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0. Introducció 

Quan he començat aquesta introducció, volia explicar com ha nascut aquest treball, 

però ara crec que aquest treball no ha nascut mai. Sempre hi ha sigut, des de la 

invenció dels primers productes químics que malmetien el nostre planeta, les idees 

que aquí exposo han estat latents en la ment de tothom que s’adonava del mal que li 

fem a la Terra dia rere dia. Existia perquè sempre han existit alternatives a aquests 

productes, potser no eren tant eficaces ni, a primera vista, tenien un resultat tant 

espectacular, però durant segles havien estat útils a la raça humana per poder 

sobreviure. Tot i així, avui en dia ja no són suficients per nosaltres. Així doncs, què ha 

canviat? Hem evolucionat tant com per poder ser capaços de menysprear la saviesa de 

la natura per ignorar-la i fer com si ni ella ni tots els seus integrants existissin? Jo crec 

que simplement, ha canviat que vivim en una mentida, una espècie de bombolla en la 

que la raça humana és capaç de tot sense haver d’atenir-se a cap conseqüència. 

Creiem que som els més savis del món però si no petem la bombolla i obrim els ulls a 

la realitat, aquesta confiança ens acabarà esborrant. Per tant, demostrarem ser els 

més inútils de tots perquè haurem acabat amb tot allò que ens havia estat regalat i el 

pitjor de tot, ens autodestruirem. 

No recordo el primer cop que em vaig adonar de la saviesa de la naturalesa però des 

de llavors he estat absolutament segura de l’efectivitat dels seus recursos i que la clau 

del nostre triomf com a espècie raïa en l’ús intel·ligent i profitós d’aquests. Aleshores, 

amb aquesta idea dins meu, vaig veure clar com havia de ser el meu treball de recerca, 

volia recollir tots aquests recursos tant poderosos que la majoria de la població ignora 

per poder-los difondre i posar el meu gra de sorra a fer aquest món una mica millor, 

perquè ja sé que segurament, en la situació actual del planeta, que un cercle molt 

reduït de persones canviïn el seu estil de vida per un de més respectuós cap al medi 

ambient no canviarà res, però si això ho estenem a un número a nivell mundial i en un 

llarg període de temps, segur que hi podria haver un canvi molt notable. 
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Potser sóc molt ingènua però vull creure que aquest món es pot arreglar. Necessito 

creure-hi per poder tenir una esperança i així poder viure, ja que diuen que es viu 

d’esperances, i fent projectes d’aquest calibre, se’m reafirma aquesta esperança que 

espero que algun dia més gent pugui compartir. 

Com ja he dit abans, en aquest treball intentaré recollir certes alternatives naturals 

perfectament combinables amb l’estil de vida de la societat actual i, a més a més, anar 

un pas més endavant i comprovar-ne l’efectivitat, els avantatges i inconvenients, 

resumint-los després en una web que em permetrà fer-ne difusió.  

Aquests temes han estat sempre presents al pensament de tothom a qui en un 

moment o altre se li ha acudit imaginar un món millor però, a causa de totes les 

empreses que comercialitzen aquests productes, venent-los a preus molt elevats a 

causa del seu origen més natural i ecològic, no estan a l’abast ni prou estesos per 

arribar a tothom. Per això, el meu objectiu és difondre receptes molt fàcils i 

econòmiques que tothom pugui fer a casa, allunyant-se de la ideologia consumista i 

interessada de la societat en la que vivim i pensant sempre en els nostres companys de 

món. 
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1. El problema 

El problema al que em refereixo no són els productes químics en si, ja que aquests 

sempre han estat presents a les nostres vides i sempre hi seran, sinó l’ús que l’home 

en fa d’ells, sense analitzar totes les conseqüències de la distribució i l’ús per crear-ne 

de nous. Aquests productes nous s’anomenen “de síntesi” i no es té en compte el perill 

potencial que poden suposar per a la salut humana o per al medi ambient. 

1.1. La química en la natura i clau de la vida 

Com ja he dit, estic segura que en la nostra societat estem exposats contínuament a 

moltes substàncies químiques cada dia. Això és inevitable ja que aquestes estan 

presents en l’ambient de forma naturals, tot i així, n’hi ha algunes de perilloses tot i 

que, a causa de que de forma natural es troben en llocs o estats en els quals la 

interacció amb l’home és molt baixa, aquestes substàncies potencialment perilloses no 

ens haurien d’afectar de forma notable. 

En l’inici, els éssers vius van sorgir en un brou primitiu gràcies a l’acció de les radiacions 

ultraviolades i les descàrregues elèctriques. La Terra es trobava en un estat molt arcaic 

i la seva atmosfera estava formada principalment de metà (CH4), d’amoníac (NH3) i 

d’aigua (H2O) a causa de la gran quantitat d’erupcions volcàniques que hi va haver. 

Això va provocar que aquests primers éssers vius es formessin amb unes quantitats de 

carboni, hidrogen, oxigen i nitrogen molt elevades i que s’han conservat fins als temps 

actuals. Sobretot el carboni i l’hidrogen, els enllaços covalents entre els quals han 

permès crear unes estructures químicament molt estables que són la base de la 

matèria orgànica. Això contrasta amb les substàncies de l’escorça terrestre (litosfera i 

aigua de mar) que tenen una estructura cristal·lina i contenen unes concentracions de 

nitrogen i carboni molt baixes. Això ocasiona que no siguin compatibles amb els éssers 

vius, ans al contrari, que siguin substàncies que puguin arribar a ser perjudicials per la 

vida. Però com ja he dit anteriorment i centrant-me en la situació de “vida humana”, 

aquestes substàncies presents en l’escorça terrestre no ens haurien d’afectar, i no ens 

afectarien si no fos perquè nosaltres mateixos som els que ens hi exposem per 

voluntat pròpia tot i no ser-ne conscients en la majoria dels casos. 
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Dic que la química és la clau de la vida perquè engloba tots els canvis basats en el 

carboni dels quals, a part dels canvis en el carboni dels éssers vius, també hi trobem 

tan els canvis dels seus components dinàmics com el CO2 i totes les seves parts 

solubles (un altre exemple seria la matèria viva) o els dels components de reserva com 

el gas natural i el petroli, que són producte d’una lenta descomposició. 

1.2. Els productes químics 

Els productes químics són substàncies (soles o mesclades) que es poden obtenir de la 

naturalesa o com a producte d’una fabricació artificial a mans de l’home. 

