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Abstract

Som plenament conscients dels 
residus que generem? 
Ser-ne conscients ens faria can-
viar els nostres hàbits  
de compra?

00.1

La generació de residus en l’àmbit domèstic és un clar reflex dels 
nostres hàbits de consum. Entendre que hi ha postconsum ‘què 
passa quan ens desfem d’un producte?’, ens pot fer replantejar les 
nostres decisions preconsum ‘quins criteris seguim abans d’adqui-
rir un producte?’. El nucli domèstic representa la mínima expressió 
de qualsevol sistema econòmic més gran. És per això que, per co-
mençar a treballar en matèria d’ecologia, primer de tot cal prendre 
un compromís personal amb el nostre entorn més proper, on som 
nosaltres mateixes les que tenim el control de les decisions que pre-
nem. 

A través d’un sistema d’investigació basat en el registre, s’ha analit-
zat el comportament quotidià relacionat amb els hàbits de consum 
i la gestió dels residus dins el nucli familiar. L’obtenció de coneixe-
ment mitjançant l’experiència personal, és a dir, autoetnogràfica, no 
només permet aproximar-se a la problemàtica des d’una perspec-
tiva més particular i íntima, sinó que també aporta la informació ne-
cessària per respondre a les qüestions plantejades a l’inici d’aquest 
text i desenvolupar una eina en format d’aplicació mòbil.

CAT
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Somos plenamente conscientes 
de los residuos que generamos?

Serlo nos haría cambiar  
nuestros hábitos de consumo?

Are we fully aware of the waste 
we generate?
Being aware would make us chan-
ge our consumption habits?

La generación de residuos en el ámbito doméstico es un claro reflejo de 
nuestros hábitos de consumo. Entender que hay postconsumo ‘qué pasa 
cuando nos deshacemos de un producto?’, nos puede hacer replantear 
nuestras decisiones preconsumo ‘qué criterios seguimos antes de adquirir 
un producto?’. El núcleo doméstico representa la mínima expresión de cu-
alquier sistema económico mayor. Es por ello que, para empezar a traba-
jar en materia de ecología, antes que nada hay que tomar un compromiso 
personal con nuestro entorno más cercano, donde somos nosotras mis-
mas las que tenemos el control de las decisiones que tomamos. 
A través de un sistema de investigación basado en el registro, se ha anali-
zado el comportamiento cotidiano relacionado con los hábitos de consu-
mo y la gestión de los residuos dentro del núcleo familiar. La obtención de 
conocimiento mediante la experiencia personal, es decir, autoetnogràfica, 
no sólo permite aproximarse a la problemática desde una perspectiva más 
particular e íntima, sino que también aporta la información necesaria para 
responder a las cuestiones planteadas en el inicio de este texto y desarro-
llar una herramienta en formato de aplicación móvil.

The generation of waste in the domestic sphere is a clear reflection of 
our consumption habits. Understanding what happens after consumption 
‘what happens when we get rid of a product? ‘, can make us rethink our 
decisions before consumption ‘what criteria do we follow before purchas-
ing a product? ‘. The household represents the minimum expression of any 
major economic system. To start working on ecology, first of all you have 
to make a personal commitment to our closest environment, where we are 
the ones who have control of the decisions we make. 
Through a research system based on the registry, the daily behavior relat-
ed to consumption habits and waste management within the family nucle-
us has been analyzed. Obtaining knowledge through personal experience, 
that is, autoethnographic, not only allows approaching the problem from a 
more particular and intimate perspective, but also provides the necessary 
information to answer the questions raised at the beginning of this text 
and develop a tool in the mobile application format.

CAST
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009



L'objectiu principal d'aquest projecte és 
prendre consciència de la problemàtica 
derivada del consumisme a partir de vi-
sibilitzar la generació i gestió dels resi-
dus dins d'un context domèstic, l'entorn 
més proper on nosaltres tenim el poder 
i capacitat d'intervenir. Entendre que 
hi ha "postconsum", després de llençar 
un producte, ens pot fer replantejar les 
nostres decisions "preconsum". Plante-
jar la problemàtica des d'una perspec-
tiva personal, sent coneixedores dels 
nostres hàbits i l'impacte que aquests 
generen és crucial per comprendre en 
quin punt de partida ens trobem i cap 
a quina direcció volem avançar col·lec-
tivament.

El projecte parteix de la inquietud per-
sonal de conèixer amb exactitud una 
sèrie de dades relacionades amb el 
consum i la gestió dels residus dins del 
nucli domèstic, amb la voluntat d’obte-
nir una referència amb la qual comparar 
el possible progrés cap a la minimitza-
ció d’aquests. 

Per aquest motiu, el projecte es fo-
menta en la recerca aplicada, és a dir, 
un sistema de recopilació de dades de 
caràcter atuoetnogràfic, on s’estudia el 
comportament quotidià amb relació als 

Partint de les hipòtesis que «el ciutadà 
mitjà no és conscient dels residus que 
genera» i «si fos conscient dels residus 
que genera, faria algun canvi en els seus 
hàbits de consum per reduir-los», l'ob-
jectiu és abordar aquestes afirmacions 
mitjançant el mètode d'investigació 
autoetnogràfic, una forma narrativa de 
generació de coneixement on s'enllaça 
l'experiència personal amb conceptes 
socials, polítics i culturals. 

El registre com a sistema d’obtenció de 
dades juga un paper clau pel que fa a 
desenvolupament i verificació d'aquest 
procés d’investigació.

temes esmentats, des d'una òptica ana-
lítica i documental. L'obtenció de conei-
xement mitjançant l'experiència perso-
nal, no només permet aproximar-se a 
la problemàtica des d'una perspectiva 
més particular i íntima, sinó que també 
aporta la informació necessària per res-
pondre a les hipòtesis exposades. 

El registre com a sistema de corrobora-
ció i seguiment d’un procés d’investiga-
ció és fonamental per valorar l’efectivi-
tat del propi mètode i l’assoliment dels 
objectius.

Objectius
00.2010

Metodologia

Finalment, més que un objectiu, el rep-
te és com traslladar aquesta conscièn-
cia ecològica, aquesta crida al consum 
crític, aquesta necessitat de canvi a la 
resta de companyes. Es vol desenvolu-
par un sistema que plantegi la recollida 
de residus com un desafiament perso-
nal, quasi com fer-se un autoretrat mit-
jançant les deixalles, per tal de prendre 
consciència de la quantitat de residus 
que generem en el nucli domèstic i 
oferir les eines per reduir-ho.

A continuació s'aborda el tema des de 
la investigació teòrica per tal d'esta-
blir un coneixement més acurat de les 
diferents parts de la qüestió. Aquesta 
aproximació teòrica ens brinda els fo-
naments necessaris per justificar i en-
tendre la informació recopilada en la 
primera fase i per fer una proposta de 
disseny que respongui a les inquietuds 
i objectius plantejats.

Pel que fa a l'ús del llenguatge, per una 
banda, s'ha optat per la utilització dels 

pronoms i la conjugació en femení, mo-
tiu per qual ens referirem a tot moment 
al col·lectiu de 'persones' i no d'indivi-
dus, o homes, o altres formes d'expres-
sió. Per l'altra, s'ha volgut dotar el dis-
curs de la investigació autoetnogràfica 
d'una qualitat semàntica de caràcter 
científic, per tal d'aproximar el procés a 
una forma de treballar rigorosa, objec-
tiva i analítica. És per això que, tot i ha-
ver realitzat l'experimentació en prime-
ra persona, la recerca es narra des d'un 
punt de vista extern, evitant les subjec-
tivitats i apreciacions personals.

00.3
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el principi      del fi

01.0

Jo sóc una persona consumista

Tu ets una persona consumista 

Ell i ella són persones consumistes

Totes nosaltres, totes vosaltres  
i totes elles, també ho són

I ho sabem perfectament

Però en som conscients?





Estem programades per ser consumistes perquè hem nascut en una 
societat que ens ensenya a ser-ho des de ben petites. Ho portem 
a l’ADN, forma part de la nostra cultura, ho veiem pel carrer, per la 
televisió, per internet i ho reproduïm com autòmats en el nostre dia 
a dia, en la nostra manera de fer, de ser i de pensar, encara que mol-
tes vegades no en siguem conscients. Intentar sortir del cicle viciós 
comprar-utilitzar-llençar-comprar un de més nou-utilitzar-llençar... 
no és gens senzill. Anar contra el sistema que ens ve imposat, no és 
gens senzill. Qüestionar els nostres hàbits, no és gens senzill. Però 
ni tan sols intentar-ho és seguir perpetuant un sistema basat en el 
rendiment econòmic immediat que afavoreix a la prosperitat de re-
gions, entitats i personalitats privilegiades, minoritàries i poderoses, 
que s’enriqueixen a costa d’unes conductes i polítiques explotado-
res i extorsionadores i que abusen dels recursos i habitants d’un pla-
neta finit.

I és que estem cavant la nostra pròpia tomba. Que el planeta ‘se’n va 
la merda’ és un tòpic que fa temps que sentim a dir, però a no ser que 
un meteorit impacti conta la Terra i quedi reduïda a miquetes i pols 
còsmica, el planeta continuarà flotant a la Via Làctia, ens sobreviurà. 
Els que no hi serem per veure-ho serem nosaltres, la humanitat, l’es-
pècie humana.

L’acte de consumir pot anar condicionat i/o influït per molts factors: 
necessitat, situació econòmica, temps, situació geogràfica, capa-
citat, motivació, valors, predisposició, hàbits, etc. És evident que el 
mateix acte genera un impacte en absolutament tots els àmbits del 
nostre dia a dia. Amb aquest projecte no es pretén imposar un estil 
de vida revelador anticonsumista i autosuficient que ens alliberi del 
sistema capitalista que ens té sotmeses: 

«el capitalismo financiero nos ha traído situaciones de inestabilidad, desigualda-
des escandalosas y provoca un cambio climático que no admite dilaciones en la 
reformulación de la economía. El dinero es necesario y más para quien no tiene lo 

Introducció
01.1
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suficiente para vivir. Pero, una vez conseguidos los mínimos vitales y unos buenos 
servicios como son la educación, la sanidad, la atención a la vejez y a las personas 
en situación de dependencia, lo que tendríamos que valorar, más que el dinero, es 
el tiempo: tiempo para las relaciones sociales de calidad […] y sentirse parte armó-
nica de la naturaleza» (Surroca, 2021) .

El que sí que pretén és contribuir a la presa de consciència col·lec-
tiva, perquè és imprescindible que siguem conscients de la situació 
en què ens trobem ara mateix, les conseqüències que pot tenir que-
dar-se de braços plegats, com n’és de necessari adoptar uns hàbits 
de consum conscients, responsables i transformadors i, paral·lela-
ment, exigir un canvi en el sistema socioeconòmic que se’ns ha im-
posat:

Aquest sistema, precisament pel seu caràcter globalitzador, és molt 
extens. És per això que el més lògic seria començar per la seva míni-
ma expressió, per la peça més petita de l’engranatge. I aquesta peça 
sóc jo. I ho ets tu. I cada una de nosaltres de manera individual. Però 
també m’interessa especialment posar l’ull sobre el nucli familiar 
com a representació a petita escala d’un sistema econòmic extrapol-
lable de qualsevol sistema de consum més gran.
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Ensenya’m les escombraries 
i et diré com vius

Els residus municipals són l’expressió directa del consumisme. La 
generació de residus a escala domèstica són un reflex fidel dels nos-
tres hàbits de consum. Si mirem dins dels cubells d’escombraries, 
veurem que el què hi ha, s’assembla molt al que poc abans hi havia 
dins les tendes i supermercats. Cada acció que fem, cada article que 
obtenim, cada producte que consumim té un cost i genera un im-
pacte, ja sigui en el procés de producció, en el sistema de distribució 
o en la gestió del residu que genera. El que coneixem com a socie-
tat de consum podria denominar-se com a societat del residu. I és 
que entendre que hi ha postconsum, és a dir, què passa un cop ens 
desfem d’un producte, ens pot fer replantejar les nostres decisions 
preconsum, per entendre’ns, els criteris que ens porten a comprar 
d’una manera o d’una altra.

Diversos estudis de l’Agencia de Residus de Catalunya apunten com 
els residus provinents de les llars han augmentat significativament 
tant pel que fa al volum de deixalles generades com per la diversitat 
de materials i productes que s’hi llencen. Aquest increment és, per 
una banda, conseqüència directa de l’augment de la producció d’en-
vasos, sobretot els d’un sol ús, i de béns de consum. I per l’altra, és 
fruit del creixement de la població i del poder adquisitiu per càpita. 
També cal tenir en compte la influència que tenen els mitjans de co-
municació, la publicitat i les xarxes socials que cada vegada es fa lloc 
entre un públic més jove i impressionable.

«El creixement econòmic que ha experimentat Catalunya en les darreres dèca-
des ha repercutit, certament, en un augment de la renda disponible per càpita i de 
la capacitat de consum. Aquest és, doncs, un dels principals factors que explica 
l’augment de la producció de residus, en especial dels domèstics. La globalització 
econòmica i la liberalització dels mercats han afavorit, a més, que els consumidors 
tinguin accés a productes i serveis d’arreu del món que, per tal d’arribar al consumi-
dor en òptimes condicions, han d’estar convenientment envasats» (Agencia de Residus 

de Catalunya, 2009).

01.2
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No oblidem que el nostre consum diari es fonamenta en l’alimenta-
ció, l’aigua i l’energia. El primer d’aquest és el major responsable de 
la producció de residus i, el més frustrant, és que la consumidora so-
vint es veu condicionada pel que el mercat li ofereix. Si vas a com-
prar macarrons, tornes a casa amb 500 g de macarrons i un envàs de 
plàstic de regal (que ni tan sols podràs reaprofitar). Els supermercats 
‘regalen’ plàstic sense que el demanem. I després encara volen fer-
nos sentir malament si omplim les escombraries d’envasos cada dos 
dies. En el número sis de la prestigiosa revista COLORS dedicat al 
tema Ecology now, es presenten una sèrie d’articles de l’època dels 
noranta, comprant el que seria comprar el producte en si, amb allò 
què ens acabem emportant (de més a més) a casa. Allò que ens be-

També és cert que, en torn l’any 2008 i per culpa (o gràcies) a la crisi 
econòmica, els números tant de consum com de generació de resi-
dus es van reduir, des de d’aleshores no han fet més que augmentar. 
El mateix estudi remarca el paper fonamental que té el ciutadà, ja 
que com a consumidor té la capacitat d’influir sobre les ofertes del 
mercat amb les seves decisions de compra. 

«Les llars són, en aquest sentit, un element clau en la prevenció de resi-
dus,  ja que són centres de presa de decisions referents a la compra 
quotidiana» (Agencia de Residus de Catalunya, 2009). 

Ecology Now, COLORS,  1996, Tribor Kalman
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vem o mengem "desapareix" cobrint una necessitat o desig, però la 
resta de recursos i material invertits en fer un producte atractiu, aca-
ben a les escombraries.

Un altre tema és el del reciclatge i els contenidors de carrer. És molt 
fàcil, pràctic i net omplir cubells o bosses d’escombraries, relativa-
ment petites — que no pesin massa a l’hora d’anar-les a llençar, ni 
facin mala olor a casa, ni sembli que mai estan gaire plenes — i cada 
2 o 3 dies treure-les per la porta i fer-les desaparèixer en els con-
tenidors comunitaris, abanderant orgullosament la responsabilitat 
ciutadana que ens força a reciclar, però això si, dipositant de manera 
anònima bosses i bosses i més bosses de deixalles. És aquest el ti-
pus de responsabilitat ciutadana que hauríem de prendre? 

Precisament aquest és l’error més comú que la majoria de la pobla-
ció cometem; pensar que reciclar bé és tot el que podem de fer. 
Que sí, que reciclar bé és fonamental, però el que totes ens hauríem 
de tatuar en el braç és que el millor residu és aquell que no es  
genera.

