofereixen productes i serveis a ins-
titucions, empreses i ciutadania. Les 
alternatives existeixen, les opcions 
estan al nostre abast. Només cal fer 
el pas. Un pas necessari pel futur i el 
benestar de tothom.

Consum conscient: més 
benestar social i menys 
impacte ambiental 

La Federació Catalana de Voluntariat Social ha publicat 
aquesta setmana una nova guia del programa El Mercat Social 
que descriu les entitats de Gràcia que hi formen part: cinc 
organitzacions que permeten la inserció laboral de col.lectius 
vulnerables: Mamalyona (a la fotografi a), acidH, Creadoness, 

Diomcoop i Femarec. La guia permet conèixer de primera 
mà la tasca que desenvolupen aquestes entitats, així com els 
productes i serveis que ofereixen. L’objectiu és proporcionar 
un recurs a la ciutadania perquè coneguin opcions properes 
per un consum més responsable i social.

La cooperativa Opcions defensa un model alternatiu més just
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Nova guia d’entitats d’economia social i solidària
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - 
Plaça Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 
9 a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal.la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 
a 19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Punt Verd de Barri 
Av. Vallcarca, 71. 
Horari: de dilluns a dissabtes, de 8.30 a 14h i 
de 16.00 a 19.30h. Festius tancat.

Serveis d’interès

més sostenible
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El treball d’aquestes entitats permet la inserció laboral de col·lectius vulnerables 

més de 500 productes i serveis.
Segons es descriu a la presen-
tació de la guia, “implicar-se 
amb El Mercat Social és sumar-
se a iniciatives que ofereixen 
una ocupació digna a persones 
en risc d’exclusió social, és 
fer possible un consum amb 
impacte social, econòmic i me-
diambiental per al territori i la 
comunitat”.
Les entitats d’aquesta guia per-
tanyen al Tercer sector social; 

hi ha associacions, cooperatives, 
centres especials de treball 
i empreses d’inserció social, 
totes elles sense ànim de lucre, 
que ofereixen productes i ser-

Per la seva part, Creadoness és 
una marca ètica de moda soste-
nible que va néixer a Gràcia per 
potenciar l’emprenedoria tèxtil i 
general noves oportunitats soci-
als i laborals a dones en situació 
de vulnerabilitat. Fan sèries limi-
tades amb patrons atemporals i 
funcionals (bosses, ronyoneres, 
necessers i molts complements).
La cooperativa Diomcoop es-
tà formada per persones que 
anteriorment es dedicaven a la 

venda ambulant no autoritzada. 
Ofereix serveis a empreses, 
institucions i particulars de logís-
tica o de neteja, entre d’altres. 
També té una marca de roba i 
complements tèxtils anomenada 
Diambaar, que elabora produc-
tes amb tela wax que produei-

Les entitats de Gràcia que formen 
part del Mercat Social, ara en una guia
La Federació Catalana 

de Voluntariat Social 

ha publicat aquesta 

setmana una nova guia 

del programa El Mer-

cat Social, que descriu 

les entitats de Gràcia 

que hi formen part: 

cinc organitzacions que 

permeten la inserció 

laboral de col·lectius 

vulnerables. Un recurs 

per conèixer opcions 

properes per un con-

sum més responsable 

i social.

Aquesta setmana, la Federació 
Catalana de Voluntariat Social ha 
publicat una nova guia d’entitats 
del Mercat Social del districte 
de Gràcia amb l’objectiu de 
posar a l’abast de la ciutadania 
un recurs útil perquè coneguin 
opcions properes i accessibles 
per a un consum més respon-
sable i social, tot coincidint amb 
una de les èpoques de l’any més 
consumista, el Nadal. 
El Mercat Social és un programa 
que promou l’economia social i 
solidària a través de la difusió 
i venda de productes i serveis 
d’entitats socials que ofereixen 
oportunitats d’inserció sociola-
boral a persones en risc d’exclu-
sió. Nascut l’any 2014, compta 
amb més de 40 entitats sòcies i 

El Centre Cívic del Coll ha 
preparat dues activitats al 
gener dins de la seva pro-
gramació ‘verda’. Amb motiu 
del Dia Mundial de l’Educa-
ció Ambiental, proposen un 
passeig pel Park Güell per 
posar nom a totes aquelles 
plantes remeieres que for-
men part del nostre paisatge 
i aprendre les seves propie-
tats i aplicacions. L’activitat, 
amb inscripció prèvia, estarà 
a càrrec de David Balcells, 
dietista i fi toterapeuta.
Dissabte 28 de gener, d’11 
a 12.30h. 

L’altre activitat és un inter-
canvi de joguines programat 
per divendres 27 de gener a 
les 17h al Casal Infantil de 
l’equipament. La idea és por-
tar totes aquelles joguines 
que ja no ens diverteixen i 
trobar aquelles que busques.