Químicament, són un conjunt de compostos químics, units a base d’elements que, 

alhora, poden estar units mitjançant diversos tipus d’enllaços. Aquests productes han 

estat creats o s’utilitzen per realitzar una funció característica. Normalment, aquesta 

funció la compleix un sol compost que rep el nom de principi actiu, els compostos 

restants s’anomenen excipients i serveixen per fer funcions secundàries com podria ser 

donar estabilitat al producte o modificar-ne algunes característiques com la 

concentració, la viscositat, el pH, la densitat, l’aspecte o el preu. Per això, hi poden 

haver moltes variants de productes que fan la mateixa funció, ja que tenen el mateix 

principi actiu però difereixen en els excipients. 

1.3. Els productes químics de síntesi 

1.3.1. La química com a ciència 

Una part dels productes químics explicats anteriorment són els químics de síntesi que, 

tal com indica el seu nom, són totes aquelles substàncies químiques que es creen 

artificialment a base d’unes altres de més simples. 

Això ho duu a terme la indústria química que es regeix pel concepte d’analitzar 

diferents substàncies químiques, sotmetre-les a vàries reaccions i tornar-les a 

examinar per veure si han desenvolupat alguna funció diferent i útil, analitzant també 

la influència que podrien tenir sobre la salut i el medi. Gràcies a aquesta indústria hem 

pogut trobar alternatives a productes naturals com l’àcid acetil salicílic i la vitamina C 

però també ens ha permès crear productes nous com per exemple l’acer, els plàstics o 
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els adhesius. Tot i així, aquestes substàncies també són la base de tots els productes 

que anomenem vulgarment “productes químics”, com per exemple els detergents, 

però també s’utilitzen per crear la majoria de productes de neteja i cosmètica que 

utilitzem diàriament. A més a més, s’utilitzen en els aliments processats i com a 

edulcorants, conservants i colorants. 

Podem assegurar que la base del nostre progrés es troba actualment en aquest ball en 

el que la ciència i la sort van agafades de la mà, que ha aconseguit augmentar el rebost 

d’aquest tipus de substàncies fins a unes cent mil de declarades només a la Unió 

Europea i a les quals s’hi afegeixen anualment cinc mil més. Tot i així, només està 

permesa la comercialització del 0,5% d’aquestes substàncies ja que els controls són 

molt estrictes, això ja és un avanç del grau de perillositat que tenen. Aquesta quantitat 

tan gran de substàncies dóna peu a pensar que s’han trobat des de substàncies 

favorables a millorar la salut fins a substàncies que poden provocar la mort, passant 

per un marc molt ampli de substàncies tòxiques i innòcues i efectivament, així ha estat 

i segueix sent. Moltes de les substàncies obtingudes presenten grans probabilitats de 

ser adverses a la salut humana o a la de la Terra i tot i així, a vegades aquests riscos no 

es prenen seriosament o simplement, no es detecten fins que ja han fet mal.  

1.3.2. Conveni de Rotterdam 

Per regular aquest perill, l’any 2004 va entrar en vigor el Conveni de Rotterdam, que 

regula els productes químics i plaguicides que poden ser objecte d’intercanvi comercial 

i també classifica aquells que són perillosos per la salut i el medi ambient entre: 

prohibits, rigorosament restringits i extremadament perillosos. El seu objectiu és 

protegir la salut humana i el medi ambient de tots aquells productes que els hi poden 

ser adversos i utilitzar aquests productes de forma ecològicament racional.  

1.3.3. Perills potencials dels productes químics de síntesi 

Tot i així, alguns dels components dels productes químics que utilitzem habitualment 

són nocius per la salut humana o pel medi ambient però com que s’utilitzen en 

quantitats que no ens haurien d’afectar ja que, tal com va dir Paracels l’any 1500, “el 

verí està en la dosi”, no se’n prohibeix l’ús. Aquesta idea s’ha utilitzat molt en la 
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medecina, sobretot a l’era moderna en medicaments com, per exemple, el sintrom. 

Aquest medicament és un anticoagulant de la sang que evita als malalts de cor patir 

“trombos” o taps que els podrien provocar la mort, tot això sempre i quan es prengui 

la dosi adequada ja que, aquest medicament està basat en el dicumarol, el mateix 

principi que el mata-rates que el presenta en dosis molt més altes. Això ens demostra 

que és una idea molt encertada ja que el mateix principi actiu pot salvar la vida o 

destruir-la.  

Tot i així, quan Paracels va fer aquesta observació, no va tenir en compte el concepte 

de bioacumulació, segurament perquè no hi havia la possibilitat d’experimentar-la ja 

que els productes que ens són nocius i lipòfils, no estaven a l’abast del consum humà. 

En canvi, avui en dia les empreses el negoci de les quals es basa en la comercialització 

d’aquests productes químics de síntesi, segueix utilitzant aquesta frase com a defensa, 

al·legant que els productes que ens són adversos perden perillositat a mesura que en 

disminueix la dosi, però, tal com passava amb Paracels, ells tampoc fan esment a la 

bioacumulació. 

La idea de bioacumulació es centra en que, una gran part de les substàncies químiques 

creades sintèticament no són hidròfiles (no es dissolen en aigua i per tant, el cos no les 

pot eliminar) sinó que són lipòfiles i s’acumulen a les parts del cos on hi ha més 

percentatge de lípids: cervell, intestins, fetge i pàncrees. Això no seria perillós si no 

s’hagués disparat l’entrada a l’organisme de l’ésser humà d’aquestes substàncies. 

Encara no s’ha demostrat l’efecte real que té aquesta acumulació però s’ha donat 

casos de persones que han desenvolupat sensibilitat químics múltiple després de molts 

anys treballant en contacte amb productes químics de síntesi i acumulant-los a dins del 

seu cos. Se’n podria fer una al·legoria amb una gerra d’aigua que s’omple (mica en 

mica o de cop a causa d’una exposició directa i amb grans quantitats a aquests 

productes) fins que arriba al punt en el que vessa, seria quan el nostre cos ja no pot 

resistir aquestes grans quantitats de productes nocius i hi reacciona contràriament. 

Aquesta bioacumulació i les malalties que comporta és un perill que encara no està 

contemplat per l’OMS però sobre el qual ja s’han dut a terme diferents estudis. Per 

exemple el de Greenpeace l’any 2003, que va trobar productes nocius i bioacumulatius 
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en productes de consum i en la pols domèstica que ataca, sobretot, als infants i als 

nounats, degradant-los poc a poc la seva futura qualitat de vida. 