Pensar que reciclar bé és suficient 

No reciclar bé 

No reciclar

Però com prenem consciència del nostre impacte quan ni tan sols 
veiem la quantitat, ni el volum, ni el pes dels residus que generem 
en una setmana, en un més, en un any o en tota una vida? T’has pre-
guntat mai quantes bosses d’escombraries llences cada setmana als 
contenidors de reciclatge del carrer? Seria molt fàcil dir que a Barce-
lona, per exemple, cada persona genera 1,27 kg de residus cada dia. 
Però aquesta aportació està tant lluny d’impressionar-te com la teva 
llengua de tocar-se el colze. Si tens curiositat per saber-ho, t’animo 
a que ho comprovis tu mateixa. 

errors comuns errors comuns errors com
uns errors comuns errors comuns errors comuns errors com

un
s 

er
rors comuns
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En aquesta primera fase de la investigació ens  
plantegem les següents hipòtesis:

Hipotesi 1:  
La ciutadana mitjana no és conscient 
dels residus que genera.

Hipotesi 2: 
Si la ciutadana mitjana fos conscient dels 
residus que genera faria algun canvi en 
els seus hàbits de consum per reduir-los.

Hipotesi 3: 
La ciutadana mitjana desconeix o no 
sap com dur a la pràctica el concepte de 
consum conscient.

Hipotesi 4:  
La ciutadana mitjana no està disposada 
a renunciar a certes comoditats. El que  
significa que no és conscient de la 
seriositat de la problemàtica ecològica.
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Recerca aplicada a partir d’outputs:  
anàlisi dels hàbits de consum  
i reciclatge domèstics

Partint de les hipòtesis que «la ciutadana mitjana no és conscient 
dels residus que genera» i «si fos conscient dels residus que gene-
ra, faria algun canvi en els seus hàbits de consum per reduir-los», 
l’objectiu és abordar aquestes afirmacions mitjançant el mètode 
d’investigació autoetnogràfic, una forma narrativa de generació de 
coneixement on s’enllaça l’experiència personal amb conceptes so-
cials, polítics i culturals.

El comportament quotidià amb relació als hàbits de consum i la ges-
tió dels residus que se’n deriven, dins el nucli familiar, esdevé el cen-
tre d’investigació des d’una òptica analítica i documental. 

L’obtenció de coneixement mitjançant l’experiència per-
sonal, no només permet aproximar-se a la problemàtica 
des d’una perspectiva més particular i íntima, sinó que 
també aporta la informació necessària per respondre les 
hipòtesis exposades.

01.3
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La investigació es basa en una sèrie d’exercicis d’enregistrament 
de dades, agrupats en dos àmbits d’interès: la gestió de residus i el 
consum de béns o hàbits de compra. Per què aquests àmbits? Per-
què com s’ha comentat anteriorment, l’alimentació i el consum de 
béns representen les majors fonts de producció de residus i consum 
de recursos dins els nuclis domèstics.

L’objectiu final d’aquesta experimentació és realitzar una autodi-
agnosi per determinar i ser coneixedores de la situació de partida en 
què es troba el nucli domèstic respecte als àmbits esmentats. És a 
dir, obtenir les dades necessàries amb que comparar un estat inicial 
on la família desconeix i no pren cap mesura pel que fa a minimitzar 
el seu impacte ambiental, amb els resultats de la mateixa després 
d’adoptar nous hàbits de consum vinculats a la conscienciació i vo-
luntat de generar un canvi. És per això que s’espera dels resultats 
informació per analitzar i reflexionar sobre l’impacte dels seus hàbits 
actuals —negatius i positius— i de quina manera es poden incor-
porar noves conductes i pràctiques que afavoreixin la minimització 
dels residus generats i el consum responsable.

Documental recomenat → Los espigadores y la espigadora de Agnès Varda 
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etc., són tècniques que ens permeten reunir un seguit d’elements 
que individualment no ens aporten més que el seu significat semàn-
tic, però agrupades dins d’un mateix conjunt aporten una nova (o 
varies) capa d’informació. Pel seu caràcter meticulós i constant, els 
registres esdevenen eines molt convenients a l’hora de portar un se-
guiment i comparar diversos estadis d’un procés.

En aquesta fase d’investigació s’ha treballat amb diversos formats 
d’enregistrament de dades, millorant els sistemes dissenyats mitjan-
çant la prova i l’error, la posada en circulació d’aquests i la valoració 
dels resultats obtinguts.

Per exemple, en el cas de l’exercici relacionat amb la gestió dels resi-
dus, s’han fet tres recol·lectes per comptabilitzar els residus que es 
generen dins el nucli domèstic durant una setmana. En la primera, 
realitzada el novembre del 2020, els residus s’han acumulat física-
ment. En acabar el període de temps indicat, tots els elements s’han 
col·locat de manera ordenada en un espai i s’ha fotografiat el con-
junt. Així doncs, el resultat de l’exercici queda present en una sola 
imatge. En el cas del març del 2021, s’ha optat per enregistrar cada 
residu llençat a les escombraries en un sistema de llista. De manera 
que visualment no és tant impactant com el primer, però d’altra ban-
da, ens permet obtenir més capes d’informació classificant i etique-
tant cada ítem registrat. Finalment, en l’últim intent de recopilació de 
residus, s’ha optat per combinar imatge i informació escrita, per tal 
d’extreure el major potencial a l’exercici.

Anotar 
llistar 
recopilar  
enumerar  
ordenar 
enregistrar  
col·leccionar  
classificar 
etiquetar

01.4

El registre com a sistema 
d’investigació024

Les sèries fotogràfiques Hungry Planet (2005), What I Eat (2010) i 
Material World (1994) de Peter Menzel  (Menzel, 2021) exemplifiquen 
un sistema de registre basat en la imatge i acumulació d’objectes, 
on es mostra la diferència cultural posant en relació la quotidianitat i 
l’entorn de diferents famílies d’arreu del món.

El registre portat a l’extrem en aquest projecte és una manera de 
mostrar i donar valor amb dades una qüestió que tendim a invisibilit-
zar: el nostre consum exagerat i els residus que generem.

What I Eat, Peter Menzel, 2010
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ATENCIÓ

Arribades en aquesta part, 
és indispensable recórrer  
a la peça documental referent  
a l’estudi autoetnogràfic i  
al procés d’investigació que 
dóna peu a la recerca teòrica 
que teniu a les mans



HOMO ECONOMICUS                     HOMO CONSUMERICUS                       HOMO "BASSURICUS"?

the ugly and 
smelly truth

03.0



Hem passat de consumir i produir allò 
just i necessari per sobreviure, a un mo-
del socioeconòmic basat en la producció 
i el consum per satisfer unes necessitats 
fictícies. Per què no ens hauria de definir 
el que millor sabem fer, generar deixalles? 
La nostra generació serà recordada, d’ai-
xò no hi ha dubte. La pregunta és: volem 
passar a la història com les que quasi aca-
ben amb el planeta? O com les que el va 
salvar?



“Todos los sistemas (capitalismo privado, socialismo de estado, economías mix-
tas) se basan en el supuesto de que tenemos que comprar más, consumir más, 
desperdiciar más, tirar más, y, en consecuencia, destruir la balsa llamada Tierra. Si 
el diseño ha de ser responsable en términos de ecología tendrá que independizar-
se de los intereses del producto nacional bruto (por “bruto” que este pueda ser). 
[…] el diseñador está más comprometido en las cuestiones de contami-
nación que la mayoría de las demás personas” (Papanek, 1984).

Capitalisme salvatge i la societat  
de consum: necessitats continues,  
necessitats falses i el Diògenes de  
la novetat

02.1

L’ecologisme, la sostenibilitat, l’ecosofia, entre d’altres corrents de 
pensament, són reaccions a un model polític i socioeconòmic cone-
gut també com a Capitalisme Salvatge que defensa la lliure produc-
ció, la compra, la venda i el consum de béns, és a dir, el ‘lliure mercat’, 
passant per alt la majoria de vegades els límits que protegeixen els 
drets socials, mediambientals i culturals. Som persones consumis-
tes, dins d’un sistema que ens incita a adquirir béns contínuament, 
dins un planeta finit. Entendre com funciona el nostre sistema eco-
nòmic pot ajudar-nos a entendre moltes coses del nostre dia a dia.

Com podem veure en l’esquema, la crisi ecològica està associada a 
diferents conceptes en funció a la perspectiva des d’on la volguem 
abordar. Replantejar el nostre paper i el de les nostres comunitats 
des de l’òptica de les diferents diciplines que fonamenten una soci-
etat ens permetrà afrontar la problematica amb una visió i resolució 
a nivell més global.
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sostenibilitat
concepte econòmic, social i ecològic 
complex entorn de les relacions entre 
les societats i el medi ambient

ecosofia
corrent de pensament que promou la 
recerca d'un saber per habitar el pla-
neta, en mig de la crisis ecosistèmica 
global que enfronta la humanitat

ecologisme
ideologia, amb fonaments ètics 
i orientació política, que cerca 
protegir el medi natural

ecologia
disciplina científica que estudia 
els éssers vius, el seu medi i les re-
lacions que estableixen entre ells

crisis ecològica

centralisme, productivisme antropocentrisme

capitalisme, consumisme, productivismemediambient, medi natural

impacte ambiental

moviment ecologista



La revolució industrial i posteriorment la modernitat, van provo-
car un canvi de paradigma a nivell socioeconòmic liderat per l’afany 
globalitzador i recolzat per unes economies basades en la pro-
ducció, la comercialització i el consum. Pedro Fenollar, en la seva 
tesi doctoral sobre Estilos de vida: paradigma del mercado cita  

parla d’una societat que jutja als individus pel seu "standing", és a dir, 
per la seva capacitat de consumir, el seu estil de vida i la seva riquesa 
material. 

El professor de màrqueting Bernard Cova, assenyala com l’Homo 
Sapiens es va transformar en l’Homo Economicus en el moment en 
què aprèn a distribuir el temps i recursos, els costos i beneficis i, com 
en la postmodernitat, ha esdevingut Homo Consumericus (o Hiper-
consumericus) definint-se per l’acte de consumir i les experiències 
derivades d’aquest. Aquest terme va ser utilitzat per primera vegada 
en 1965 per Eric Fromm per referir-se a l’individu l’objectiu del qual ja 
no és posseir coses sinó consumir cada vegada més per tal de com-
pensar el seu buit interior (Fenollar, P., 2003).

En resum, vivim per consumir. En la societat consumista tot és sus-
ceptible a ser comprat i venut. S’han mercantilitzat totes les esfe-
res de la nostra vida, relegant en un segon o tercer lloc els valors de 
comunitat i cooperació, valors que van fer triomfar l’Homo Sapiens 
com a espècie. La problemàtica del consum actual no té res a veure 
amb el que s’entén per consumir béns, productes o serveis per so-
breviure o viure amb dignitat: 

«El modelo de consumo se caracteriza por crear falsas necesidades 
que a medio y largo plazo no nos aportan bienestar. El efímero momen-
to de satisfacción que genera la compra mantiene esa constante espi-
ral de insatisfacción» (Consumir hasta morir, 2020). 

En aquest sentit, el consumisme, que va passar de satisfer necessi-
tat a desitjos, des de fa temps que ja no va de satisfer sinó de crear 
necessitats i desitjos nous. Perquè totes hem sentit, si és que no ho 
hem dit nosaltres mateixes, «necessito el nou iPhone» amb un smar-
tphone en perfecte estat a les mans. I això es deu a la bona feina que 
la publicitat i el màrqueting han fet en vincular les falses necessitats 
amb la compra i la felicitat.

a Bordieu, sociòleg francès, quan afirma que estem dabant «una nueva lógica de 
la economía que sustituye la moral ascética de la producción y de la acumulación 
(basada en la abstinencia, la sobriedad, el ahorro y el cálculo) por una moral he-
donista del consumo, fundada en el crédito, el gasto, el disfrute». Bordieu també 034

«Hay profesiones que son más dañinas que el diseño in-
dustrial, pero muy pocas. Y posiblemente solo haya una 
profesión que sea más insincera. El diseño publicitario, 
dedicado a convencer a la gente para que compre cosas 
que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a 
personas a quienes no les importa, es quizá la especialidad 
más falsa que existe hoy en día» (Papanek, 1984). 

Res a afegir. Bé, de fet sí. Si la publicitat té tant poder d’influència, no 
podria influenciar-nos amb un altre tipus de valors? Menys destruc-
tius, menys competitius i menys individualistes? Que ens animessin 
a adoptar bones pràctiques i un consum més responsable? Per què 
sembla que la propaganda ens vulgui arrossegar al "lado oscuro"? 

La publicitat també és la responsable de la veueta dins dels nostres 
caps encarregada de recordar-nos tot el que no tenim i hauríem de 
tenir i de tot el que tenim, però podríem tenir més nou. Aquest anhel 
de voler-ne més, de voler-ho tot, l’acumulació compulsiva d’objec-
tes i experiències, en altres paraules, el ‘Diògenes’ de la novetat, ens 
provoca una insatisfacció crònica i una sensació de vuit continua. 
Més treball, més diners, més coses, més de pressa, més nou, més 
jove, més efímer... Toni Loderio, en el seu llibre Consumir menos, vivir 
mejor, ens recomana que parem un moment i pensem en la influència 
que tenen les campanyes de publicitat en les nostres ‘necessitats’ 
reals i que siguem crítiques amb la publicitat que utilitza valors com 
la salut, la solidaritat o l’ecologia en els seus discursos, ja que so-
vint es tracta de trampes per augmentar les vendes. En el quart punt 
d’aquesta investigació veurem algunes maneres d’enfrontar-nos al 
mandat de les falses necessitats imposades.

Lectura recomenada  → Diseñar para el mundo real de Victor Papanek
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La cultura d'esquerres i l'ecologisme porten anys alertant que la lli-
bertat individual no pot estar per sobre del bé comú. Exemples: que 
si anem tot el dia amb cotxe, s'acabarà el petroli, que si canviem d'ar-
mari cada temporada, més s'explotaran les treballadores que produ-
eixen la roba precàriament, que si ho demanem tot amb envasos ‘per 
emportar’, al final no veure'm el mar, que si tenim fred, no fem aug-
mentar la temperatura del planeta posant la calefacció a 32 graus, 
que si ho comprem tot en línia, extingirem el comerç local.

Si li dónes un cop de peu a la del teu davant, te'n adonaràs de se-
guida del mal que li causes, però en un món tan globalitzat, dins les 
grans ciutats que vivim, és difícil veure les implicacions — positives i 
negatives —  que té el nostre dia a dia. Lodeiro exposa com l'anoni-
mat i la sensació de ser una petita peça dins l'engranatge d'una me-
ga-màquina fomenta la destructivitat i exemplifica amb una situació 
d'allò més comuna el que parlàvem anteriorment de la lògica indivi-
dualista: 

Individualisme + competitivitat  
= infelicitat

02.2

«Lógica individualista: comprar un kiwi de Nueva Zelanda en el Lidl. El kiwi es rico 
y sanísimo, tiene mucha vitamina C y más cosas buenas. Y en el Lidl sale tirado de 
precio. El beneficio individual es claro... Y no es tan fácil de ver la otra cara de la 
moneda, es más lejana, más indirecta. Pero quizás nos deje de compensar si pen-
samos que traer productos desde lejos implica construir autovías donde había 
bosques, respirar humo y escuchar ruido de tantos camiones circulando. E implica 
también que en nuestra tierra haya cada vez menos frutales. Y si compro 6 kiwis 
en una bandeja de plástico genero mucha basura y me suben los impuestos para 
poder tratarla. Y en el campo hay cada vez menos trabajo y en la ciudad cada vez 
más trabajo basura para grandes empresas. Y mi tía tuvo que cerrar la frutería que 
tenía en mi calle, y en el súper no sé que pasa pero todo el mundo va con prisa y 
se me contagia el estrés y la fruta ya no sabe como antes y le echan un montón de 
química que yo no sé si me hará bien... Quizás sea verdad que al final lo barato sale 
caro» (Lodeiro, T., 2008).
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La societat de consum apel·la constantment a una actitud hedonista, 
és a dir, a associar el bé amb el plaer especialment a l'obtingut de 
manera sensorial, immediata i individual. Ens ofereix constantment 
productes per fer-nos sentir especials, millors que els altres o amb 
més estatus social. En aquest sentit, veiem com les xarxes socials, 
ideades per afavorir a la comunicació entre persones i a la generació 
de teixit social, han esdevingut tot el contrari: espais de competició 
continua per ser la més popular, la que té més seguidores, la que té 
més likes i el principal paradigma de soledat.