Plantes 
remeieres del 

Park Güell
Cedides

Diomcoop, formada per persones que es dedicaven a la venda ambulant no autoritzada, confecciona articles de moda

veis a institucions, empreses i 
ciutadania. A més, ofereixen la 
possibilitat de participar fent 
voluntariat en els seus projectes.
Les associacions incloses són 
Mamalyona, acidH, Creadoness, 
Diomcoop i Femarec. 
Mamalyona és un projecte de 
costura creativa i inserció labo-
ral dirigit a dones migrades amb 
infants petits. L’entitat ofereix un 
espai de cura de l’infant perquè 
puguin conciliar la formació amb 
la criança. Als seus productes 
aprofi ten teles reciclades, re-
utilitzables i de proximitat; fan 
bosses, motxilles i altres com-
plements únics. 
La segona que apareix a la guia 
és acidH, entitat gracienca que 
treballa des del 1994 per l’aten-
ció de les persones amb intel-
ligència límit i discapacitat intel-
lectual lleugera. La seva línia de 
productes inclou el càtering i el 
projecte PAPÉ, que transforma 
paper de rebuig d’oficina en 
paper reciclat artesanal i en 
diferents tipus d’articles. 

Hi ha cooperatives, 
centres especials de 
treball i empreses 
d’inserció laboral

Silvia Manzanera

L’objectiu de la guia 
és oferir un recurs a la 
ciutadania i fomentar 

un consum responsable

xen costurers i costureres del 
Senegal a Barcelona. 
Per últim, la guia recull la tasca 
de Femarec, una cooperativa 
d’acció social que treballa des 
del 1991 per la inserció social, la-
boral i cultural de col·lectius en 
risc d’exclusió. El Centre Especi-
al de Treball i el departament de 
formació de Femarec ofereixen 
una extensa gama de serveis, i 
la seva línia de productes inclou 
canastretes de nadó i lots de 
Nadal amb productes molt va-
riats d’origen social o sostenible, 
vegans i sense alcohol.

www.mamalyona.com 
www.acidh.org
www.creadoness.com
www.diomcoop.org
www.diambaar.com
www.femarec.cat
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Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

Consulta horari d’obertura a la nostra web: www.casavicens.org

Fins al 8 de gener de 2023, vine a gaudir 
de la primera casa de Gaudí! 

Viu la màgia de Nadal
a la Casa Vicens! 
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“La compra online no és la millor opció, 
però es pot fer amb criteris sostenibles”

Les claus del consum conscient són con-
sumir menys (gastar només els recursos 
necessaris i optar per les reparacions), 
consumir sense comprar (llogar, inter-
canviar i aprofi tar materials de rebuig) 
i comprar amb criteri (segona mà, co-
merç just, empreses d’inserció social i 
economia local). Així ho expliquen des 

Treballen per una nova cul-

tura del consum, aquella que 

tria les opcions que contribu-

eixen a la justícia, al benestar 

social i personal i que tenen 

menys impacte ambiental. La 

cooperativa Opcions, recent-

ment a Lluïsos per parlar de 

les comunitats energètiques, 

posa a l’abast de la ciutadania 

recursos per consumir amb 

consciència. El Nadal és un 

bon moment per posar-s’hi.

L’equip d’Opcions, una cooperativa enfocada a impulsar el consum conscient

Silvia Manzanera
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de la cooperativa barcelonina Opcions, 
una organització sense ànim de lucre que 
publica informació per consumir menys, 
i alhora ofereix avantatges perquè sigui 
més fàcil practicar-lo. “Ens agradar dir 
consum conscient perquè això vol dir 
que les persones posem consciència quan 
comprem”, explica Joana Ariet, una de les 
responsables d’aquest projecte que té la 
investigació i la divulgació com un dels 
eixos principals d’activitat. De fet, editen 
dos monogràfics a l’any sobre temes 
proposats pels socis. També la pàgina web 
funciona com a font de recursos i eines 

dirigides a la ciutadania, i que engloben 
diversos àmbits (roba, alimentació, tec-
nologia, mobilitat, habitatge o cultura). 
A més de portar endavant campanyes de 
sensibilització -la més recent sobre la llei 
de residus-, un altre eix de treball és la 
intercooperació amb altres entitats de 
l’economia social i solidària. Precisament 
d’aquest context apareix en temps de 
pandèmia La Zona, un mercat digital 
com a opció de consum responsable a 
internet, en un moment de confi nament 
que va propiciar la compra online. “Sabem 
que no és la millor opció, per tot el que 

comporta d’increment de les emissions, 
però si hi és hem de saber donar alter-
natives perquè es pugui fer amb criteris 
sostenibles, afegeix Ariet.
Així doncs, La Zona és un mercat digital 
que ofereix productes de proximitat, 
respectuosos amb els drets del perso-
nal que participa en la seva elaboració 
i sostenibles. També es pot contractar 
serveis regits pels mateixos valors. “S’ha 
normalitzat que l’enviament sigui gratuït 
sense tenir en compte els costos que 
això representa, perquè hi ha persones i 
empreses al darrere i han de treballar en 
condicions dignes”, apunta. A La Zona es 
paguen 4 euros per cada comanda. 
Amb l’objectiu de reduir l’impacte am-
biental en una ciutat que pretén aplicar 
polítiques de mobilitat sostenible, s’estan 
incentivant els punts de recollida físics. 
De tota manera, i sempre que la distàn-
cia ho permet, és l’empresa Koiki qui fa 
el repartiment; (reparteixen els paquets 
caminant, en bici o en vehicle elèctric).
En una època de consum desenfrenat, se-
ria bo aturar-se un moment per refl exio-
nar i prendre consciència de perquè i com 
comprem, i quines són les alternatives.

[www.opcions.org]
[lazona.coop]