La bioacumulació obre un gran interrogant en la veritable seguretat de la majoria dels 

productes químics de síntesi que avui en dia es comercialitzen lliurement.  

1.4. Influència al món dels productes químics de síntesi 

1.4.1. Perills reals dels productes químics de síntesi 

1.4.1.1. Armes químiques 

L’origen de la indústria que crea contínuament aquests productes va estar influenciada 

de manera molt forta per l’inici de la guerra química que va dur-se a terme en la 

Primera Guerra Mundial. Durant aquesta guerra es van utilitzar molts productes dels 

que en destaca el gas mostassa. Tots aquests productes van provocar que, al final de la 

guerra, s’haguessin alliberat unes 125.000 tones de gasos que van matar directament a 

més de 100.000 soldats i va intoxicar-ne a més d’un milió. Per això es va decidir durant 

la Convenció de Ginebra de l’any 1925 que es prohibiria l’ús bèl·lic d’aquests productes 

però no es va concretar res sobre posseir-los.  

A causa de la prohibició, aquells laboratoris en els que s’investigava per trobar el gas 

més letal, van haver de renovar-se i van passar a ser els laboratoris en els que, avui en 

dia, es realitza la creació dels nous productes químics de síntesi, alguns dels quals 

comparteixen aspectes de la composició amb aquells gasos que fa tants anys van 

destruir milions de vides. 

1.4.1.2. Accidents químics 

Una altra mostra de la capacitat de destrucció d’aquest tipus de substàncies en són els 

accidents que han provocat i que, per mala sort, van acompanyats per moltes morts 

innocents. Normalment es donen a causa d’explosions dels productes liquats o de 

fuites en els contenidors que ocasionen una intoxicació de tots aquells que inhalen el 

producte si aquest és perillós. Sobretot cal destacar: 
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- Índia, Bhopal. La nit del 2 i 3 de setembre de l’any 1984 hi va haver una fuita en el 

contenidor d’isocianat de metil (un producte que s’utilitza per fabricar pesticides) 

localitzat a les afores de Bhopal. Això va provocar que tots aquells que van inhalar el 

gas morissin a l’acte, deixant al seu pas entre 3.000 i 8.000 cadàvers la primera nit i uns 

20.000 els dies següents. A més a més, 150.000 persones van sobreviure però durant 

tota la seva vida hauran de carregar un quadre mèdic molt greu que els condiciona 

l’estil de vida a causa de la intoxicació. 

- Itàlia, Seveso. El dia 10 de juliol de 1976 a 20 km al nord de Milà, concretament a 

Seveso, un poble de 17.000 habitants, es va produir una fuita en una empresa que 

fabricava 2,4,5-triclorofenol, escapant-se un gas anomenat la dioxina de Seveso. Això 

va formar un gran núvol que va marcir tota la vegetació, va matar uns 3.300 animals 

domèstics, va fer sortir erupcions a la pell dels nens més petits i va intoxicar a 736 

persones. Per sort no va matar ningú però va ocasionar un fort impacte ambiental. 

- Suïssa, Basilea. L’any 1986 a Basilea, una ciutat de 188.000 habitants, es van incendiar 

uns magatzems de productes químics que guardaven 1.300 tones de 90 productes 

diferents. A causa del foc la majoria d’aquests productes es van volatilitzar i van anar a 

parar a l’atmosfera (amb tot el que això comporta) però a més a més, l’aigua que es va 

utilitzar per apagar el foc va anar a parar al riu Rin i va contaminar 400 km d’aigua, 

provocant la mort de 200 tones de peixos. 

Tots aquests exemples i, malauradament, un gran nombre més són la demostració de 

que el perill d’aquests productes és molt elevat i tangible. 

1.4.2. Canvi climàtic 

Aquests productes químics de síntesi contribueixen a fer avançar aquest canvi climàtic 

que presenciem actualment a causa de l’acumulació de gasos anomenats “hivernacles” 

a l’atmosfera. Actuen impedint la sortida de l’escalfor solar i elevant la temperatura 

mitjana de la Terra. A primera vista és difícil de veure la relació entre els productes 

químics i aquest concepte però la relació és molt obvia.  
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La indústria dels productes químics de síntesi fa servir el 5% del consum mundial de 

petroli per a la seva fabricació. Això suposa unes grans quantitats d’emissions de CO2 a 

l’atmosfera, un gas que és un dels principals causants de l’efecte hivernacle. 

1.4.3. Reducció de la capa d’ozó 

S’ha comprovat que la reducció de la capa d’ozó és causada principalment per 

l’augment de clor a l’atmosfera que es combina amb l’ozó i el destrueix. Aquest 

augment de clor és degut a que molts productes com els aerosols, els aparells d’aire 

condicionat, els frigorífics o els aïllant (tots ells són o utilitzen productes químics de 

síntesi) tenen una estructura que conté clor i així, arriben a l’atmosfera i deterioren la 

capa d’ozó. 

1.5. Influència en la salut humana dels productes químics de síntesi 

Els productes químics de síntesi estan permanentment presents en el nostre dia a dia 

tot i que potser no ens n’adonem, però també estan presents als planeta de forma 

global. Tenen una capacitat de propagació increïble que s’ha demostrat en trobar-los 

presents a tots els ambients analitzats (fins i tot a l’Àrtic, al cim de les muntanyes o a 

les profunditats dels grans mars on han arribat gràcies a corrents d’aire, de riu o 

oceàniques) i, el fet més preocupant, en tots els éssers vius, sobretot els humans. 

Com ja he citat anteriorment al punt 1.4, aquesta omnipresència en el planeta està 

provocant molts desequilibris. Com és d’esperar, també té una forta repercussió la 

seva presència en el cos humà que al llarg dels anys, s’ha anat descobrint que és tan 

destructiva que pot acabar amb la vida d’una persona (de forma directa, alterant les 

cèl·lules somàtiques) o fins i tot d’una població sencera (de forma indirecta, alterant 

les cèl·lules germinals i impossibilitant la reproducció). Tot i així, aquesta repercussió 

és molt difícil de calcular numèricament ja que hi ha el desavantatge de que són 

productes relativament nous que, per exemple en l’efecte en la reproducció, 

necessiten que transcorri cert temps (una generació com a mínim) per poder avaluar-

ne l’efecte. D’altra banda, hi ha molts productes dels quals no s’ha comprovat la 

toxicitat i d’altres que tenen uns efectes a primera vista inapreciables.  
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A tot això s’hi afegeix que els productes es consumeixen en massa i es relacionen entre 

ells i a causa d’això poden produir-se confusions a l’hora d’establir el causant de certes 

alteracions. 