Segons l'Agencia de Residus de Catalunya, l'any 2019 es van produir 
a Catalunya 3.852.401,07 tones de residus municipals, 2.444.106,69 de 
les quals a la demarcació de Barcelona. Del total generat, van ser re-
collits de manera selectiva 1.816.924,36 tones, 979.363,31 de les quals 
a la demarcació de Barcelona. S'estima que la mitjana de residus pro-
duïts per cada habitant aquell any va ser de 501,93 kg per persona, és 
a dir 1,38 kg al dia per persona. 

02.3

Fer l’estruç amb el reciclatge  
i la cultura d’usar i llençar
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Per tenir una idea més clara, el pes dels residus generats  
a Catalunya l'any 2019 equivaldrien al pes de 5.503 submarins U505.

76,8 m



Anteriorment dèiem que el que coneixem com a societat de consum 
podria passar a denominar-se ‘societat del residu’. És tan evident i 
tan estret el vincle entre consum i residus que institucions de tot el 
món han manifestat la intenció —sense gaire èxit— de desvincular 
la generació de residus del creixement econòmic i, han establert una 
jerarquia de prioritats pel que fa a la gestió dels residus que és la 
següent: 

Prevenció 
evitar generar residus innecessaris.

Reutilització 
donar un segon ús, allargar la vida dels  
productes consumits abans de llençar-los  
a les escombraries.

Reciclatge 
separar correctament els residus mitjançant  
el sistema de recollida sel·lectiva per fraccions. 

Tractament finalista 
abocadors, incineradores, deixalleries i altres  
sistemes de gestió dels residus impropis, els  
que no es poden reciclar.

1r

2n

3r

4rt

Com podem veure, reciclar està en el tercer lloc. Quan es diu que 
«reciclar no és la solució», no vol dir que no serveixi de res o que 
el sistema no funcioni. Que podria funcionar millor és veritat, però 
de funcionar, funciona i així ho explica Carles Caballero, Regidor de 
Medi Ambient de l’ajuntament de Terrassa, en el discurs inaugural de 
la Primera Fira Zero Waste realitzada en aquesta ciutat:
«en el año 2019 la recogida selectiva creció acerca de un 6% respecto al año ante-
rior, la cual cosa demuestra la conscienciación ciudadana a la hora de clasificar en 
origen el papel, el cartón, los envases, la orgánica, el vidrio y la fracción resta. De las 
30.000 toneladas recogidas e el año 2018 se pasó a las 32.000 toneladas en 2019. 
Con estos datos se puede concluir que el sistema de recogida lateral, cada vez 
más estendido en la ciudad, contribuye a que cada vez haya menos residuos 
denominados impropios, es decir, aquellos que no están depositados 
en el contenedor específico y que son imposibles de recuperar» (Aavv Can 

Palet de Vista Alegre, 2021). 

Que el reciclatge estigui en tercer lloc significa que ens estem saltant 
dos passos fonamentals per contribuir a la minimització dels residus 
que generem. Per una banda mitjançant la prevenció, és a dir, no ha-
ver de llençar res a les escombraries, i per altra, creant sistemes de 
reutilització, per tant, no recórrer a consumir productes nous. Ales-
hores, per què els sistemes de gestió de residus se centren en les 
dues últimes opcions? 

Abordar els dos primers punts capgiraria els fonaments del capi-
talisme i la societat de consum. Cal no oblidar que la gestió i trac-
tament dels residus, al final, és un negoci més que mou milions de 
diners arreu del món. «Las soluciones tienen que venir de la mano de todos 
los actores implicados en el problema: empresas, supermercados, go-
biernos y ciudadanía. Es necesario un serio cambio de mentalidad que acabe 
con el “usar y tirar” y que fomente la cultura de la reparabilidad, la reutilización y el 
intercambio. Esto no implica que dejemos de separar nuestros residuos, hay que 
hacerlo más y mejor. Pero esto se tiene que complementar con reducir y cambiar 
radicalmente nuestro modo de consumir» (Barea, Doctor en Geologia Mediambiental,2019).
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Però bé, anem a examinar alguns rumors o qüestions que segur hem 
sentit sobre el reciclatge:

1 Reciclar és molt complicat...

Per reciclar només necessitem ulls, mans i una mica de voluntat. Sí 
que és cert que, ens resultaria més fàcil saber què va a cada frac-
ció si de petits ens ho haguessin ensenyat a l’escola de la mateixa 
manera que vam aprendre les taules de multiplicar. També seria més 
senzill si els productes que consumim fossin monomaterials, és a dir, 
que estiguessin fabricats amb el mateix material o, si se’n requerissin 
varis de diferents tipologies, almenys que fossin fàcils de separar i 
identificar. Com és el cas de les safates de l’empresa de productes 
vegetarians Heura Foods, les quals, tot i estar formades per una sa-
fata de cartó i una protecció de plàstic PET, les dues parts són molt 
fàcils de separar per poder ser dipositades cada una en la fracció 
corresponent. 

2 Els residus de les diferents fraccions s’acaben barrejant en 
un mateix contenidor

FALS! Aquesta llegenda urbana va començar a córrer en els inicis de 
la recollida selectiva i hi ha persones que encara ho fan servir d’excu-
sa per no reciclar. Després d’intentar generar la menor quantitat de 
residus, separar-los bé és fonamental perquè, un cop ja s’han produ-
ït, l’únic que podem esperar és que s’aprofitin el màxim.
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3El principi de «qui contamina paga»

Dins la regulació de gestió de residus, s’han creat el que s’anomena-
en Sistemes Integrats de Gestió (SIG) per tal de responsabilitzar i fer 
pagar als productors el cost de gestionar els residus que generen els 
seus productes en el mercat, per exemple, en el cas dels envasos i 
aparells electrònics. A Espanya tenim dos SIGs per la gestió d’enva-
sos d’ús domèstic: Ecoembes gestiona la recuperació dels envasos 
de plàstic, paper, metall, brics i fusta, i Ecovidrio que s’ocupa dels 
envasos de vidre. Aquestes empreses es financen amb la tarifa que 
cobren als envasadors per cada envàs que posen a la venda i són les 
responsables de totes les campanyes que s’han fet per ensenyar a la 
població com s’ha de reciclar. Sí, sí, ho has sentit bé, aquestes empre-
ses obtenen els seus ingressos dels envasos consumits, és a dir, que 
com més envasos d’un sol ús es produeixin més s’enriqueixen. Incre-
ïble no?

043



4 Recollida per materials 

Arribades a aquest punt ens adonem que el sistema de fraccions 
funciona amb una lògica purament econòmica i interessada. Per 
Ecoembes és més senzill tenir en un mateix contenidor els residus 
que té l’obligació de tractar, ja que són els que han pagat la taxa de 
gestió, i desentendre’s de la resta. 

No seria més lògic i senzill per a les ciutadanes tenir un model de 
recollida per materials? És a dir, tenir un contenidor on dipositar tots 
els tipus de plàstic, un pels objectes metàl·lics, un pel paper, etc. 
Això que «encara que siguis de plàstic, si no ets un envàs al groc no 
aniràs» (Envàs on vas, 2012) complica enormement el reciclatge en l’àmbit 
domèstic. 

Que passa amb tots el no-envasos que acaben a la fracció restes? 
Doncs passa que, tot i ser de plàstic o metàl·lics i, per tant, reaprofita-
bles d’alguna manera, acaben a abocadors o incinerats en comptes 
de ser recuperats i reincorporats en el sistema de producció. Dins de 
la composició estimada dels residus mixtos (contenidor gris) es cal-
cula que un 54% del total són materials reciclables, un 33% matèria 
orgànica i un 13% residus realment no recuperables. 
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5La recollida d’escombraries "funciona perfectament"  
inclús quan no estem reciclant bé

«A nuestros ojos, hacer una mala separación no es ningún problema, porque el 
contenedor lo vacían igualmente aunque hayamos tirado en él cosas que no toca-
ban. La recogida de la basura “funciona perfectamente” incluso si los ciudadanos 
no tenemos ninguna conciencia sobre la problemática de los residuos, y/o si no 
hacemos caso de las indicaciones que nos dan los carteles y campañas de sensi-
bilización e información» (Opcions núm. 42: Residuos, 2013). 

Com hem comentat, una bona separació és fonamental per poder 
reaprofitar els residus com a nous recursos. El fet que llençar les 
escombraries sigui un acte privat i anònim ens eximeix de qualsevol 
responsabilitat en el cas de no estar fent les coses com toquen. Tot 
i que la majoria de vegades llencem inconscientment residus al con-
tenidor que no li pertoca, si ningú ens ho fa notar, seguirem sense 
saber-ho i pensant que ho estem fent tot bé. El sistema de recollida 
porta a porta (PaP) elimina aquest anonimat i privacitat i controla que 
s’estigui llençant degudament cada residu a la seva fracció (Porta a por-

ta, Agència de Residus de Catalunya 2009).

Les bosses de brossa transparents utilitzades en 
les estacions de metro de Bracelona permeten 
veure què hi ha a dins. 
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6 On va a parar la brossa després de llençar-se als  
contenidors? 

Els envasos recollits als contenidors grocs són enviats a plantes de 
triatge on, combinant tècniques òptiques, mecàniques i manuals, es 
comprova i se separen aquells residus que no estan a la fracció que 
els pertoca. Aproximadament, el 73,7% del total d'envasos recollits 
són enviats a plantes de reciclatge i posteriorment destinats a la va-
lorització de materials.

El vidre i el paper són materials que s'envien directament a les plan-
tes de reciclatge. El vidre es neteja, se n'extreuen els materials fèr-
rics amb uns imants i es tritura fins a convertir-lo en pols. La gràcia 
del vidre reciclat és que permet fabricar nous envasos de vidre de la 
mateixa qualitat que els originals.

Del paper i cartó se'n fan grans bales de paper triturat, es posen en 
remull per obtenir pasta de paper i es cola per filtrar-ne els materi-
als fèrrics. De la pasta resultant, un cop eixuta, se'n fan bobines que 
s'envien a diverses fàbriques papereres perquè en facin noves cap-
ses, paper d'embalar, objectes de papereria, etc.

Els residus orgànics són, pel que fa a pes total, els més abundants i 
els més importants de separar bé, ja que, un cop tractats en els Eco-
parcs, es converteixen amb compost que posteriorment s'utilitza 
d'adob per l'agricultura i en biogàs, una energia renovable que per-
met produir electricitat.

En els punts verds cal dipositar els residus que no podem llençar 
als contenidors del carrer on s’emmagatzemen provisionalment fins 
que són traslladats a plantes de tractament més específic.

A la fracció resta, el contenidor gris, hi trobem residus barrejats que 
no s'han recollit de manera selectiva i residus amb els quals no hi ha 
res a fer. Les deixalles es porten als Ecoparcs on mitjançant diversos 
processos s'intenten separar els envasos, vidres, paper i cartó i altres 
materials reciclables que s'hi hagin pogut llençar per incorporar-les 
a la cadena de reciclatge. Finalment, els residus que no poden ser 
reciclats poden tenir diversos tipus de tractaments finalistes: 
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1) Acabar a un abocador controlat. Controlat vol dir que ha d'estar 
impermeabilitzat i drenat perquè el "suc" que es desprèn de les dei-
xalles, principalment la matèria orgànica en descomposició, no sigui 
absorbit pel subsòl. Aquests "sucs", que es recullen en recipients 
que posteriorment s'han de buidar i tractar, s'anomenen lixiviats i 
contaminen les aigües subterrànies. 

2) Incineració: així es converteix en escòries, algunes d'elles tòxi-
ques, i fums, que són contaminants perquè no s'aconsegueix filtrar 
bé i s'emeten a l'aire substàncies molt perjudicials per a la salut, com 
dioxines i furans. 

3) Fer una bioestabilització, un procés semblant al compostatge 
amb el qual la matèria orgànica deixa de generar lixiviats i metà. 

4) Fer una metanització posant la brossa amb contingut orgànic en 
un tanc durant uns dies i deixar que generi biogàs, una barreja de 
metà amb CO2 a partir del qual es pot generar electricitat. Tot i que la 
varietat de materials que compon la fracció resta dificulta enorme-
ment qualsevol procés.

Recollida Triatge Destí

Paper

Vidre

Envasos

Rebuig

Envasos metall

Valoració material

Valoració material

Envasos plàstic Valoració material

Valoració materialValoració material

Rebuig Disposició final

Rebuig Disposició final

Vidre Valoració material

Plàstic Disposició final
Valoració material

Metall Valoració material

Paper Disposició final
Valoració material
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7 Per acabar el punt, m'agradaria dedicar unes paraules al gran enemic 
del reciclatge: els productes d'un sol ús i els envasos monodosi. El 
nostre estil de vida atrafegat, el temps que podem dedicar a fer la 
compra i tasques de casa, el model de producció i distribució d'ali-
ments, els ‘per emportar’ i els self-services contribueixen enorme-
ment al malbaratament de recursos i a la generació dels residus més 
difícils de ser reciclats per les seves característiques materials o pel 
seu tamany reduit. Sabies que en algunes plantes els envasos pe-
tits (recipients de iogurt, melmelada monodosis, tapes...) es perden 
perquè els forats del tambor que fa la separació principal són massa 

grans? «Los envases monodosis, además de incrementar la cantidad de envases, 
puede que no se reciclen justamente por el hecho de ser pequeños» (Opcions núm. 42: 

Residuos, 2013). 

L'altra gran pregunta és: per què s'empren materials extremadament 
resistents i amb una durabilitat de fins a 600 anys per productes que 
seran utilitzats o consumits en menys de 30 minuts? Enginyeres, ci-
entífiques i dissenyadores de tot el món hi ha molta feina a fer aquí.
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Lectura recomenada → Ecoembes miente de Greenpeace

ECOEMBES
MIENTE
DESMONTANDO LOS ENGAÑOS DE LA GESTIÓN 

DE RESIDUOS DE ENVASES DOMÉSTICOS
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Emergència 
climàtica  

    i altres crisis

02.4

Yayo Herrero i María González expliquen en el seu llibre Cambio 
climático de l'any 2019 com en els inicis de la història de la humanitat, 
els éssers humans vivien aprofitant l'energia del sol, de l'aigua, del 
vent o de la llenya per cobrir totes les seves necessitats. Va ser a 
partir de la Revolució Industrial quan es van començar a utilitzar de 
forma massiva el carbó, el petroli i el gas natural, les anomenades 
fonts d'energia fòssils. Gràcies a la seva disponibilitat es va posar en 
marxa el model econòmic que coneixem actualment capaç de pro-
duir enormes quantitats de productes que es fabriquen, compren, 
venen i distribueixen per tot el món.

El creixement d'aquesta economia de mercat, fonamentada en l'aug-
ment de la producció i del consum, no només ha conduït a l'esgo-
tament d'aquestes energies fòssils sinó que també utilitza enormes 
quantitats de matèries primes com l'aigua, minerals, terra fèrtil, fus-
ta, etc., provocant canvis de funcionament a la naturalesa. D'aquests 
canvis, el més greu és el que afecta el clima de la Terra. El fet de con-
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sumir i cremar els combustibles fòssils indiscriminadament ha fet 
modificar la composició de l'atmosfera provocant que augmenti la 
temperatura mitjana global, el què es coneix com a escalfament glo-
bal. Aquest fenomen ha causat el canvi climàtic, un problema ecolò-
gic que afecta de forma molt desigual a les persones i que posa en 
risc la vida tal com la coneixem. En resum, el canvi climàtic és el canvi 
de clima a causa de l'activitat humana.

