05 ÚS RACIONAL DELS RECURSOS:
de la societat del consum
al consum responsable

“La nostra petjada ecològica
pot variar molt en funció de les
nostres decisions de consum”

Cooperativa
Opcions

Les evidències que ens mostren la necessitat de caminar cap a unes ciutats més
sostenibles, cada dia es fan més presents (contaminació atmosfèrica, generació
de residus, canvi climàtic...). La ciutat de Barcelona va emprendre aquest camí
amb l’adhesió a la Carta d’Aalborg el 1995 i el posterior Compromís Ciutadà
per a la Sostenibilitat 2002-2012. Però per tal d’abordar aquests reptes, la
comunicació i l’Educació Ambiental es converteixen en elements indispensables
per generar aquests canvis i augmentar el grau de consciència social.
Així doncs, amb l’objectiu de reflexionar i generar debat, entomem els següents
reptes marcats per a la ciutat de Barcelona, a través dels deu punts del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, i posem el focus en aquelles entitats i
pràctiques que avui en dia contribueixen a la sostenibilitat ambiental i social.
La Cooperativa Opcions treballa en l’impuls del consum conscient i les seves
accions encaixen en el punt 5 del Compromís: Ús racional dels recursos: de la
societat del consum al consum responsable. Així doncs, asseguren que “des
de l’àmbit del consum, és fàcil establir connexions entre el nostre dia a dia i la
crisi ecològica. La manera com satisfem les nostres necessitats està estretament
lligada amb l’impacte ambiental del nostre dia a dia”. A més, defensen que “la
nostra petjada ecològica pot variar molt en funció de les nostres decisions de
consum”.
Un exemple d’aquestes pràctiques, que també fomenten des d’Opcions, és la
idea de satisfer les necessitats sense haver d’adquirir els objectes en propietat. És
a dir, accedint al seu ús, a través del préstec o compartint, ja que així “promovem
un ús eficient dels recursos”. La tasca de divulgació d’aquesta cooperativa
contribueix a fer arribar aquestes accions i idees a amplis sectors de la societat.
En aquest sentit, asseguren: “Des d’Opcions transmetem un missatge positiu,
d’esperança, perquè pensem que de manera contrària, podem generar angoixa
i bloquejar la capacitat de resposta de les persones. També ens esforcem per
donar recursos fàcils i pràctics per incorporar a les nostres vides. A través del
consum, donem eines per contribuir a la sostenibilitat”.
Pel que fa a les declaracions institucionals que promouen pràctiques sostenibles,
des d’Opcions tenen com a repte traduir-les en crides a l’acció fàcils d’assumir
per la ciutadania. Així doncs creuen que “el paper de les institucions polítiques
pot ser decisiu per trencar tendències. I és evident que els agents productius
també han d’apostar per un canvi de model”.
Tal i com explica el punt 5 del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 20022012, “hem avançat col·lectivament en la reducció del consum de materials, l’ús
de productes ambientalment més correctes, el consum responsable i l’intercanvi
de béns i serveis”. Però encara queda molt camí per recórrer. I en paraules de la
cooperativa Opcions: “Si bé el consum conscient és una eina molt poderosa per
aconseguir viure més d’acord amb els principis de la sostenibilitat i, per tant, pot
ser una gran font de satisfacció personal, creiem que és imprescindible portar el
consum a l’àmbit col·lectiu”.

De la teoria a la pràctica
Una pràctica del vostre dia a dia que contribueixi a la sostenibilitat?
La compra a granel per minimitzar els residus.
Amb l’educació ambiental...
...hem aconseguit que la problemàtica dels plàstics i de l’oli de palma, per posar dos exemples, hagin passat a ser temes importants
per a moltes persones.
Un repte assolit?
Com a cooperativa, hem aconseguit que molta gent vegi en el consum conscient una oportunitat per viure més bé alhora que contribueix
a la sostenibilitat.
Un repte pendent?
Que cada vegada més persones se sumin al consum conscient i practiquin les seves tres claus: consumir menys, consumir sense
comprar i comprar amb criteri.
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