1.5.1. Càncer 

Tal com he citat anteriorment, no es pot afirmar amb plena seguretat que certes 

substàncies provoquin càncer ja que, al fet de que aquesta malaltia es desenvolupi s’hi 

sumen les característiques intrínseques de l’indivu. Tot i així, està clar que els casos de 

càncer en els últims anys han augmentat exponencialment i que certs productes fan 

augmentar la probabilitat d’error en la copia de la informació genètica com per 

exemple, els gasos emesos de la incineració del PVC (1 kg de PVC incinerat va produir 

50 micrograms de productes capaços de provocar càncer a  50.000 ratolins). 

1.5.2. Disruptors endocrins i reproducció 

S’ha comprovat que els productes químics de síntesi alteren les hormones que afecten 

el creixement, la fertilitat, el metabolisme i el sistema immunitari. Això ho fan 

“gràcies” als disruptors hormonals, que poden actuar de diferents maneres: suplantant 

les hormones originals, canviant el seu nivell fisiològic o impedint que actuïn. 

Els casos més visibles d’aquest fet són la criptorquídia (testicles que no s’exterioritzen), 

penis petit o feminització i disminució del percentatge d’espermatozoides en el semen 

masculí i de la seva qualitat. 

Això té una relació directa amb la reproducció humana ja que aquests disruptors 

endocrins també augmenten les probabilitats de patir un càncer vaginal o de pròstata, 

una deficiència de desenvolupament en el descendent o d’avortar. Per això, és 

possible que a la llarga hi hagi una forta baixada de la natalitat; totes aquestes causes 

podrien ser-ne un desencadenant però la pitjor és un altre efecte dels disruptors 

hormonals: l’esterilitat, que condemnaria la continuïtat de la nostra espècie.   
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1.5.3. Sistema immunològic, asma i al·lèrgies 

En el punt anterior, he citat que els disruptors hormonals afecten al sistema 

immunitari. Això repercuteix sobretot al fetus i al nen en els primers anys de vida i es 

pot comprovar, per exemple, en l’augment de l’1% al 10% de l’asma infantil. De fet, 

totes les malalties causades per una deficiència en el sistema immunològic han patit un 

fort creixement a nivell mundial. 

Pel que fa a les al·lèrgies, si als anys 50 hi havia sols un 14% de la població que patís 

al·lèrgia, actualment els nivells oscil·len entre el 40% i el 75% depenent del país. 

Aquestes al·lèrgies es desenvolupen per un augment de la sensibilitat del cos a certs 

productes que, en ser tocats, inhalats o ingerits, provoquen una reacció immunològica 

que pot ser perjudicial pel mateix individu.  

1.5.4. Sensibilitat Química Múltiple, el cas extrem 

La gran importància que tenen els productes químics de síntesi en el món ha fet que 

sigui gairebé inconcebible la idea d’utilitzar o consumir un producte que estigui 

totalment exempt de la seva influència. Tot i així, ells mateixos estan signant la seva 

condemna perquè, a part de totes les conseqüències que he presentat anteriorment, 

l’exposició continuada als productes químics de síntesi o una exposició desmesurada 

d’un individu a aquests productes, li poden desenvolupar Sensibilitat Química Múltiple 

(SQM). Aquesta malaltia, que no ha estat reconeguda per l’OMS, impedeix a aquests 

individus estar en contacte amb certs productes químics de síntesi (més o menys 

segons el grau de la malaltia) ja que els produeix un fort dolor físic acompanyat 

d’ofecs, palpitacions o hemorràgies quan reben un estímul d’algun producte al que han 

desenvolupat al·lèrgia i que acostumen a ser productes químics de síntesi. 

Aquesta malaltia que un 0,75% de la població presenta de forma severa (per tant, no 

hauria de ser considerada ni minoritària ja que només ho són les que afecten menys 

d’un 0,0005%) i un 12% de forma moderada o lleu, la podríem considerar com el 

vessament de la gerra fictícia que he anomenat anteriorment i que acumula els 

productes químics que anem absorbint al llarg de la nostra vida. Hi ha persones que ja 

hi estan predisposades genèticament (podríem dir que tenen una gerra més petita) i 
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que l’expressen tot i haver dut una vida completament normal (com és el cas d’Eva 

Caballé, escriptora del llibre “Desaparecida. Una vida rota por la Sensibilidad Química 

Múltiple”). Tot i així, aquesta malaltia també la poden manifestar persones l’estil de 

vida de les quals comporta un contacte amb productes químics molt superior a 

l’habitual i, per tant, omplen la seva gerra més ràpidament. Finalment, la poden 

expressar persones a les que la seva gerra se’ls ha omplert de cop, és a dir, que han 

estat exposades a una immensa quantitat de productes químics que el seu cos no ha 

pogut suportar. 

Aquesta malaltia però, no es manifesta d’un dia per l’altre sinó que és gradual. Al 

principi, l’afectat comença a no poder suportar certes olors que li produeixen 

molèsties i ofecs, apareix una intolerància als productes làctics i al gluten i 

desenvolupa al·lèrgies a certs cosmètics o aliments. És aleshores quan, si aquesta 

malaltia estigués reconeguda per l’OMS (Organització Mundial de la Salut), quan 

l’afectat fos visitat pel metge aquest li detectaria els símptomes ràpidament i li 

diagnosticaria Sensibilitat Química Múltiple, permetent-li dur a terme el tractament 

d’allunyament a tots aquest punts crítics en els que la quantitat de productes químics 

es dispara (grans ciutats, centres públics, hospitals, oficines tancades, edificis nous,...) i 

així, aquesta persona podria tenir una vida difícil però amb un grau lleu o moderat de 

la malaltia. 