S'ha adoptat el terme Crisi Climàtica i, més recentment, Emergèn-
cia Climàtica per tal de reflectir amb major contundència les conse-
qüències de l'augment de la temperatura global i la urgència d'ac-
tuar ràpidament al respecte. Pot semblar insignificant un augment 
de la temperatura de 1,5 °C, però a part de fer que el nivell del mar 
augmenti pel desglaç dels casquets polars, també creix el núme-
ro d'esdeveniments meteorològics extrems, com les inundacions, 
incendis, secades, tempestes, pandèmies i afavoreix a l'extinció 
d'ecosistemes i espècies, a la crisi alimentària, entre d’altres afec-
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Barcelona, l'1 de gener del 2020, va declarar l'emergència climàtica a 
la ciutat i des del govern municipal van activar una sèrie de mesures 
urgents per tal de fer-li front, que van des de la reorganització dels 
sistemes de producció i consum, a la priorització de les mesures en-
caminades a reduir la pèrdua de biodiversitat i a la restauració dels 
ecosistemes, entre moltes altres.

L’any 2019, Terrassa esdevé la primera ciutat catalana en adherir-se 
a la Declaració del Plástic de Oslo, un document on es reconeix els 
impactes negatius dels residus plàstics per la societat, la salut i els 
ecosistemes, amb el compromís d’aplicar mesures per tal de reduir 
l’impacte dels plàstics en el medi ambient i a voluntat de crear una 
ciutat més sostenible, neta, cívica i verda (Carles Caballero, Regidor 
de Medi Ambient de l’ajuntament de Terrassa, dins Aavv Can Palet 
de Vista Alegre, 2021).

En aquest sentit, moviments internacionals com Extinction Rebelion 
tenen clar cap a on ha d'anar enfocada aquesta lluita i, com sense la 
implicació dels governs, no hi ha res a fer. 

Primer de tot exigeixen als governs dir la veritat declarant 
l'emergència climàtica i ecològica i treballar amb altres instituci-
ons per comunicar la urgència del canvi. 

En segon lloc, els governs tenen el deure d'actuar ara per aturar la 
pèrdua de biodiversitat i reduir l'emissió de gasos d'efecte hiverna-
cle pel 2025. 

La tercera demanda contempla la formació d'Assemblees Ciuta-
danes amb poder real dins dels governs quan s'hagin de prendre 
decisions entorn al clima i la justícia ecològica. 

tacions. «Malgrat estar formalment declarada com a emergència pel Parlament 
Europeu, pel Govern espanyol i per altres moltes institucions, segueix sense ser re-
coneguda com a tal per alguns dirigents, que opten per no fer cas a les indicacions 
científiques a través d'una inacció culpable» (Acció global pel clima, 2020). 

1r

2n

3r

052

Encara que avui la crisi en portada sigui la sanitària i la de la Covid-19, 
i la crisi econòmica que d'aquestes se'n deriva, cada crisi és una cri-
si i ha de ser tractada com a tal, la gravetat d'una no minimitza la de 
les altres. La crisi climàtica fa temps que ha traspassat els seus límits 
ecosistèmics esdevenint una crisi energètica, de recursos naturals, 
humanitària, en fi, una crisi global en tota regla. Yayo Herrero — antro-
pòloga, ingeniera, professora i activista ecofeminista espanyola— en 
una conferència que va fer a l'auditori de Terrassa el març del 2020 
sobre ecofeminismes, parlava de la figura de les ‘refugiades ambien-
tals’, aquelles persones obligades a migrar o ser evacuades de la seva 
regió d'origen a causa de canvis ràpids o a llarg termini del seu entorn, 
ja siguin secades, desertificació, pujada del nivell del mar, incendis, 
etc. Herrero feia l'apunt de com, en la majoria de casos, es tracta de 
persones provinents de països que són fonts de matèria prima pels 
països desenvolupats. Què passaria si, de la mateixa manera que als 
immigrants que volen entrar a Europa o als Estats Units perquè a les 
seves regions és insostenible viure-hi i no se'ls deixa, no es deixés 
entrar ni els recursos naturals, ni l'energia, ni els aliments que prove-
nen dels mateixos països que els immigrants? Les grans potències no 
subsistirien ni dos mesos.

20 d’abril del 2019, Londres, Extinction Rebellion
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Augment de la temperatura

Condicions climàtiques 
extremes

Augment del nivell del mar

Augment del nivell de CO2

Com afecta el canvi climàtic 
a la nostra salut?

 – Lesions
 – Morts
 – Impacte en la salut mental
 – Insuficiència cardíaca
 – Malalties relacionades amb la 

calor

 – Asma
 – Malalties cardiovasculars
 – Malària
 – Dengue
 – Encefalitis

 – Al·lèrgies respiratòries
 – Asma
 – Còlera
 – Criptosporidiosi

 – Desnutrició
 – Malalties diarreiques
 – Migracions forçoses
 – Conflictes civils

Centre per el Control i la Prevenció de Malalties, EEUU

La vida de milers de persones es veu afectada cada dia com a con-
seqüència directa o indirecta del canvi climàtic. Un exemple per veu-
re que el canvi climàtic no només afecta a països llunyans, sinó què 
tu podries estar-ne patint els efectes ara mateix és el presentat en 
l'estudi publicat a finals del 2020 pel biòleg estatunidenc William An-
deregg. La investigació demostra com l'augment de les temperatu-
res afavoreix a la prolongació de la temporada del pol·len i, per con-
seqüència, que la temporada d'al·lèrgies comenci fins quasi un mes 
abans. Aquest fet ha provocat l'augment de la quantitat de pol·len a 
l'aire, de manera que pot tenir un gran impacte sobre la salut respira-
tòria de gran part de la població que pateixen asma o al·lèrgies. 

«La contaminación ambiental causa cada año 800.000 muertes prema-
turas en Europa, el doble de lo hasta ahora estimado por la Agencia Europa del 
Medioambiente, y acorta la esperanza de vida de los europeos en 2,2 años. La situ-
ación en el resto del planeta no es más halagüeña: la cifra de muertes provocadas 
por la polución del aire se eleva a 8,8 millones de personas, en comparación con 
los 4,5 millones calculados por la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de 
esas muertes prematuras se producen por enfermedades cardiovasculares. Res-
pirar aire contaminado provoca más muertes que el tabaco» (Sáez, C., 2019) publicava 
La Vanguardia el març del 2019. Estar exposades de manera prolongada a la pol·lu-
ció i sobretot a les anomenades partícules fines, amb una mida me-
nor de 2,5 micròmetres de diàmetre, impacta en la funció vascular. 
Aquestes partícules, procedents dels combustibles fòssils, del tràn-
sit de vehicles, i també de la indústria, l'agricultura i la combustió de 
biomassa, com més petites siguin, més perilloses, ja que poden arri-
bar als alvèols, en els pulmons, i des d'allà passar al torrent sanguini 
i arribar a qualsevol part de l'organisme. El diagnòstic pot incloure 
inflamació i estrès oxidatiu, i inclús poden arribar a provocar-nos un 
infart, hipertensió arterial, ateroesclerosi

Altres afectacions de proximitat a causa del canvi climàtic serien la 
desaparició del Delta de l'Ebre, el temporal Glòria i el rastre de des-
trucció, pèrdues materials i irreparables pèrdues humanes que va 
deixar al seu pas, la pèrdua del 25% de la fauna salvatge a Catalunya 
en els últims vint anys, episodis d'alta contaminació provocats per 
pols sahariana en suspensió i un sense fi d’etcèteres. 
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03.0

“PLANTA UN PENSAMIENTO, COSECHA UNA ACCIÓN; 

Lodeiro, 2008

PLANTA UNA ACCIÓN,                COSECHA UN HÁBITO; 

consumir per 
fer-nos lliures

PLANTA UN HÁBITO, COSECHA UN CARÁCTER” 





El consum és tant, el principi de la cadena - pel que a gene-
ració de residus domèstics respecte - però, com també apun-
ta Greenpeace, és el final de la cadena de molts dels proble-
mes ambientals que lluiten per solucionar; la sobrepesca, la 
desforestació, l'extinció de recursos, l'explotació animal i el 
canvi climàtic, entre d'altres. Tenen molt a veure amb el nostre mo-
del de mercat.

Però consumir és necessari, ja que hem d'alimentar-nos i abrigar-nos, 
i també llegir, fer esport, cultivar-nos, entretenir-nos, socialitzar…, i 
pot ser positiu si en fer-ho donem suport a empreses o iniciatives que 
ajuden a construir un món millor. Des dels seus inicis, l'objectiu de la 
revista Opcions ha estat difondre idees per tal de consumir menys, 
formes de consumir sense comprar i propostes per comprar amb cri-
teri. Com asseguren, aquestes tres opcions són la clau del consum 
conscient que, com les Tres Erres de l'ecologisme, segueixen un ordre 
jeràrquic.. 

Consumir conscientment és una elecció personal que prenem, un 
camí d'oportunitats, un procés d'alliberació que fem perquè volem 
fer-ho. Alhora, representa un repte col·lectiu, ja que si volem canviar 
les estructures, necessitem una acció comunitària. Segons l'activista i 
comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de 
l'ajuntament de Barcelona, Álvaro Porro, «El consumo consciente 

es una invitación a observar nuestra forma de vida: “Enséñame tu ne-
vera y sabré cómo vives”. Es curiosidad, querer entender qué hay antes 
y después de nuestro consumo. Es una práctica, intentar satisfacer las 
necesidades de otra manera. Es una propuesta abierta, no hay una re-
ceta ni una respuesta correcta, sino muchos caminos que recorrer. Es 
un deseo que te empuja a probar unas formas de vida que te motivan, 
un mundo que te hace vibrar. Es una invitación a huir de las respuestas 
individuales y a buscar respuestas colectivas que también nos aportan 
importantes ganancias en el ámbito personal» (Opcions núm. 42: Residuos, 2013)
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conscient 
adjectiu    

[persona] Que sent, pensa i actua amb  
coneixement del que fa.

[persona] Que té capacitat per percebre 
estímuls i comprendre el que succeeix al 
seu voltant.

(Diccionari Manual llengua catalana Vox © Larousse Editorial, SL)



Consumir menys
03.1

Reduir
la quantitat de béns innecessaris consumits, la quantitat de recursos 
gastats i la quantitat (i toxicitat) de residus generats. Reduir o eliminar 
el consum de productes de procedència animal. Reduir els desplaça-
ments amb transport privat. 

Reutilitzar
abans de tirar alguna cosa, donar-li un nou ús.

Reciclar
però només quan el producte ja no pugui ser utilitzat de cap altra  
manera.

El pensament ecologista gira entorn de la idea bàsica de les Tres Er-
res. Tot i que acostumem a associar-les amb el reciclatge i la gestió 
de residus, val la pena repassar-les per adonar-nos-en que realment 
tenir-les en compte abans de consumir qualsevol producte o servei 
pot minimitzar i, inclús, fer desaparèixer qualsevol residu fruit de la 
nostra compra. 

A banda d'aquests tres principis bàsics, hi ha altres propostes d'er-
res igualment interessants de tenir en compte: reflexionar, renunciar, 
rebutjar, reestructurar, redistribuir, reivindicar, reparar, retornar, re-
cuperar, respondre, responsabilitzar-se, restaurar…

Un dels primers reptes que planteja el consum conscient, i potser un 
dels més difícils, és el d'escapar a les falses necessitats i no caure 
en els paranys de la publicitat i l'economia que sustenta la societat 
de consum. Com comentava en punts anteriors, hem de ser cons-
cients i crítiques amb les campanyes publicitàries que ens bombar-
degen contínuament amb productes innovadors, imprescindibles i a 

L’objectiu del consum conscient en aquest àmbit és analitzar quina 
és exactament la necessitat que tenim i buscar formes de satisfer-la 
que no impliquin consumir res. Abans de d’adquiri un producte o ser-
vei tinguem en compte el següent:

 → Fes-te aquestes preguntes: Ho necessito? Quants en tinc de 
similars? Quan ho utilitzaré? Quant temps em durarà? Puc de-
manar-ho a algú que m’ho deixi? Puc passar sense ell? Puc re-
emplaçar-ho per alguna cosa que ja tingui?

 → Evita les decisions immediates. Espera un temps abans de 
prendre la decisió de comprar-ho, deixa que el sentiment de 
necessitat aparegui 3 o 5 vegades.

 → Refusa d’ofertes, promocions, 3x2, etc., En disminuir el preu 
dels productes, tendim a estar més disposades a adquirir-los, 
encara que no ho necessitem, perquè veiem com una oportuni-
tat aconseguir el mateix amb unes “millors condicions”.

 → Coneix els paranys del màrqueting: productes a les capçaleres 
dels passadissos, a l’altura dels ulls…

 → Ves a fer la compra amb una llista i procura cenyir-te a aques-
ta.

 → Posa't un pressupost setmanal i intenta ajustar-te a aquest. 
Porta el compte del què gastes i amb què ho gastes.

 → No utilitzis targeta de crèdit. L’ús de la targeta incrementa fins 
a un 15% les despeses de compra, mentre que, pagar en efectiu 
té un límit visible i és més fàcil de controlar quant volem gas-
tar-nos.

 → Encara que sigui gratis, no significa que no tingui un cost i un 
impacte ecològic, també és consumisme: no acceptis publici-
tat, regals promocionals, etc.

la moda. Sabies que si les famoses i influencers no avisen quan fan 
publicitat d'alguna marca o producte a través dels seus canals les 
poden multar? El ‘Codi de conducta sobre l’ús d’influencers a la pu-
blicitat’ obliga a identificar clarament qualsevol classe de comunica-
ció pagada destinada a promocionar productes o serveis (Autocontrol i 
Anunciantes, 2020).

063



Abans de comprar una cosa nova pregunta’t...

De veritat ho necessites?

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

Ha de ser nou?

Compra-ho  
de 2ª mà

És sostenible?

Perfecte :)

Perfecte :)

Llavors intenta  
comprar algo que et duri 

tota la vida

Malbaratament

Un punt important és el fet de no malbaratar. Malbaratar és llençar 
o no utilitzar un recurs que ja tenim. Greenpeace assegura que més 
d'un 30% dels aliments produïts en el món acaben a les escombrari-
es. Amb el que s'arriba a llençar es podria alimentar a tota la població 
de la Terra actualment i a la que s'espera que siguem en el 2050. Però 
el malbaratament de recursos no només es dóna en l'àmbit alimen-
tari. 

Deixar l'ordinador sempre encès, el mòbil carregant tota la nit, la ca-
lefacció engegada fins al mes de juny, la llum oberta en sortir de les 
habitacions o tenir la persiana baixada quan a fora fa sol és malgas-
tar energia. Deixar l'aixeta oberta mentre ens rentem les dents o ens 
ensabonem o esperem que surti l'aigua calenta, rentar la roba encara 
que no estigui bruta, posar el rentaplats encara que no estigui ple o 
llençar un mocador de paper al vàter i tirar de la cadena és malgastar 
quantitats inimaginables d'aigua. Imprimir a una cara, comprar piles 
de blogs per fer notetes, embolicar tots i cada un dels regals amb 
papers decorats, brillants i superresistents i utilitzar mocadors de 
paper representa un malbaratament de paper important. Consumir 
aigua embotellada, demanar el cafè per emportar, anar a comprar 
sense carro o bosses reutilitzables, comprar aliments envasats in-
dividualment, productes amb accés d'embalatge, en el supermercat 
anar a les neveres i no al taulell a demanar la carn o el peix genera un 
malgast incalculable d'envasos i embalatges. 
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Global Footprint Network

Petjada de carboni

La petjada de carboni és un concepte estretament associat a la 
minimització de residus. La Júlia de l'Assosciació Sustainability by 
Education, dins el marc de la 1a Fira Zero Wasterrassa del passat 25 
d'Abril, explica que la petjada de carboni és un indicador ambiental 
que serveix per calcular els gasos d'efecte hivernacle que els hu-
mans generem, directe o indirectament, i els recursos de la Terra que 
consumim amb les nostres activitats diàries. 

Podem reduir la nostra petjada de carboni o petjada ecològica: 

 → Reduint el consum, 
 →  Millorant el què i com consumim i 
 → Convertint els residus generats una altra vegada 

en recursos. 

066

Pots calcular l'impacte ambiental dels teus hàbits a través de la calculadora de Glo-
bal Footprint Network: footprintcalculator.org. «Cuanta más legislación haya y to-
das las iniciativas que pueda haber a nivel de gobierno ayudan muchisimo, pero no 
podemos culpar a los otros de como estemos gestionando los recursos en nuestro 
día a día. Hay muchas cosas que podemos hacer a nivel personal sin depender del 
entorno para poder ser un poco más sostenibles» (Aavv Can Palet de Vista Alegre, 2021).

Global Footprint Network

Si mantenim en bon estat els nostres objectes, no podrem evitar que 
s'acabin espatllant o gastant, però podrem fer que ens durin més. Les 
principals causes del deteriorament les provoquen el sol, l'aigua, la 
temperatura, els cops, friccions o excés de tensió, les taques i els mi-
crobis. Que un producte resulti car o barat, tant econòmicament com 
pel que fa a impacte ambiental, dependrà de l'ús que en fem i la vida 
útil que li donem.

Finalment, sempre que sigui possible reparar un objecte, electrodo-
mèstic o aparell electrònic hauríem de contemplar l’opció. Moltes re-
paracions les podem arribar a fer nosaltres mateixes amb una mica de 
ganes i tutorials d’internet. Demanar a familiars, amics o veïns si po-
den donar-nos un cop de mà o si coneixen algun taller de confiança 
també pot estalviar-nos alguns diners, que mai està de més.
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Com podem satisfer una necessitat sense adquirir la propietat d'un 
bé a través dels diners? Les alternatives per consumir sense com-
prar es fonamenten en l’autosuficiència, l'ajuda, la cooperació i la in-
teracció entre persones, sigui directament o mitjançant internet com 
a vehicle. L'ajuda mútua és una manera eficaç i eficient de resoldre 
moltes necessitats.

A més té una altra característica igual d'important: ens proporciona 
oportunitats per a relacionar-nos amb persones i ens fa sentir que 
formem part d'una comunitat que ens acull, ens reconforta i ens en-
forteix. Una comunitat basada en la companyonia i els vincles emo-
cionals. Aquestes necessitats humanes, gairebé tan bàsiques com el 
menjar, estan molt desateses en el món individualista modelat per la 
societat de consum.

1)A través de l'ús compartit. Hi ha una pila d'objectes que només ne-
cessitem utilitzar durant un temps concret o en situacions determi-
nades. Si evitem comprar-les, no només estarem estalviant diners 
sinó que també espai a casa i produir menys residu. És el cas de lli-
bres, revistes, pel·lícules, servei de bicicletes compartides (Bicing), 
eines de bricolatge, objectes prenatals, joguines, espai de treball, 
vestit per una ocasió especial, equipació esportiva, coses de càm-
ping, etc.

2)A través d'intercanviar o redistribuir. Existeixen xarxes d'intercanvi 
i redistribució en les quals podem participar de manera que si hi ha 
alguna cosa que ja no fem servir, arribi a mans de qui ho necessita 
sense que hagi de pagar res a canvi.

3)Donar una segona vida als materials de rebuig. Deixa volar la crea-
tivitat i entrena les habilitats manuals i decoratives.

Consumir sense comprar
03.2
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«Las cosas no valen lo que cuestan. Si los salarios fuesen justos en todas partes, 
si se aplicase aquello de "quien contamina paga", si la distribución a gran escala no 
abaratase tanto los costes... o sea, si el precio de los productos incluyese sus cos-
tes sociales y ambientales, cambiarían mucho los precios. Los zapatos de plástico 
costarían más que los de piel, el papel reciclado menos que el "normal"... No es ra-
zonable que unos guisantes congelados que han necesitado pesticidas, envases, 
cá- maras, ser transportados desde China... salgan más baratos que los del pueblo 
de al lado. Apoyar a los productos de distribución minoritaria y a las pequeñas em-
presas y comercios ayuda a que puedan bajar sus precios» (Lodeiro, 2008).

Consumir amb criteri
03.3

Bo, bonic, barat, les 3 "bes" més perilloses a l'hora de comprar amb 
criteri. Evidentment que dins el consum conscient també es busca 
qualitat i bellesa a un preu raonable, però hi ha altres factors, a part 
dels ja esmentats, a tenir en compte a l'hora de prendre qualsevol 
decisió de compra:

 → Fixar-se amb les etiquetes i segells de certificació.
 → Donar suport al comerç just i local. Qui ho ha fet? Com s'ha 

fet? «El consumo consciente no pretende cambiar unas mar-
cas por otras ni crear nichos de mercado elitistas para que 
gente con pasta compre productos "verdes"» (Lodeiro, 2008).

 → Adquirir béns de segona mà i reutilitzables. Millor si ja 
existeix.

 → Escollir béns de baix impacte ambiental. Què passarà 
amb el residu que generarà?

 → Comprar productes frescos, de temporada i de producció 
ecològica.
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Es pot evitar generar 
aquest residu?

Es pot compostar?

Es pot reduir el consum 
del producte que  
genera aquest residu?

Es pot reciclar?

Es pot reutilitzar?

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ Com?

SÍ Com?

SÍ Com?

SÍ Com?

SÍ Com?

RESIDU



04.0

«El cambio de ideas es más 
fácil que cambiar de hábitos; 
éste que implica cambios más 

 Ledeiro 2008

profundos»

ser-ne  
conscient et 

fa ser  
conseqüent?



16 de maig del 2020 Jornada de recollida de residus a 
zones naturals de Can Jofresa, Terrassa



How Am I Fighting The Climate Crisis?

Comfort Zone Fear Zone Learning Zone Growth Zone

I don’t care to 
understand the 
climate crisis

I view sustainabillity 
as a binary

I deny my carbon 
privilege living in 
Global North  
countries

I am not willing 
to change my 
lifestyle

I put all the responsibility on 
corporations and non on my 
own actions

I evaluate  
information from 
all sources before 
sharing

I seek out education  
vs. believing everithing 
on social media

I acknowledge those 
who have come before 
me to continue my  
own sustainability 
journey

I am actively 
involved with 
the movement 
offline

I do not shame 
others wherever 
they may be in 
their learning

I commit to  
sustainability 
both personally 
& professionally

I do not rely 
on the current 
systems to lead 
this movement

I do not engage 
in horizontal 
hostillity within 
the community

I hold corporations 
accountable by 
boycotting any 
unethical practices

I hold myself  
and elected  
leaders accoutable 
to fight the climate 
crisis collectively

I practice self-awareness 
vs. criticizing others for 
their actions

I allow Indigenous communities 
and climate scientitsts to lead us in 
this journey

I practice gratitude 
for Mother Nature

I do my research before  
believing a brand’s marketing

I am empowered to play my role 
in society to better our home

I post an Earth Day 
photo without action

I shame others for 
not being perfect 
environmentalists

I belive and do not question 
brands when they market 
themselves as "sustainable"

Diagarma dissenyat per @sophei per Slow Factory Fundation

«La conciencia no lo es todo... El contexto influye mucho, y las costumbres tam-
bién. El cambio de ideas es más fácil que cambiar de hábitos; éste que implica 
cambios más profundos» (Ledeiro 2008).

Tothom, amb major o menor mesura, és conscient de la crisi climà-
tica de la mateixa manera que tothom és conscient que fumar mata, 
que el cafè és addictiu com qualsevol droga i que fer marxa enrere és 
el pitjor mètode anticonceptiu.

La crisi climàtica és una de les problemàtiques més urgents a la que 
ens enfrontem actualment. La visió apocalíptica d’aquest fenomen 
només fomenta més consum. Fixa’t en el que va passar quan va co-
mençar la pandèmia de la Covid-19, tothom va començar a comprar 
desenfrenadament.

Per afrontar la crisi climàtica de cara, hem de canviar la narrativa 
sobre la nostra relació amb la naturalesa. La pregunta és: en quines 
fonts de coneixement confiarem per a una nova narrativa? Un 
knowladge broker (agent, distribuïdora de coneixement) és una per-
sona que facilita la creació, la divulgació i l’ús de coneixement al pú-
blic: reduint l’escletxa entre la investigació i la pràctica (Semaan, C. 
and Li, S., 2021). Sovint, els principals knowladge brokers del panora-
ma mediàtic actual vieun en una situació de privilegi econòmic. Viuen 
a una distància còmoda i segura dels desastres climàtics i de les di-
ficultats diàries i, no s’han d’embrutar les mans per sobreviure. No és 
d’estranyar que per aquesta raó, el debat climàtic es formuli en clau 
binària. Un fals binari que diu que o bé tots hem d’aconseguir la per-
fecció de ‘zero de residus’ o que les empreses i els governs tenen tot 
el poder mentre que nosaltres no podem fer-hi res. Qualsevol dels 
dos enfocaments està condemnat al fracàs.
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Aquest binarisme —’o tot o res’— contribueix a reflexions com: «sóc 
una mala persona per menjar carn? Sóc una mala persona per fer 
servir el plàstic?» La resposta és: No. La vergonya que experimen-
tem quan no podem assolir la perfecció ens congela, en porta a la 
inacció. No és estrany que tots tinguem ‘eco-ansietat’ (preocupació 
extrema pels danys actuals i futurs al medi ambient causats per l’ac-
tivitat humana i el canvi climàtic) i aquest sentiment ens fa actuar per 
por i no per amor i empoderament.

Al començament del moviment per la sostenibilitat, ens feia vergo-
nya utilitzar canyetes de plàstic. I en canvi ara el missatge és: «un 
centenar d’empreses són responsables del 71% dels gasos d’efec-
te hivernacle del món, cosa que fa que les nostres accions semblin 
insignificants». Cal superar la distància entre aquests dos extrems.

Els binarismes són una construcció colonial; home-dona, humà-ani-
mal, nord-sud, blanc-negre... La naturalesa no és binària. El clima no 
és binari. El pensament extremista en realitat limita les possibilitats 
d’un futur visionari i radical, apaga la nostra esperança mentre fa 
créixer la por, en lloc d’alimentar les nostres accions.

L’apatia climàtica és un privilegi. Com més ens aproximem a una crisi, 
com més ens apropiem d’una causa, més combatents ens tornem. 
No hi ha lloc per a l’apatia quan estem responent a una crisi en temps 
real. Hem de superar el pensament del ‘o tot o res’ per abordar el 
canvi climàtic. La sostenibilitat és un espectre que hauria de conduir 
a la regeneració i la curació.

Amb tot el recorregut que hem fet, hem vist que el planeta fa temps 
que ens envia senyals d’alarma. No pot seguir el nostre ritme de vida 
i sestà desgastant. Està emmalaltint. I encarà que no ho percebem 
directament, els seus efectes afecten a la nostra salut i a la nostra 
manera de viure. Què ha de passar per què comencem a fer algu-
na cosa al respecte? Pregunta’t: «Vull fer del món un lloc millor?» No 
només per a les generacions futures, sinó per a totes nosaltres ara. 
Totes tenim una opció.
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No podem quedar-nos de braços plegats. És feina dels que estem 
aquí i ara prendre la iniciativa i començar  a buscar solucions al res-
pecte. Sigui des de l’àmbit que sigui, qualsevol aportació és ben-
vinguda. «Científiques, quanta pol·lució més pot aguantar la nostra 
atmosfera? Matemàtiques, quina és la fórmula del decreixement? 
Enginyeres, com seria un antimaterial? Mestres, els heu ensenyat als 
infants el futur que els espera? Polítiques, com es legislarà un país 
amb ideologia ecofeminista? Empresàries, podeu fer productes per 
necessitats reals? Agricultores, heu provat d’utilitzar menys pesti-
cides? Pescadores, quant plàstic heu pescat avui? Escombriaires, 
quantes bosses reculliu cada dia? Indústries, què podeu produir 
amb els recursos de proximitat? Publicistes, què dirà la campanya 
que salvarà al planeta? Influencers, podríeu utilitzar el vostre poder 
amb més responsabilitat? Activistes, com podeu fer més soroll? Es-
criptores, quin final té la nostra història?».

Si ho portem cap al món del disseny, les companyes de Creatives 
for the Future fan bé en recordar-nos que qualsevol residu és el re-
sultat d’un mal disseny. Les dissenyadores, siguin de l’àmbit que si-
guin, tenim més poder del que ens pensem. Sempre que estigui a 
les nostres mans cal que dissenyem de forma sostenible des de la 
conceptualització, pensant com serà el cicle de vida del producte, 
l’experiència o el servei que estiguem dissenyant i tenint en compte 
el possible residu que generarà (Creatives for the future, 2021). Alguns con-
sells que ens donen són: 

Visibilitzar per generar consciència
04.1

 → Dissenyar productes de llarga durada 

 → Dissenyar productes reutilitzables. 

 → Dissenyar més serveis i menys productes. 

 → Dissenyar productes que permetin ser reciclats al 100%.
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Però tornem al tema, la crisi climàtica ha tingut una molt mala campa-
nya de màrqueting. S’ha venut mitjançant el discurs de la por i la ca-
tàstrofe, buscant sempre algú a qui responsabilitzar, a qui donar les 
culpes. S’ha venut amb xifres i dades incomprensibles amb les quals 
és difícil d’empatitzar. Són tantes les imatges de desgràcia, conta-
minació extrema, desforestació, explotació massiva d’ecosistemes, 
maltractament animal i humà, i muntanyes i muntanyes i muntanyes 
de plàstic a les costes de Mumbai, que al final ens hem immunitzat 
de tanta misèria i som capaces de seguir amb les nostres vides sen-
se el més mínim remordiment.

De totes maneres, visibilitzar la problemàtica mediambiental és es-
sencial per generar consciència en les altres persones i no hem de 
parar d’intentar-ho. Perquè hi hagi una repercussió real, perquè la 
idea esdevingui acció, perquè hi hagi una resposta per part de l’es-
pectador, cal saber transmetre la problemàtica de manera que el 
sorprengui, que el provoqui, i al mateix temps, que li generi un punt 
d’inflexió, una petita crisi, que li faci trontollar, ni que sigui per un ins-
tant, els seus fonaments, que li faci mirar cap endins un moment i es 
senti identificat, apel·lant directament a l’individu en qüestió.
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Com a creatives, tenim les eines per comunicar. Ara és més neces-
sari que mai un canvi de discurs enfocat des de l'empoderament i 
no des de la culpabilitat, que parli des de l'emocionalitat i no des de 
les dades, que ens serveixi de referent i captivi amb l'exemplaritat en 
comptes d'avorrir-nos i crear en nosaltres un sentiment de rebuig.

D'estratègies per fer-ho n'hi ha moltes, com per exemple és el cas 
de Consumir Hasta Morir, un col·lectiu que utilitza la "contra publici-
tat", és a dir, aprofitar-se de les tècniques publicitàries per desvelar 
els seus draps bruts, per tal de promoure un comportament crític 
davant el consumisme i els mitjans de comunicació (Consumir hasta morir, 
2020).

Publicacions com Opcions, El Salto, Carro de Combate, Ballena 
Blanca, Ecologistas en acción, entre d’altres, promouen un tipus de 
periodisme crític —periodisme lliure, d’investigació i amb una mira-
da social— on el consum conscient és el principal protagonista dels 
seus articles i brindant als lectors informació de qualitat, recursos i 
eines per fer el canvi.