Tot i així, actualment això és utòpic ja que en aquesta societat que s’autoanomena “del 

benestar”, aquest benestar només es centra en el de les grans eminències que mouen 

els fils que decideixen la vida de la resta del poble. Això ens ha portat a que, avui en 

dia, aquesta malaltia no estigui reconeguda per l’OMS a causa de la gran quantitat de 

persones que no estan interessades que s’escampi per la població que dia a dia estem 

omplint la nostra gerra metafòrica de productes químics, amb el perill de que vesi 

qualsevol dia i estronqui la nostra vida. És per això que quan una persona va al metge 

amb aquests símptomes, la deleguen a altres unitats fins que al final, davant un munt 

de proves que no donen lloc a cap diagnòstic, el sotmeten a una Teràpia Cognitiva 

Conductual ja que s’acaba arribant a la conclusió que aquest pacient simplement 

pateix un desequilibri mental que li fa tenir experiències doloroses en exposar-se a 

certs productes i que només ha de fer el cor fort i afrontar les seves pors.  
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El pes angoixant d’aquesta incertesa de no saber què tinc enfonsa als malalts que, si no 

tenen una forta personalitat i molt suport moral, poden acabar embogint de veritat i 

creient-se aquest fals diagnòstic. Això provoca que segueixin exposant-se als productes 

que els trenquen físicament i a causa d’això, que acabin desenvolupant una SQM molt 

més severa o fins i tot Fibriomiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica juntament amb altres 

complicacions endocrines (malalties que molt usualment van donades de la mà de la 

SQM i que provoquen forts dolors musculars, disminució de la capacitat pulmonar, 

molta dificultat per moure’s ja que de seguida se’ls accelera el pols, impossibilitat de 

suar amb les febres que això comporta i molts altres efectes que depenen del pacient). 

Aquesta situació pot durar anys fins que l’afectat estableix relació amb alguna 

associació com, per exemple, APQUIRA, (Associació de Persones afectades per 

productes Químics i Radiacions Ambientals) que els posen en contacte amb metges 

especialitzats que ràpidament fan un diagnòstic i els informen sobre la malaltia i 

accions que poden fer per contrarestar-la. 

Aquestes persones es troben en una situació molt injusta per, segons el meu punt de 

vista, dos motius principals: pateixen les injustícies del sistema pel que fa a decisions 

preses a partir dels interessos econòmics abans que els de la salut i, el que jo trobo 

més greu, manifesten en forma de dolor crònic l’impacte que els éssers humans hem 

provocat i provoquem des de fa segles i diàriament, al nostres planeta, a casa nostra. 

Només ells són els que pateixen la nostra irresponsabilitat. 

Tot i així, la seva situació només és un petit avís a tot el nostre sistema. Com molt bé 

diu el nom que tan apropiadament han rebut els malalts de Sensibilitat Química 

Múltiple, són els Canaris de la mina, en record als canaris la mort dels quals servia 

d’avís als miners perquè marxessin cames ajudeu-me ja que estaven en una zona de 

gas tòxic. Aquesta malaltia també ens està avisant, ens avisa de que a poc a poc, ens 

estem autodestruint ja que augmentem any rere any la nostra exposició a productes 

químics. Això també es demostra amb el gran augment que hi ha hagut en els darrers 

anys d’al·lèrgies, càncers, malalties de naturalesa neuronal com l’Alzheimer, el 

Parkinson i altres malalties cròniques. Totes aquestes xifres quantificades i repetides al 

llarg d’aquest treball ens demostren que, si volem sobreviure, és necessari un canvi 

radical de mentalitat i manera de fer. 
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Finalment, adjunto unes taules extretes d’un document informatiu de l’Hospital Clínic 

dut a terme pels metges Dr. J. Fernández-Solà i Dr. S. Nogué Xarau de la Unitat de 

Fatiga Crònica i la de Toxicologia Crònica respectivament. 

     Fig 1.1. Criteris diagnòstics de sensibilitat química i ambiental 

mútiple 
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Fig 1.2. Principals compostos químics i situacions ambientals 

potencialment sensibilitzants. 
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Taula III. Principals símptomes de SQM. 

1.6. El perill a dins de casa 

Encara que pugui semblar impossible, el major punt de possible intoxicació per aquests 

productes químics de síntesi és casa nostra mateixa. Això és degut a que tants anys 

acumulats d’ignorància sobre els perills de la química de certs productes ens han 

portat a utilitzar diàriament productes que ens afecten a la salut però que encara no 

han estat regulats. 
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Com he citat en el punt 1.3.3, la pols domèstica i els productes de consum diaris són 

les principals fonts de bioacumulació de productes nocius segons l’estudi de 

Greenpeace i que penetren en el nostre organisme i el deterioren.  

Els productes que poden trobar-se en l’àmbit domèstic i que impliquen més perill són: 

els hidrocarburs aromàtics clorats (el més utilitzat en productes diaris com la pasta de 

dents, el desodorant i el detergent és el triclosà, del qual se’n discuteix el poder 

cancerigen), el plàstic PVC, els ftalats (s’usen en la pintura, el dissolvent, el fixador, el 

perfum, el desodorant i en el xampú i la Unió Europea els ha reconegut com a “tòxics 

per a la reproducció” tot i que no han estat prohibits), els plaguicides en els aliments 

(els més perillosos són els organoclorats com el DDT que s’acumulen en els teixits 

greixosos), els perfluorocarbons (s’utilitzen per impermeabilitzar i derivats com el tefló 

són una contaminació habitual de la sang humana. Els trobem en la roba, catifes, 

paper, sabates i recentment comprovat per l’Agència Britànica de la Salut, en menjar 

conservat), els alquifenols (es troben en productes de cosmètica i són bioacumulatius i 

alteradors del sistema hormonal) i finalment, el percloretilè (en dissolvents i 

desengreixants, té efectes neurotòxics). 
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2. Les possibles solucions als problemes derivats dels productes 

químics de síntesi 

2.1. Regulacions i normatives 

Com ja he citat en el punt 1.3.2 el Conveni de Rotterdam és una de les regulacions que 

s’han imposat per disminuir l’efecte perjudicial dels productes químics de síntesi en els 

humans. A més a més també hi ha: 

- Normativa REACH: acrònim en anglès de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció 

de Substàncies Químiques promou l’obligació dels importadors i productors de 

productes químics d’informar sobre la seva seguretat de les substàncies que faci més 

de dues dècades que estan al mercat i de les que se’n comercialitzin més d’una tona 

anual. A la llarga, es vol tenir registre de totes les substàncies que estan al mercat, 

disminuint cada any la quantitat mínima comercialitzada per sotmetre un producte a 

l’anàlisi. Els productors es queixen de l’elevat cost que això comporta (2,3 bilions 

d’euros) al que la Unió Europea es defensa calculant que el cost per empresa no 

supera l’1,5% dels beneficis. 

- Crida de París: Declaració realitzada per científics i investigadors reunits a la 

conferència internacional de la UNESCO l’any 2004, declarant que: 

Art 1- El desenvolupament de nombroses malalties actuals és conseqüència de la 

degradació del medi ambient. 

Art 2- La contaminació química constitueix una amenaça greu per als infants i per a la 

supervivència de l’ésser humà. 

Art 3- Estant en perill la nostra salut, la dels nostres infants i la de las futures 

generacions, és la mateixa espècie humana la que està amenaçada.  