Com fer el canvi climàtic 
cool & sexy

04.2
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L'artista danès Olafur Eliasson, en canvi, col·loca enormes blocs 
de gel provinent dels icebergs de Groenlàndia en mig de les places 
de Londres per tal d'aproximar una situació que sentim llunyana, 
prendre consciència de les conseqüències de l'escalfament global 

i avançar de manera col·lectiva a partir de l'acció individual. «The blocks of glacial 
ice await your arrival. Put your hand on the ice, listen to it, smell it, look at it – and 
witness the ecological changes our world is undergoing. Feelings of distance and 
disconnect hold us back, make us grow numb and passive. I hope that Ice Watch 
arouses feelings of proximity, presence, and relevance, of narratives that you can 
identify with and that make us all engage. We must recognise that together we have 
the power to take individual actions and to push for systemic change. Come touch 
the Greenland ice sheet and be touched by it. Let's transform climate knowledge 
into climate action» (Eliasson, O., 2021).

Ice Watch (2014), Olafur Eliasson
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Tidy Litterers (2017) Hubbub

Una altra manera de conscienciar a l'espectador amb un tema com-
plicat és mitjançant la visualització de dades. Les infografies ens 
poden ser de gran utilitat en aquest sentit, però traslladar les dades 
al pla físic d'una manera experiencial, tangible i, inclús, participati-
va, i traduint la informació aparentment complexa en sistemes més 
simplificats, que es puguin comprendre a través dels sentits, de l'ex-
periència o de la interacció, augmenten el nivell d'involucració de les 
usuàries. Dos exemples fantàstics d'aquesta estratègia són: l'estu-
di barceloní Domestic Data Streamers amb la missió, com ells 
diuen, «d'activar el canvi mitjançant dades, narracions i disseny». I 
l'estudi londinenc Hubbub que des del 2014 dissenyen campanyes 
que inspiren formes de vida bones per al medi ambient, qüestionen 
l'status quo de les coses per conscienciar, impulsar comportaments 
i donar forma a nous sistemes, i saps com s'ho fan? «We do this with knowledge 
and playfulness, and we won't make you feel bad» (Hubbub, 2021).
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Creatives for the future és una plataforma d'agències creatives, 
digitals, freelance i professionals de la comunicació que lluiten per 
posar la sostenibilitat en el centre de la presa de decisions de les 
empreses. Jesús Revuelta, director creatiu i "activista de marca", a 
banda de formar part de l'equip, es dedica a fer "activisme creatiu" a 
través de la comunitat d'Instagram @yaeshaceralgo. Tipografia i 
color s'uneixen per transmetre un missatge d'agraïment i, alhora, per 
suggerir petits canvis que podem anar incorporant en el nostre dia a 
dia. Un altre membre de l'equip és Nico Ordozgoiti, director cre-
atiu freelance, del qual destacar dos projectes en els quals ha parti-
cipat: La campanya Sé más viejo per Adolfo Dominguez on veiem 
com una marca pot dir de moltes maneres ‘Sigues més sostenible’ 
i en la campanya If The Climate Changes, Everything Chan-
ges, una col·laboració amb el Museu del Prado i WWF amb motiu 
de la Cimera Mundial del Clima del 2019 on es van pintar versions 
alternatives d'algunes de les obres més emblemàtiques del museu 
per mostrar al públic de quines maneres específiques l'escalfament 
global podria canviar coses que sempre hem donat per fetes.

Felipe IV a Caballo (1635-36), Diego Velázquez / WWF
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En la mateixa línia que els ALGOS de Jesús Revuelta, un altre 
compte d'IG que promou propostes sostenibles allunyant-se de 
l'estètica clàssica que tenyeix l'ecologisme de verd i paper kraft és 
The Good Citizen (@thegoodcitizen_es). I és que moltes inicia-
tives, marques o projectes amb una bona estratègia a les xarxes 
socials i continguts atractius, de qualitat i d'interès, tenen una gran 
capacitat d'incidència. El consum conscient també s'ha de po-
sar en pràctica dins les pantalles. Iniciatives com Slow Factory 
Foundation (@theslowfactory), Too Good to go (@Toogood-
togo.es), Mazinn (@mazinnmedia), Heura (@heurafoods), ECO 
(@ecochange.global), entre moltes altres, realitzen publicacions 
d'allò més interessants.

Què hi ha més sexy que en Leonardo DiCaprio? En Leonardo Di-
Caprio parlant de com salvar el planeta. Les persones famoses, les 
influencers i la gent mediàtica, a part de ser grans comunicadores, 
tenen el poder de mobilitzar i influir, però el més important, de ser 
referent i donar exemple a les persones que les segueixen de ben a 
prop. Per què Leo Messi, la Rosalia o Goicochea no parlen de canvi 
climàtic?
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What Design Can Do és una plataforma de dissenyadors com-
promesos amb el poder de transformació i l'impacte social que té 
el disseny, des de qualsevol àmbit. Recentment han llençat el No 
Waste Challenge (Repte Residu Zero), un repte global enfocat en 
abordar l'enorme impacte que tenen els residus i el consumisme pel 
canvi climàtic. L'objectiu és buscar idees noves i revolucionaries i, 
des del disseny, trobar solucions per tal de reduir els residus gene-
rats i repensar el nostre cicle de consum i producció. És una gran 
coincidència que aquesta convocatòria s'estigui duent a terme al 
mateix temps que aquest projecte, ja que els objectius marcats gi-
ren entorn del mateix concepte, però al mateix temps també pot 
ser una oportunitat per passar a l'acció i formar part del repte o, si 
més no, seguir el procés i analitzar les diferents maneres d'abordar 
el tema a través de les propostes que es presentin.
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En el punt anterior comentàvem el tipus d'imatges amb què se'ns ha 
mostrat la problemàtica ambiental. Imatges de catàstrofe i misèria 
que, tot i ser reals, han perdut la capacitat d'impressionar-nos. La 
fotografia pot ser un recurs molt potent a l'hora de transmetre mis-
satges sense paraules, el que fa que automàticament esdevingui 
un idioma universal (sempre i quan tinguis el privilegi de la vista). 
Les suggerents imatges del fotògraf austríac Wolf Silveri, s'allu-
nyen del que anomenaríem imatge documental o fidedigna, però al 
mateix temps donen molt en què pensar i reflexionar

We are in this thogether, Wolf Silveri
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Núria Vila és una dissenyadora gràfica i directora d'art del pano-
rama català, reconeguda per la seva manera d'aproximar el dis-
seny gràfic a una pràctica més ecològica. Dissenya amb un com-
promís amb el medi ambient, amb la voluntat d'aplicar el sentit 
comú a cada projecte i treballant d'una forma més sostenible i 
ètica. 

Hi ha una sèrie de referents que, tot i no parlar estrictament de la 
crisi climàtica ni l'escalfament global, són excel·lents comunicadors 
a l'hora de tractar altres temes igualment cruents, complicats i ne-
cessaris de maneres molt diverses, amb formats poc convencio-
nals o amb missatges molt directes. Per una banda els dissenya-
dors Stefan Sagmeister, amb el The Happy Show per exemple, i 
Tibor Kalman, amb la revista Colors, ens presenten dues maneres 
molt diferents de comunicar i interpel·lar a l'espectador. Per altra 
banda, son especialment interessants les obres de l'artista estatu-
nidenc-cubà Félix Gonzalez-Torres, en format escultura-instal·la-
ció on és a través de la interacció de les visitants que cobren sentit 
les seves peces.

Marató d’estalvi energètic (2017), Núria Vila
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Per acabar, abans ja hem esmentat algunes comptes d'Instagram 
amb publicacions amb relació al tema en qüestió, perquè la línia 
de comunicació més acord amb els temps actuals són les xarxes 
socials i el contingut digital, ja que és la font de referència més 
present durant tot el dia, almenys en els joves. Altres comptes que 
val la pena comentar són Putos Modernos (@putosmodernos) i  
Molaría (@molaria_) que mitjançant l'humor i la simplicitat remar-
quen la quantitat d'absurditats que arribem a fer o pensar i llencen 
qüestions a l'aire que valdria la pena parar-hi a pensar. L'última 
és la plataforma Código Nuevo, tant via web com a través d'IG  

En resum, el discurs que s'ha emprat fins ara per parlar del can-
vi climàtic és un discurs basat en la por i la culpabilitat. I això no 
anima a l'acció. El canvi climàtic té una mala campanya de 
màrqueting i tenim les eines per fer-ho millor. Hem de canviar la 
narrativa, el format, el to, el missatge. Basar-lo en l'esperança, en 
l'experiència i en l'emocionalitat. Transmetre el que pots fer i no as-
senyalar tot el que no estàs fent. Generar curiositat i no rebuig.

(@codigonuevo), el qual es defineix com «un medio de comunicación que tiene 
como objetivo informar y entretener a una generación a la que muchos llaman 
"perdida" porque no entienden que tiene otros intereses y otra forma de comuni-
carse» (Codigo Nuevo, 2021). M'interessa especialment les seves estratè-
gies per captar l'atenció de les lectores i provocar-les-hi la curiosi-
tat per seguir llegint les publicacions.
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05.0

“Si usted quiere ser diseñador tiene  
que decidir qué le interesa más: 

hacer cosas que tengan sentido o hacer dinero.”

R. Buckminster Fuller

com podem 
fomentar un
consum més

conscient i 
promoure la 

reducció de 

residus des

del disseny?





En els seus inicis, aquest projecte es va emprendre amb un plante-
jament enfocat a la sostenibilitat des de la perspectiva del disseny 
gràfic com a pràctica. L’objectiu era aproximar-se a la terminologia 
relacionada amb l’ecologisme i la sostenibilitat al mateix temps que 
es treballava la il·lustració mitjançant diverses tècniques gràfiques 
amb la seva versió més respectuosa amb el medi ambient. És a dir, 
realitzar una espècie d’enciclopèdia/diccionari il·lustrat de concep-
tes ecologistes. 

La proposta es fonamentava sobre 3 pilars: ecologisme, pedagogia/
divulgació i tècniques de representació gràfica sostenibles. En els 
primers estadis del projecte i arran de la recerca teòrica que s’havia 
iniciat entorn el tema en qüestió es va generar un punt d’inflexió: fer 
un diccionari il·lustrat, a tall de contenidor de conceptes, era fer pe-
dagogia? 

Tot el que s’havia investigat i llegit fins al moment sobre emergència 
climàtica i, principalment, sobre la crisi dels residus, ens va portar a 
replantejar-se el rumb del projecte. Conèixer la terminologia relacio-
nada amb l’ecologisme es va considerar menys rellevant que conèi-
xer quina era la nostra aportació en aquesta crisi. 

Quasi entrant en un estat de pànic, de cop i volta hi havia una sèrie 
de qüestions que havíem de resoldre: som realment conscients dels 
residus que generem? Quin impacte tenen les accions quotidianes? 
Quina és la nostra contribució diària, setmanal o anual a les tones de 
deixalles que s’acumulen al món? Les pràctiques zerowaste tenen 
eficàcia? Estem reciclant bé? On va a parara tot allò que llenço? Puc 
fer alguna cosa per combatre la crisi dels residus? Per què no hem 
fet res abans? 

És per això que es veu oportú revisar els objectius del projecte i rea-
litzar una investigació basada en l’etnografia personal d’una realitat 
concreta.

Plantejament inicial
05.1
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En aquesta part cal recuperar les hipòtesis plantejades 
un començament:

La pregunta ara és: com podem fomentar un consum 
més conscient i promoure la reducció de residus des 
del disseny?

Hipotesi 1:  
La ciutadana mitjana no és conscient 
dels residus que genera.

Hipotesi 2: 
Si la ciutadana mitjana fos conscient dels 
residus que genera faria algun canvi en 
els seus hàbits de consum per reduir-los.

Hipotesi 3: 
La ciutadana mitjana desconeix o no 
sap com dur a la pràctica el concepte de 
consum conscient.

Hipotesi 4:  
La ciutadana mitjana no està disposada 
a renunciar a certes comoditats. El que  
significa que no és conscient de la  
seriositat de la problemàtica ecològica.
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El dia 7 d’abril se’ns va proposar als alumnes de TFG fer una petita 
exposició del treball per tal de rebre feedback d’altres estudiants i 
professors, testejar prototips, recopilar informació, etc. En aquest 
cas, es va decidir que, per una banda, es volia mostrar algun dels 
resultats dels experiments en l’àmbit domèstic que havien estat re-
alitzats. I per l’altra, es volia posar a prova el coneixent de les compa-
nyes respecte a objectes i pràctiques relacionades amb el consum 
conscient i transformador.

Proposta

Sota el títol “Ensenya’m les escombraries i et diré com vius” la posada 
en escena del treball consisteix a mostrar de manera visual l’exercici 
realitzat el 28 de novembre sobre els residus plàstics generats du-
rant una setmana en un nucli domèstic format per quatre membres, 
on tots els residus van ser col·locats ordenadament en un espai de 
manera que visualment genera una imatge molt impactant. Aquesta 
imatge es compara amb la recopilació de dades en format de llistat 
sobre els residus de totes les fraccions generats en el mateix nucli 
domèstic, quatre mesos més tard. Amb aquests dos exemples es 
mostra, per una banda, dues maneres diferents de visualitzar da-
des recopilades sobre el mateix tema i per l’altra, permet comparar 
els resultats obtinguts. La setmana del 28 de novembre del 2020 es 
van llençar cent noranta-vuit ítems al contenidor groc mentre que la 
setmana del 8 de març del 2021, el nombre d’ítems llençat al mateix 
contenidor va ser vuitanta-cinc. Què passaria si es realitzés el ma-
teix experiment d’aquí a uns mesos, havent incorporat alguna de les 
pràctiques de consum conscient en els nostres hàbits de compra?

La segona part de l’exposició consisteix en una taula plena d’objec-
tes relacionats amb hàbits o pràctiques ‘residu zero’, ordenats en 
cinc categories (d’esquerra a dreta) i en cinc nivells de dificultat (l’u 
és el més fàcil de fer i el cinc el més complicat). Les categories són: 
A l’hora de fer la compra - A la cuina - Higiene i neteja - Dia a dia - 
Com a estudiant o dissenyadora. A través d’un enllaç QR els usuaris 

Expo Lab
05.2
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accedeixen a un qüestionari on se’ls pregunta amb quina freqüència 
utilitzen cada objecte, si n’hi ha algun que desconeguin o si tenen 
intensió o curiositat de provar-ne algun.

A banda d’aquest “bingo” del consum conscient, s’ha posat a la dis-
posició d’aquelles persones que realment sentin curiositat i interès 
per saber quina quantitat de residus generen i com són els hàbits 
de consum a casa seva, un quadernet amb tots els exercicis d’anàlisi 
que s’han realitzat en la primera fase del treball. El quadernet està 
pensat per què cada una faci els exercicis que més interessants els 
semblin i un cop realitzats, estan convidades a retornar-me’l per 
poder tenir en compte els resultats dels experiments en diferents 
nuclis domèstics. El dia de la mostra es van repartir 13 quadernets, 
dels quals només 1 ha sigut retornat amb alguns dels exercicis com-
pletats.
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Feedback

Malauradament, el poc trànsit d’alumnes a causa de la situació de 
pandèmia accentuat per la realització de l’exercici en horari de tarda, 
ha provocat que no hi hagi suficient participació com per tenir en 
compte els resultats. És per això que replantejaré el format del qües-
tionari per poder fer-ne una difusió més extensa.

D’altra banda, les converses que s’han generat entorn de la taula, ar-
ran de la mostra d’objectes i experiments, ha sigut molt enriquidora 
i útil, ja sigui per remarcar les debilitats i fortaleses del projecte, com 
per compartir altres perspectives i visions a tenir en compte.

 → A investigar: Projectes de Forma Fantasma i el projecte Below the surface 
realitzat a Amsterdam.

 → No és el mateix dir “això va al contenidor groc i punt” que “aquest residu va 
al contenidor groc perquè està fet de tal material, que es pot reciclar amb 
aquestes condicions, i la planta de triatge funciona de tal manera, i final-
ment pot acabar esdevenint tal material nou ...”. Entendre què hi ha després 
de reciclar a casa per fer-ho realment amb consciència.