Finalment, declaren que “Cridem als qui decideixen les polítiques nacionals, les 

instàncies europees, els organismes internacionals i, en particular, a l’Organització de 

les Nacions Unides, que prenguin totes les mesures necessàries en conseqüència i en 

particular les esmentades en aquesta declaració.” 
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La declaració està signada per nombrosos científics internacionals, guanyadors del 

premi Nobel, al voltant de 1.000 ONG, més de 150.000 ciutadans i 2 milions de doctors 

europeus representats pel Comitè Permanent de Doctors Europeus (CMPE). La llista 

sencera dels signataris es troba a: www.artac.info. 

Aquestes són les accions principals que s’han fet actualment per regular el trànsit de 

productes químics que consumim i per conscienciar les empreses productores, 

consumidores, institucions i la població en general, del perill al que estem exposats. 

2.2. La química ambiental 

La introducció de productes químics de síntesi en els cicles naturals n’altera l’ordre i els 

acaba destruint. El cicle que alteren de manera més notable és el del desenvolupament 

de l’home ja que el contamina a ell mateix provocant-li les diverses malalties que he 

explicat en el punt 1.5 o alterant el medi en el què ha de desenvolupar-se, tal com he 

dit al punt 1.4. Hi ha una llista molt llarga dels productes que provoquen això, a partir 

d’aquí i per pal·liar-ne l’efecte, ha nascut una nova química. La química ambiental, una 

indústria que tot just està en via de desenvolupament però que està enfocada en crear 

substàncies que siguin útils però que no suposin efectes adversos pel medi ambient ni 

per la salut. A més a més, que respectin els punt següents: 

- Evitar la toxicitat aguda, oral o per inhalació, i la crònica. 

- Conèixer la capacitat mutagènica, cancerígena, de disrupció hormonal dels productes 

o si són bioacumulables. 

- Conèixer el potencial de degradació de la capa d’ozó. 

- Saber si els subproductes que generen mantenen les característiques. 

La màxima de la química ambiental és: “deixar de comercialitzar amb els “avantatges” 

sense conèixer a fons els “desavantatges””. Amb això, demostren la ideologia en 

contra de la de les indústries que actualment comercialitzen 30.000 productes que són 

utilitzats diàriament però que no tenen una seguretat demostrada i coneguda, 

simplement pel fet de que si ho fessin, perdrien ingressos. Així, la química ambiental 

http://www.artac.info/
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no s’aparta de la metodologia actual per crear nous productes químics de síntesi però 

remarca que augmenta l’autocrítica i que prioritza el bé de la humanitat i del món 

abans que els ingressos que pugui obtenir, ja que pren consciència del seu lloc al 

planeta. Acceptant que els éssers humans no en som els amos i que la natura ens pot 

aportar molts coneixements. 

2.3. Les alternatives als productes químics de síntesi 

Tota aquesta primera part ens ha mostrat que els productes químics de síntesi poden 

arribar a ser molt perjudicials per la nostra salut i pel medi ambient, per tant, la millor 

opció és trobar un substitut que segurament els nostres avis ja feien servir i que ens 

pot ajudar a millor el nostre estil de vida. Seguidament, exposo una recerca d’aquestes 

alternatives el màxim d’assequibles, naturals i respectuoses amb l’entorn que m’ha 

sigut possible realitzar. Tot i així, en alguns casos és necessari utilitzar productes 

especialitzats (com els olis essencials que tot i tenir un cost elevat són molt potents i a 

la llarga surten rendibles). En primer lloc explico alguns punts que tothom hauria de 

saber dels productes que actualment utilitzem i que estan al mercat tot i atemptar 

contra la nostra integritat física. Seguidament, presento la posició mitjana per si algú 

vol regular el que utilitza (presento les marques menys agressives que es poden trobar 

al mercat) i finalment, explico l’alternativa en la que especifico com fer-la a casa i les 

avantatges i inconvenients que es poden donar. 

Els productes que presento són els més essencials del dia a dia i van des dels cosmètics 

més essencials, passant per la higiene diària fins als productes de neteja domèstica. Els 

cosmètics són els que necessiten uns productes més específics ja que els absorbim més 

directament i han de ser molt més respectuosos. En canvi, el d’higiene domèstica si 

que són productes molt més a l’abast de tothom. Tots aquests els presento  

continuació ordenats alfabèticament. 

2.3.1. Crema hidratant 

Avui en dia s’ha avançat molt en el coneixement del nostre cos, començant per la pell, 

ja que n’és la part més visible i si es té ben cuidada, ens transmet molt bona imatge ja 

a primera vista. Per això hi ha moltíssims tipus de cremes hidratants, corrector 
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d’arrugues, exfoliants... totes elles dissenyades per tal de conferir una més bona 

imatge a través de la pell. 

Productes comuns 

Pel que fa a les cremes hidratants, segons l’estudi realitzat per Greenpeace de la guia 

de productes tòxics al mercat, les principals marques de cremes hidratants com són 

Plenitude, Biotherm (l'Óreal), Clinique (Estée Lauder), Nivea, Sanex i Johnson’s Body 

Lotion s’han negat a donar informació sobre les substàncies químiques que contenen i 

per tant, no s’han pogut analitzar. Les úniques marques que si que han proporcionat 

informació són Weleda i Body Shop. No obstant, encara que Weleda ha demostrat no 

contenir cap substància perillosa per la salut, als productes de Body Shop, s’han trobat 

almescs artificials i ftalats que estan classificats com a “probables cancerígens en els 

humans”. 

Alternativa 

A causa de ser un producte d’ús tòpic que afecta directament al nostre organisme, és 

necessari utilitzar productes especialitzats (olis essencials). 

Ingredients 

- 1 got d’oli verge d’ametlles dolces 

- ½ got d’aigua 

- 2 cullerades cera d’abelles 

- 1/3 cullera de sal de bòrax  

- 10 gotes d’oli essencial de llimona 

- 10 gotes d’oli essencial de lavanda  

S’ha de tenir en compte que aquesta recepta es pot personalitzar canviant els tipus 

d’olis essencial per adequar-los a les nostres necessitats (per exemple, la llimona i la 

lavanda són antioxidant i relaxant respectivament). 

Procediment 

1. Escalfar l’oli en una cassola a foc molt baix. 

2. Afegir-hi la cera i remenar fins que es fongui totalment. 
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3. En una cassola a part, escalfem aigua i hi dissolem el bòrax. 