 → Ni edulcorar el missatge, ni culpabilitzar. Sempre es mostra el reciclatge 
d’una manera molt infantilitzada.

 → El títol pot confondre. Seria millor dir Ensenya’m les escombraries i et diré 
com viuràs?

 → Efecte micro - macro. Pensar en una petita acció multiplicada per 10000 pot 
fer entendre la importància d’aquesta.

 → Objectes sonda

 → Veure els residus de manera fotogràfica impacta. Però m’impactaria més si 
aquests residus fossin els meus.

 → Recollida de residus com a Autoretrat. Animar a altres persones a fer l’experi-
ment i comentar-ho després.

 → Enfocar-ho cap a un tema concret: alimentació, digital, transport, higiene... 
En quina hi ha més terreny per explorar? Quin connecta més amb la gent? O 
generar diferents models d’autoretrat.

 → Les històries de la gent que no vulgui participar també són interessants: mo-
tius, reticències...
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Sentir la curiositat per saber. Tenir la inquietud per conèixer quel-
com que ignorem. Anhelar noves perspectives. Qüestionar-se. Es-
tar obertes a plantejaments desconeguts. Estar predisposades 
a esforçar-se i, sobretot, a canviar. Canviar la manera amb què 
encarem els obstacles, la manera amb què afrontem els reptes, la 
manera amb què entenem el que passa al nostre voltant.

Ser conscient. Prendre consciència. La idea entorn la qual 
gira tota aquesta recerca.

Degut a la pròpia naturalesa autoentogràfica d'aquest projecte, 
es vol retre especial atenció en mostrar el mètode d'investigació. 
La diversitat de dades recollides a través d'un procés experiencial  
basat en el registre, suggereix que la primera peça prengui forma 
de publicació editorial. Un registre documental que reuneix tota la 
recerca aplicada i narra la investigació duta a terme dins el nucli 
domèstic durant quasi mig any. En aquesta, s'hi recullen els objec-
tius que es pretenen assolir i les motivacions que han portat a fer-
ho. Així com els diferents exercicis realitzats de manera detallada, 
les dades recopilades, l'anàlisi i valoració dels resultats, juntament 
amb els diversos materials dissenyats especialment i la documen-
tació fotogràfica que s'ha generat.

La raó de ser d’aquesta peça rau en la voluntat de traduir una vi-
vència personal, una transformació particular i, segons com, anec-
dòtica, en una experiència que es pugui donar a conèixer. Un cas 
real compartible, discutible o, inclús, didàctic. Que pugui inspirar a 
altres persones a fer el pas cap a un estil de vida més ecològica-
ment sostenible. Que serveixi per imaginar quin tipus de resultats 
s’obtindrien si es fes en altres contextos. O, fins i tot, que funcioni 
com a pauta per replicar l’experimentació en altres nuclis domès-
tics. 

Visibilitzar el procés de treball que porta a dissenyar una segona 
peça. O més aviat, una eina.

Conceptualització de la proposta
05.3
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El primer pas per avançar és saber des d’on partim. Els experi-
ments realitzats com a investigació autoetnogràfica han servit per 
conèixer quin és el punt de partida personal i comprovar com, des-
prés d’introduir pocs canvis, ja hi ha hagut un gran progrés. Com 
transformar aquesta pràctica en un sistema més senzill i eficient 
per tal que altres persones també puguin realitzar el repte?

Els aspectes més interessants a tenir respecte a la investigació  
autoetnogràfica:

 → El fet d'aconseguir les dades per tu mateixa. Tenir la inqui-
etud i buscar-se les respostes és més gratificant i enriquidor 
que no pas que algú aliè et doni la suposada solució a un pro-
blema generalitzat.

 → Les dades quan fan referència a casos personals, acci-
ons particulars. Els resultats d'una altra persona no et genera-
ran tant interès com els teus propis resultats.

 → El factor challenge. Exposar una iniciativa com a un repte 
i no com a una recomanació, tasca o proposta, sembla tenir 
millor rebuda i els usuaris mostren més predisposició a parti-
cipar-hi.

 → Tenir un objectiu i la voluntat de millorar. Saber què estem 
fent, per quina causa, què esperem dels resultats.

 → Mostrar-ho de manera visual. La vista, per les persones vi-
dents, és el sentit per mitjà el qual rebem la major part d'infor-
mació. Les imatges ens faciliten la comprensió.

Amb tots aquests outputs, s'ha vist l'oportunitat de dissenyar una 
eina que presenti la recollida de residus com un repte personal, 
amb la finalitat de generar un "autoretrat" de cada situació en par-
ticular. Sota la consigna de "prendre consciència de la quantitat 
de residus que generem en el nucli domèstic" i tenir les eines per 
reduir-ho, s'ha dissenyat una aplicació mòbil. 
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Formalització de l’autoetnografia
05.4

Format i producció

En si mateixa, la peça parla de la immensa quantitat de residus que 
generem. Les imatges dels registres que s’hi mostren, reforcen la 
idea del volum que ocupen les deixalles i el nostre consum, un volum 
que mai arribem a percebre realment. Per altra banda, amb la volun-
tat de minimitzar al màxim l’impacte pel que fa a residus que se’n pu-
guin derivar de la peça, s’han pres les següents decisions: 

 → Dissenyar-la cenyint-se als formats estàndards d’impressió, 
que són els que menys malbaratament de paper generen.

 → Produir-la amb la menor varietat de materials, de manera que si 
mai es vol llençar, el seu reciclatge sigui el més senzill possible.

Abans d’iniciar el procés de disseny de la peça, amb les premisses 
:gran format, formats estàndard i monomaterial, es visiten diverses 
impremtes per assessorar-se respecte a les possibilitats a l’hora de 
produir-la.

D’entrada ens trobem que a la majoria d’impremtes, el format màxim 
d’impressió digital és SRA3 (45 x 32 cm) o, inclús, 48 x 33 cm. Això 
vol dir que, si treballem amb plecs, la peça tancada podria fer com 
a màxim mida A 4 (29,7 x 21 cm) i si treballem amb pàgines soltes, 
s’hauria d’enquadernar, afegint un o dos o tres materials diferents a 
banda del paper.

Per formats més grans, en dues impremtes ens ofereixen l’opció de 
produir-ho com si es tractés d’un diari. Això significa impressió òfset, 
la qual és dels tipus d’impressió més contaminants i és recomanable 
si es volen fer llargs tiratges, d’altra banda, tampoc és econòmica-
ment sostenible.
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Amb la idea del format “diari” en ment, ens recomanen una impremta 
de Londres especialitzada amb produccions de poques unitats amb 
les característiques desitjades. Tot i que l’oferta és temptadora, seria 
hipòcrita parlar de reducció de residus, petjada ecològica economia 
local i emergència climàtica, i fer-se enviar amb avió una publicació 
produïda en un altre país. 

Finalment, a la impremta 9.Disseny se’ns ofereix un format d’impres-
sió digital de 64 x 45 cm en obert, de manera que, amb un sistema 
d’enquadernat sense coles i sense grapes (plegat i encartat), el for-
mat final tancat podria arribar a fer 32 x 45 cm. Tenint en compte els 
marges per la correcta impressió de les imatges a sang, el format 
final de la peça és de 60 x 42 cm en obert i 30 x 42 cm mida tancada. 

Com que el format de la peça s’ha vist condicionat per les limitacions 
tècniques de la seva producció, s’ha optat per reduir les dimensions 
de les peces que l’acompanyen. D’aquesta manera, amb la publica-
ció posada amb relació a la memòria, es reforça la idea de grandària 
i volum que se li volia donar d’entrada i accentua la magnitud de la 
problemàtica.

La publicació s’imprimirà sobre paper Cyclus, un paper òfset, 100% 
reciclat, amb certificació FSC (Forest Stewardship Counci), d’agra-
dable textura i un to subtil únic. El caràcter ecològic d’aquest paper 
contribueix a transmetre el missatge de la peça.
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Maquetació

El contingut de la publicació està format per l’explicació detallada 
de cada un dels exercicis realitzats amb motiu d’analitzar els hàbits 
de consum i residus generats per la família, imatges del procés i in-
fografies per resumir, comparar o explicar les dades recopilades. Els 
textos, de caràcter analític i descriptiu, volen apropar la recerca a 
unes metodologies pròpies de l’àmbit científic.

De la mateixa manera, el disseny de la publicació respon a un trac-
tament documental del procés mostrat. Aprofitant les possibilitats 
que ofereix el gran format, cada doble pàgina es treballa com a con-
junt, on text, imatges i dades es distribueixen buscant ritme i equi-
libri. S’intercalen pàgines molt completes quant a informació amb 
altres on una sola imatge a sang ens explica i ens aproxima al procés. 

Pel que fa a la fotografia, es tracta d’imatges que documenten un 
procés en un context domèstic, on es mostra una realitat des de la 
mirada particular. La major part d’elles són fotografies de residus, 
cosa que de per si no és ni bonica, ni “interessant” de veure, però 
en ser l’element principal entorn el qual gira el projecte, s’han volgut 
mostrar de la manera més natural possible. 

Les imatges que presenten una composició i col·locació premedita-
da tenen la intenció de, per una banda, aportar una informació con-
creta i, per l’altra, generar un efecte “cop de puny”, és a dir, impactar 
a l’espectadora, generar-li inquietud o, si més no, curiositat.

Tipografia

La tipografia utilitzada al llarg del projecte, tant en aquesta memòria 
com en la publicació, és una combinació entre la Klarheit Kurrent i la 
Klarheit Grostesk, dues tipografies grotesques de pal sec i geomè-
triques, amb un aspecte arrodonit que li dóna suavitat a un discurs 
aparentment feixuc. En la Klarheit Kurrent, trobem el detall que les 
interseccions de cada caràcter presenten uns acabats afilats i pun-
xeguts, la qual cosa transmet la urgència, la gravetat i la part més 
espinosa del tema exposat. 
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El text seguit es treballa amb la Klarheit Grostesk a un cos de 10 
punts i un interlineat més obert del normal per tal de donar aire als 
grans blocs de text i facilitar-ne la llegibilitat. 

Els títols tenen molta més presència i, justament per les seves di-
mensions, ens permet apreciar els detalls de la tipografia en la versió 
Kurrent. Aquesta mateixa, amb un pes i dimensions properes al text 
seguit, però treballada a 14 punts s’ha utilitzat per destacar i donar 
veu als fragments referents a comentaris i opinions dels membres 
que han participat de la investigació. D’aquesta manera es creen 
dues línies de lectura, una des d’una mirada objectiva i impersonal i, 
l’altra, des d’una mirada més subjectiva i particular. 

Paral·lelament, s’ha utilitzat la tipografia Roboto Monoespaiada per 
diferenciar el text seguir dels resultats o ressaltar dades més inte-
ressants. D’aquesta manera, s’ha dotat als textos de diferents cate-
gories, de manera que es crea una jerarquia tipogràfica que permet 
apropar-se a la publicació des de diversos nivells de lectura..

Klarheit Kurrent 

Klarheit Kurrent 

Klarheit Grotesk 

Klarheit Grotesk 

ROBOTO MONO
Roboto Mono
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Color

Per la gràfica de la publicació, s’ha optat pels colors associats amb 
els temes de sostenibilitat i ecologia, com ho són el verd i el blau, 
però treballats de manera que aquesta associació no sigui tan òb-
via ni predominant. És per això que, dins les gammes cromàtiques 
d’aquests dos colors s’ha preferit escollir unes tonalitats que, per 
una banda, contrastin entre elles i per l’altra, dotin del tema d’una 
aparença més agradable i diferent del que estem acostumades a 
veure.

Per altra banda, s’ha escollit un vermell viu, totalment antònim als al-
tres tres, per transmetre un missatge d’alerta i perillositat. 

El reciclatge té uns colors associats, coneguts i fàcilment identifi-
cables pel conjunt de la població. Canviar un codi cromàtic tan es-
tablert generaria confusió i el missatge perdria eficàcia. De manera 
que, en les infografies s’ha optat per treballar amb els sis colors del 
reciclatge, utilitzant unes varietats cromàtiques més pastel que per-
metessin la llegibilitat de la informació mostrada.
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La meva merda 
Disseny i desenvolupament d’una aplicació  

05.5

Proposta
Recollida de residus com a autoretrat i repte personal.

Necessitat
Prendre consciència de la quantiat de residus que generem en el  
nucli domèstic, o en un altre enorn, i tenir eines per reduir-ho.

Objectius
1. Visibilitzar els residus que generem a nivell domèstic, dins un sis-

tema de gestió de residus pensat per ocultar i "fer desaparèixer" 
les nostres deixalles.

2. Prendre consciència de la quantitat i tipologia de residus que 
predomina a la nostra llar.

3. Entendre el sistema de reciclatge per fraccions.
4. Conèixer alternatives i/o opcions per tal de reduir cada residu 

generat basades en el consum conscient i transformador.

Característiques
Es tracta d’una aplicació mòvil on tots els membres del nucli domès-
tic hi participen a mode d’exercici d’autoconeixement. Fent fotogra-
fies de cada residu llençat a les escombraries de casa i mitjançant un 
sistema d’etiquetes, els membres podran veure quin tipus de residu 
predomina més, quin membre és el que més deixalles genera, quina 
quantitat de residus produeixen en un període determinat de temps. 
La informació recol·lectada i presentada de manera molt visual, fàcil-
ment impactarà als participants i tindrà algun tipus de repercussió so-
bre els seus hàbits de consum i gestió de residus.116

Target
Persones familiaritzades amb el reciclatge i les pràctiques de con-
sum responsable i conscient, amb la voluntat de reduir els residus 
que generen a casa seva.

Gènere: indiferent

Edat: joves i adults

Nivell cultural: mitjà, conscient i coneixedor del context i 
situació actual. 

Nivell econòmic: persones amb un nivell adquisitiu mitjà

Ocupació: des d’estudiants, caps de família, empresaries, 
funcionaries, mestres, ecologistes, advoca-
des, persones amb influència mediàtica, …

Idioma vehicular: català i castellà.

Valors: responsabilitat, consciència, acció, canvi 
climàtic

Creences i religió: L’esperança d’un possible futur millor i la sal-
vació del planeta i les seves espècies uneix les 
diferents religions.

Corrents més 
compartits: 

ecologisme, vegetarianisme, ecofeminisme, 
anticapitalisme.

Hàbits de consum: comerç de proximitat, productes locals, sego-
na mà, cultura del DIY.

Relació amb  
els mitjans de co-

municació: 

presents en el dia a dia, crítics i preocupats 
amb el que mostren, eina per difondre la seva 
causa, reclamen que siguin honestos i diguin 
la veritat.

Relació amb la 
tecnologia: 

 alt consum i connexió contínua.
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Benchmark  
Anàlisi competència o projectes afins

ReciclemBé
Grup Heracles

Reciclapp
Govern de Navarra

My Little Plastic 
Foodprint 
Plastic Soup  
Foundation

The Planet App 
Clean Planet 
Ventures
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Disseny/desenvolupament
Format: Aplicació per dispositius mòvils
Missatge: I tu? Quants residus generes?
To: Provocació, desafiament / Humor / Empoderament

Nameing 
Ensenya’m les escombraries
my trash, your trash, we trash
RRR Repte Reduir Residus
La teva meda, La meva merda
R3

DAFO
Debilitats 
El reciclatge és un tema  
feixuc i avorrit.  

Fortaleses 
S’ha de veure com un  
repte personal.

Amenaces 
L’imaginari associat al tema  
és poc atractiu.

Oportunitats 
Podria esdevenir un repte viral. 
Replantajament de l’estètica 
relacionada amb el reciclatge.
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4 dies
57 residus

MEMBRES

4 dies - 57 residus

DIES MEMBRES FRACCIONS

5 MARÇ

6 MARÇ

7 MARÇ

4 dies - 57 residus

DIES MEMBRES FRACCIONS

MARC

MARTA

LARA

REPTE
7 DIES

REPTE
15 DIES

REPTE
30 DIES

REPTE
60 DIES

Ampolla 
de plàstic

El residu ha
sigut afegit!