4. Abocar l’aigua en l’oli i remenar. Veiem que es produeix l’emulsió. 

5. Afegir els olis essencials (es fa a l’últim moment ja que són molt volàtils). 

Avantatges i inconvenients 

Com ja he dit anteriorment, l’elaboració dels productes cosmètics necessita productes 

molt més especialitzats, en aquest cas els olis essencials, i pot ser una despesa inicial 

molt gran ja que els olis essencials acostumen a ser molt cars. Tot i així, la inversió és a 

la llarga ja que se n’utilitza molt poca quantitat. 

La crema per ella mateixa aporta un resultat perfectament a l’alçada de les cremes del 

mercat pel que fa a hidratació i textura però el fet de que no contingui conservants, fa 

que sigui necessària la conservació en pots hermètics preferiblement dins la nevera. 

2.3.2. Desodorant 

Els desodorants són utilitzats diàriament en la nostra cultura ja que eviten la 

desagradable olor de suat que acumularíem, si no els utilitzéssim, després d’un dia 

qualsevol d’una persona qualsevol. Això es deu a l’alt ritme del nostre estil de vida que 

hem d’acceptar que portem. Tot i així, és ben normal i del tot necessari voler mantenir 

a ratlla les males olors perquè som éssers socials als que els agrada causar bones 

impressions o, com a mínim, no causar-ne de males. 

La primera constància que tenim de l’ús de productes que emmascaraven o 

neutralitzaven la mala olor de la suor és de l’any 3500 a.C. amb els documents que ens 

han informat sobre les costums de l’Imperi Egipci. 

La suor és produïda per les glàndules ecrines i les apocrines. Les ecrines són les que es 

troben esteses per la major part de la superfície de la pell i hi desemboquen 

directament gràcies a una estructura tubular. La suor que produeixen aquestes 

glàndules és inodora i s’evapora ràpidament, complint la simple funció de regulació de 

la temperatura corporal. En canvi, les apocrines estan localitzades a les aixelles, al 

voltant dels mugrons, a les parpelles i a la zona anogenital. Aquestes desemboquen a 

la baina dels pèls a diferència de les ecrines. Aquestes secreten una substància que un 

tipus concret de bacteris utilitza com a medi per reproduir-se i la descomposició dels 



 
26             L’armari alternatiu           

quals provoca la olor a suat tant característica. Tot això ens ha fet adonar que per 

realitzar un desodorant eficaç, no és necessari que sigui antitranspirant ja que  això 

provoca trastorns cutanis, sinó que ha d’impedir la proliferació de les bactèries 

causants de la mala olor. 

Teòricament, sembla molt fàcil aquest raonament però tot i així, avui en dia la majoria 

de desodorants també són antitranspirants, com veurem a continuació. 

Productes comuns 

Com acabo de dir, els desodorants que utilitzem avui en dia utilitzem compostos de 

l’alumini (normalment en forma de clorhidrat d’alumini) per “ofegar” les glàndules 

sudorípares. Això compleix l’objectiu d’impedir l’aparició de suor a les aixelles però a 

més a més, també evita que s’eliminin les toxines a través de la suor i provoca 

trastorns cutanis o genètics ja que l’absorció d’aquest producte químic sintètic 

comporta la possibilitat de que l’alumini s’uneixi a l’ADN, alterant l’activitat dels gens i 

la síntesi de proteïnes. A més a més, s’ha relacionat la seva absorció amb l’aparició de 

malalties degeneratives del sistema nerviós. 

Per això, a l’hora de triar el desodorant hem de tenir en compte que anul·li la mala olor 

de la descomposició de les bactèries però també que no impedeixi l’acció de les 

glàndules sudorípares apocrines ja que aquestes són el mitjà principal pel qual el 

nostre organisme “respira”. Algunes de les marques amb segell ecològic que 

compleixen aquests requisits són Weleda, Urtekram, Dr. Hauschka i Qbio. 

Pedra d’alum  

És el desodorant natural per excel·lència ja que s’utilitza des de l’època romana. És 

d’origen volcànic i a més a més de neutralitzar la mala olor, és cicatritzant i bactericida 

i ens pot durar molts anys. 

Aquest mineral es pot trobar a qualsevol botiga especialitzada i per utilitzar-lo, 

simplement s’ha d’humitejar amb aigua. 

Alternativa 

A causa de l’antiguitat de la necessitat de neutralitzar les males olors producte de la 

suor, l’home ha trobat molts recursos naturals que, empíricament, ha comprovat que 

són útils. A part de la pedra d’alum que acabo d’explicar, he seleccionat una recepta 
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que es pot personalitzar de mil maneres, ja que utilitza el bicarbonat com a principal 

neutralitzador de l’olor però la seva efectivitat és tant alta que es podria utilitzar sol i 

s’aconseguirien uns resultats ja comparables amb qualsevols desodorant del mercat. 

Tot i així, aquesta recepta també utilitza sàlvia que també té propietats 

neutralitzadores de l’olor, oli d’ametlles com a base i per fixar la fragància de l’oli 

essencial d’arbre de te, que a part d’aportar l’aroma, també és fungicida, antisèptic i 

antibiòtic i gràcies a això, també col·labora a eliminar les bactèries que causen la mala 

olor (també es pot utilitzar la mateixa quantitat d’oli essencial de romaní o lavanda 

però s’ha de tenir en compte que aquests últims no tenen la propietat bactericida). 

Ingredients 

- 100 ml d’aigua 

- 20 g. de bicarbonat 

- 100 ml d’oli d’ametlles 

- 15 gotes d’oli essencial d’arbre de te 

Procediment 

1. Afegir les gotes d’oli essencial al d’ametlles. 

2. Barrejar en un bol a part l’aigua i el bicarbonat fins que aquest estigui del tot dissolt. 

3. Mesclar les dues barreges i remenar fins que sigui uniforme i ja està a punt per 

utilitzar. 

Utilització 

Reomplir un pot de desodorant “de bola” o comprar-ne un de buit a la farmàcia i 

utilitzar-lo com si fos un desodorant normal. 

Avantatges i inconvenients 

El resultat final és molt semblant al d’un desodorant del mercat normal i l’aroma de 

l’oli essencial persisteix (sense fer activitat física, en unes condicions de temperatura 

d’uns 20 graus) durant 3 hores perfectament i comença a perdre efectivitat al cap de 5 

hores de dur-lo. 
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L’inconvenient principal és que, fins que ja s’ha assecat, pot tacar la roba que portem si 

hi entra en contacte a causa de la presència de bicarbonat. 