Vols saber com 
podries evitar 
generar aquest 

residu?

SÍAra no

A
lte

rnatives a...

L’Ampolla de plàstic

Envasos Paper

Orgànic Restes

Vidre Punt Verd

ometre aquest pas

Ampolla 
de plàstic

ometre aquest pas

Coneix les
FRACCIONS

Coneix les
ALTERNATIVES

i

PROGRÉS

Workflow
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la
meva
merda

la
meva

merda

Logo

Silueta d’una bossa de les escombraries com a imatge icònica de l’aplicació.

Ajustament de la tipografia dins la silueta 

Colors

Klarheit Kurrent Luna Barriecito Barriecito

R: 14
G: 63
B: 242

R: 0
G: 255
B: 187
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Fes una foto del residu 
que has generat...

marca a la fracció que el llençaràs... i de què es tracta...

124

prepara’t per descobrir un 
munt de possibilitats!
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06.0

Never before have the possibilities for action been so 
abundant.
Never before has the potential to interconnect all these 
actions been so great
Therefore the time for putting the blame to those in pow-
er lays behind us and the time for kickstarting small but 
massive action lays in front.

In a networked society the transition to a more sustaina-
ble living environment will not only be realized by a hand-
ful of large-scale projects that are orchestrated by a few, 
it will also be shaped by a billion of tiny interrelated ac-
tions that are initiated by all of us.

In a networked society we, as citizens, have power.
we can influence decision making by posting, forwarding, 
grouping, choosing and approving.   
we can reshape our living environment by initiating, ex-
changing, sharing, improving and building upon what was 
developed by those who came before us.

It’s now simply up to us to be aware of this new opportu-
nities in order to exploit them to the fullest.

Thomas Lommée / Intrastructures

el fi      del principi



Thomas Lommée / Intrastructures



Conclusions
06.1

L’enquesta realitzada a raó d’aquest projecte mostra com el 64,2% 
dels 307 enquestats asseguren ser conscients o molt conscients 
dels residus que generen (annex). Si ens haguessin fet aquesta pre-
gunta a mi i a la meva família fa un any, segurament formaríem part 
d’aquesta majoria aparentment conscient.

La inquietud que ha incitat un procés de quasi mig any per compro-
var i qüestionar si realment som tan conscients com creiem ser, ha 
resultat una de les experiències més sorprenents i satisfactòries mai 
empreses.

Partint de les hipòtesis que «el ciutadà mitjà no és conscient dels 
residus que genera» i «si fos conscient dels residus que genera, faria 
algun canvi en els seus hàbits de consum per reduir-los», l’objectiu 
era abordar aquestes afirmacions mitjançant un mètode d’investiga-
ció basat en l’observació, el registre, l’anàlisi i, sobretot, en l’experi-
ència personal. Amb aquest es pretenia obtenir una sèrie de dades 
referents a la gestió i quantitat de residus generats a la llar.

Els inquietants resultats obtinguts en el primer dels exercicis d’anàli-
si el novembre del 2020, acompanyats de l’aproximació teòrica en el 
tema, porten a reformular la pregunta d’investigació. Coneixedores 
del nostre “nombre” de deixalles setmanals, l’únic objectiu possible 
és mirar de reduir, costi el que costi, aquesta quantitat.

El novembre del 2020, quatre persones durant set dies vam llençar 
260 residus al contenidor groc. Quatre mesos més tard, el març del 
2021, la família va generar 85 envasos en el mateix període de set 
dies. El mes de maig del mateix any, el número s’havia reduït fins a 44 
residus dipositats en aquesta fracció.

La rigorositat en els registres ha permès corroborar la validesa del 
mètode i el progrés del nucli domèstic en l’assoliment dels objec-
tius marcats. La millora és inqüestionable. La fracció d’envasos en 
l’exercici del maig s’ha reduït pràcticament a la meitat respecte a dos 
mesos enrere i representa una sisena part dels envasos recopilats 
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el novembre. L’altra gran millora la trobem en el rebuig, de la qual se 
n’ha generat un 59% menys que en el mes de març. Aquesta reducció 
és importantíssima en tant que la fracció grisa, també denominada 
residus impropis, la formen tots aquells elements que no tenen cap 
opció a ser reciclats o reincorporats a les cadenes de producció.

Sens dubte encara hi ha molts hàbits per incorporar per tal de mi-
nimitzar encara més el volum de residus generats dins la llar. És im-
portant incorporar-los progressivament per tal d’evitar situacions 
de sobrecàrrega i frustració i ser comprensius amb les nostres limi-
tacions i capacitats. Tot i això, el fet de veure realment la repercussió 
positiva de cada petit hàbit que s’incorpora, ens anima a seguir per 
aquest camí cap a la minimització de residus i el consum conscient.

Aquests procés d’aprenentage a través de l’experiència, acompa-
nyat de la investigació teòrica aquí mostrada, ha permès assolir un 
nivell de conscienciació personal més profund i crític fonamentat en 
l’experiència  i aportacions de persones que ja han superat aquesta 
primera fase, passant així de la "ecoansiatat" a l’acció.  

El desenvolupament de l’aplicació La meva merda és una proposta 
amb la intenció de traslladar aquest exercici de conscienciació per-
sonal a un nivell més col·lectiu. La recollida de residus plantejada com 
un desafiament personal, quasi com fer-se un autoretrat mitjançant 
les deixalles, considero que pot ser una bona eina per tal de prendre 
consciència de la quantitat de residus que es generen en el nucli do-
mèstic o en altres contextos, i oferir les alternatives per reduir-ho.

Totes tenim alguna cosa a fer en aquesta lluita. Pendre consciència i 
conèixer quina és la realitat de cada una, pot ser un molt bon primer 
pas.
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Totes portem llavors a dins i en el nostre cas són paraules, 
idees i accions que, com la flora, volem que acabin formant 
un jardí harmònic i beneficiós. Podem ser la flor més boni-
ca de totes i deixar aquell qui ens miri amb la boca oberta. 
O esdevenir la font de nèctar més desitjada per les abelles 
o, inclús, ser la mostra d'amor més sincera i dolça per dos 
amants. Però soles, només serem això, una flor bonica que al 
cap de poc temps li cauran els pètals i desapareixerà. 

Del que es tracta és de ser llavors amb la capacitat (o inten-
ció) de generar un efecte papallona, on una petita acció en 
desencadena d’altres, perquè els canvis sempre originen 
canvis nous. Que la nostra germinació serveixi d'exemple per 
a altres llavors que no acaben d'arrelar, per aquelles espores 
que es creuen insignificants o prescindibles. Cada petit brot 
que creixi en conjunció a un altre retornarà de mica en mica 
el verd a aquest planeta cada cop més gris. L'existència de 
milers d'espècies, d’entre aquestes la nostra, depèn d'això. 
Està en les mans de totes liderar la floració cap a un món 
més habitable.

Jo vull ser la llavor que acabarà sent arbre. Un arbre que do-
narà llavors.

I tu? Vols ser la llavor que sembrarà el canvi?

Epíleg

Ser la llavor  
que sembrarà el canvi
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Agraïments
06.2

Mare, Marc i Marta,  
per tot l'esforç i sacrificis fets, per deixar-me posar casa nostra 
potes en l'aire i per seguir-me en aquest viatge transformador.

Pare i Arnau,  
per ser uns supporters incondicionals.

Mònica i Mariona Garcia,  
eternament agraïda per guiar-me en aquest procés, per tota l'aju-
da rebuda i els ànims per anar més enllà.

A tothom amb qui m'he creuat durant el camí,  
per escoltar-me, qüestionar-me, fer-me descobrir el que desco-
neixia, acompanyar-me i deixar-me compartir amb vosaltres les 
meves inquietuds.

Per totes vosaltres, gràcies de tot cor.
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Enquesta
Annex

Sota el títol “Ensenya’m les escombraries i et diré com vius” es va 
difondre una enquesta per conèixer quina percepció i consciència 
quant a generació de residus tenen les altres persones. Es van enre-
gistrar 307 respostes provinents de perfils molt variats d’usuaris. A 
continuació trobareu les preguntes i resultats obtinguts:

1. Ets conscient dels residus que generes?

Gens conscient 1% - Poc conscient  8,1% - Mig conscient 26,7%  
Conscient 47,9% - Molt conscient 16,3%
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2. Ser-ne conscient, influiria en els teus hàbits de consum?

Segurament sí 85,7% - Segurament no 7,5% - No ho sé 6,8%

3. Practiques el reciclatge a casa?

Sí 91,5% - No 1% - A vegades 7,5%

4. En cas afirmatiu, quines fraccions recicles?

Envasos lleugers (Groc) 96,1% - Paper i catró (Blau) 96,7% - Orgànic 
(Marró) 78,9% - Vidre (Verd fosc) 96,4% - Restes o rebuig (Gris) 82,2%  
Altres (Punt verd o deixalleria)  57,9%

5. Quin tipus de residu creus que predomina a les teves 
escombraries?

Envasos lleugers (Groc) 74,3 % - Paper i catró (Blau) 1,6% - Orgànic 
(Marró) 10,7% - Vidre (Verd fosc) 1,3% - Restes o rebuig (Gris) 11,7% 
Altres (Punt verd o deixalleria) 0% - No ho sé 0,3%

6. Tens curiositat per saber els residus que generes a casa 
teva?

Sí, m’agradaria conèixer la quantitat 86% - Més igual saber-la, com no 
saber-la 12,4% - No, no m’interessa saber-ho 1,6%

7. Et seria d’interès tenir l’opció d’accedir de manera senzi-
lla a eines i alternatives per reduir els residus generats?

Gens interès 0,7% - Poc interès 2% - Mig interès 10,1% - Interès 29,6% 
- Molt interès 57,7%

8. Amb quines d’aquestes afirmacions t’identifiques més?

Els petits canvis són poderosos 30,3% - L’acció individual sí que 
suma, però només la col·lectiva transforma 55,7% - Els canvis reals 
només poden efectuar-se des de dalt (governants, persones amb 
poder) 14%
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Impressió digital sobre paper CRUSH, una gama 
ecològica de papers de Favini, fabricada amb un 
15% de residus orgànics (blat), 30% de fibres reci-
clades i 100% d’energia verda.



DATA PRODUCTE/OBJECTE UNITATS/PREU CLASSE FASE
56 07/04/2021 Arxiu PNG Objectes Final 2,4 MB Material Formalització
57 07/04/2021 Impressió 15 Quaderns Auto-

diagnòsi
15 quaderns de 
5 fulles a doble 
cara cada un. 75 
fulls reciclats, 150 
pàgines impreses

Material Formalització

58 07/04/2021 Impressió cartel·les 3 cartolines 
blanques

Material Formalització

59 07/04/2021 Arxiu indd objectes imprimibles dada perduda Material Formalització
60 07/04/2021 Arxiu PDF objectes imprimibles dada perduda Material Formalització
61 07/04/2021 Blue tag Material Formalització
62 07/04/2021 Cinta de carrocer Material Formalització
63 07/04/2021 Impressió objectes imprimibles 1 full a color Material Formalització
64 07/04/2021 Arxiu PDF Quadern Autodi-

agnosi
1 MB Material Formalització

65 07/04/2021 55 fotografies Expo Lab 136,9 MB Material Formalització
66 07/04/2021 Desplaçament amb cotxe 

Terrassa-Barcelona
33,4 km Transport

67 07/04/2021 Desplaçament amb cotxe 
Barcelona-Terrassa

32,5 km Transport

68 07/04/2021 Aparcament 32€ Transport
69 07/04/2021 Entrepà de fuet a BAU 2,20€ Alimentació
70 07/04/2021 Grapes enquadernació Qua-

derns Autodiagnosi
34 grapes Material

71 08/04/2021 Impressió fotografia objectes 4 fulls A3 a color Material Experimentació
72 08/04/2021 Arxiu PDF fotografia objectes 5,1 MB Material Experimentació
73 08/04/2021 Desplaçament amb cotxe 

Terrassa-Barcelona
33,4 km Transport

74 08/04/2021 Desplaçament amb cotxe 
Barcelona-Terrassa

32,5 km Transport

75 08/04/2021 Aparcament 3,45€ Transport
76 13/04/2021 15 captures de pantalla 37,6 MB Material Investigació
77 16/04/2021 Llibre Salvar el Planeta 20€ Material
78 21/04/2021 T- 1 Dia Transport
79 27/04/2021 28 captures de pantalla 51,1 MB Material Investigació
80 02/05/2021 Creació del grup de whatsapp: 

La nostra merda
33,2 MB Software Investigació

81 05/05/2021 T-30 dies Barcelona-Terrassa 
en FGC

1 viatge Transport

82 05/05/2021 Fulls impresos estructura 
publicació

3, a una cara, 
blanc i negre

Material Formalització

83 05/05/2021 Proves formats peces editorials 2 fulls 33x48 Material Formalització
84 10/05/2021 Imatges tercera recol·lecta 156 imatges - 33,1 

MB
Material Investigació

85 10/05/21 Excel 3ra recol·lecta Material Experimentació
86 12/05/21 Proves formalització 9 fulls impresos a 

doble cara, blanc 
i negre

Material Formalització

87 12/05/21 T-10 dies Barcelona-Terrassa 1 viatge Transport
88 12/05/2021 Enquesta en línia 307 respostes = 

307 accessos a 
internet

Material digital Investigació

89 26/05/2021 Maqueta reduïda Autoetno-
grafia

7 fulls A3 blancs Material Formalització

90 27/05/2021 Proves formalització 21 fulls A4, blanc i 
negre, doble cara

Material Formalització

91 27/05/2021 Llibre Ortotipografia, Manual 
de l'autor, l'editor i el dissenya-
dor gràfic

1 Material Investigació

92 01/06/2021 Llista tasques pendents 1 fulla bloc de 
notes

Material Formalització

93 02/06/2021 T-10 dies Barcelona-Terrassa 1 viatge Transport
94 02/06/2021 Esborrany memòria 34 fulls A4 impre-

ses a doble cara 
en blanc i negre + 
espiral

Material Formalització

95 02/06/2021 Proves d'impressió autoetno-
grafia

38 fulles paper 
cyclus, 33 x 48 
cm, 1 cara, a color

Material Formalització

96 02/06/2021 3 mails a 9.disseny 21 KB
97 03/06/2021 Llista tasques pendents 1 fulla bloc de 

notes
Material Formalització

98 05/06/2021 Desplaçament amb cotxe 
Terrassa-Barcelona

33,4 km Transport

99 05/06/2021 Proves d'impressió autoetno-
grafia

8 fulles paper 
cyclus, 33 x 48 
cm, doble cara, 
a color

Material Formalització

100 05/06/2021 Desplaçament amb cotxe 
Barcelona-Terrassa

32,5 km Transport

101 05/06/2021 Sobre de paper kraft 1 unt. A3 Material Formalització
102 07/06/2021 Llista tasques pendents 1 fulla bloc de 

notes
Material Formalització

103 07/06/2021 280 fotografies 4,02 GB Material digital Formalització
104 15/06/2021 Producció de 10 memòries 50 fulles Crush 72 

x 102 cm, doble 
cara, a color , 70 €

Material Formalització

105 15/06/2021 Producció de 10 autoetno-
grafies

70 fulles Cyclus 
64 x 45 cm, doble 
cara, a color, 150€

Material Formalització

106 19/06/2021 Enquadernació de 10 memòries Fil i cola, 90€ Material Formalització
107 21/12/2020 - 

2/06/2021
PDF descarregats

48 arxius PDF PDF Investigació

108 21/12/2020 - 
2/06/2021

Pàgines de llibreta
36 fulles Material Investigació

109 30/05/2020 - 
8/05/2021

Carpeta imatges fetes amb el 
mòbil

371 imatges Material digital Investigació

El cost de fer aquest TFG 

Continuació