2.3.3. Detergent per a la roba 

El detergent per rentar roba és, tan si rentem a mà com a màquina, el punt essencial 

per fer aquesta activitat, ja que és l’encarregat d’extreure la brutícia i desinfectar la 

roba. 

Tot i així, els detergents que fem servir avui en dia contenen una càrrega tòxica tan 

gran al darrere que “embruten” la nostra roba de productes químics i contaminen les 

aigües residuals en el moment de creació i just després d’haver realitzat el seu 

objectiu. 

És per això que el primer pas és reduir la freqüència amb la que rentem la roba, per 

tant, hem de tenir cura a embrutar-la menys ja sigui canviant-nos per realitzar 

diferents activitats, protegint-nos a casa amb davantals i bates, anant en compte a 

l’hora d’utilitzar productes que ens poden tacar o tenint present que les fibres 

sintètiques ens fan suar molt més. A més a més, si se’ns fa una taca no és necessari 

rentar la peça sencera ja que si actuem a temps, podem eliminar-la ràpidament. 

Productes comuns 

Els detergents que utilitzem normalment duen derivats del petroli i altres productes 

contaminants com per exemple els avivadors òptics (creen una imatge de major 

blancor, són la causa que en ser il·luminades per llum ultraviolada, les peces de roba 

blanca es vegin fosforescents). A més a més, duen fosfats, fosfonats i percarboxilats 

que perjudiquen la salut dels ecosistemes aquàtics, ja que ocasionen una proliferació 

massiva de les algues i altres plantes marines que impedeixen el pas de la llum 

provocant una manca d’oxigen a les parts més profundes. Això té com a efecte final la 

mort de la majoria dels éssers vius subaquàtics (eutrofització). 

Finalment, els detergents convencionals també consten de perfums, colorants, 

antiredeposants (macromolècules que eviten que la brutícia extreta es torni a dipositar 

al teixit) i segrestants (eliminen els efectes nocius de la calç i l’aigua) que són nocius en 
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menor grau, tot i que no per això hem de tolerar-los, i que s’utilitzen en grans 

quantitats per donar més volum al producte final.  

És per tots aquests motius que si volem comprar un detergent per a la roba que sigui 

respectuós amb el medi ambient i la salut hem de prioritzar els productes ecològics (no 

contenen fosfats) o assegurar-nos que no contenen cap dels productes esmentats 

anteriorment. A més a més, és molt recomanable comprar detergent sense 

blanquejador (en l’etiqueta anomenat blanquejant basat en oxigen o basat en clor) i 

afegir nosaltres mateixos el percarbonat sòdic que podem trobar en drogueries o 

botigues ecològiques. 

Les marques que contenen menys ingredients superflus segons la revista Opcions 

són:  Almacabio, Eco Lino, Ecover, Lympha, Sodasan, Ulrich. 

Alternativa  

Rentar a mà 

Per rentar a mà simplement s’ha de crear la pastilla de sabó amb oli reciclat per 

extreure el greix i bicarbonat com a suavitzant per la roba. Com veurem més endavant, 

és més recomanable fer servir les arrels de la saponina per extreure el greix que el 

sabó produït per la reacció entre la sosa i l’oli (simplement per la càrrega ambiental 

que té l’obtenció de sosa càustica) però com que en aquest cas és per rentar la roba i 

es fa servir en una quantitat molt menor, opto per aquesta opció. 

Ingredients 

- ½ litre d’oli usat i colat per eliminar restes d’aliments 

- ½ litre d’aigua 

- ¼ kg de sosa càustica 

- (optatiu)  Una cullerada d’oli de coco per donar al sabó propietats nutritives per la 

pell de les mans. 

http://www.almacabio.it/
http://www.ecolino.be/
http://www.ecover.com/
http://www.lympha.eu/
http://www.sodasan.com/
http://www.ulrich-natuerlich.de/
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Recomanacions 

1. Dur a terme el procés en un lloc ventilat ja que la sosa càustica desprèn vapors que 

són corrosius. 

2. Utilitzar recipient i estris que no siguin metàl·lics. 

3. Protegir-se amb guants i ulleres. 

Procediment 

1. Diluir la sosa càustica en l’aigua, afegint-la lentament i molt a poc a poc ja que els 

vapors que produeix són molt tòxics. Es produirà una reacció exotèrmica que tardarà 

algunes hores a refredar-se, aquest preparat s’anomena lleixiu càustic. 

2. Quan s’hagi refredat, afegir a poc a poc l’oli mentre es remena sempre cap al mateix 

sentit per evitar que el sabó es talli. 

3. (optatiu) Afegir la cullerada d’oli de coco quan la temperatura sigui inferior als 40°C 

4. Abocar en un motlle on s’ha de deixar reposar durant 30 dies. Sobretot, no es pot 

utilitzar abans ja que seria perillós. 

Utilització 

És necessari que el sabó hagi reposat durant 30 dies. Quan ha transcorregut aquest 

temps i ens disposem a rentar la peça de roba, l’hem de mullar en primer lloc i 

seguidament, afegir una mica de bicarbonat i fregar amb la pastilla de sabó per tota la 

superfície de la tela. 

Avantatges i inconvenients 

Els principals avantatges són que el preu és de 0,55€ per pastilla (considerant que és 

oli reciclat) i el preu del bicarbonat per rentada és negligible ja que se n’utilitza molt 

poca quantitat.  

Com a principal inconvenient és que, per poder començar a utilitzar aquest sabó, ha de 

passar un mes des de la creació. 

A màquina 

La rentadora va ser un gran pas pel progrés de la història de la humanitat però 

sobretot, va ser un gran salt en la independència de les dones que perdien tant temps 
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fent la bugada. Des de la primera rentadora hi ha hagut uns grans avenços que avui en 

dia, l’han perfeccionat per aprofitar al màxim el sabó i l’aigua que s’utilitzen. És per 

aquest motiu que, gràcies a l’acció mecànica que realitza, el detergent necessari per 

rentar roba a màquina és molt senzill. 

Simplement utilitza bicarbonat, ja que, juntament amb l’acció mecànica de la 

rentadora, ajuda a desprendre el greix de la roba, i vinagre que fa de suavitzant i 

descalcificador. 

Ingredients (per una càrrega) 

- Dues cullerades grosses de bicarbonat 

- Un raig de vinagre blanc 

Utilització 

No és necessari dur a terme cap reacció entre els productes ja que simplement es 

posen les dues cullerades de bicarbonat a dins la rentadora i el raig de vinagre a la 

caixa del suavitzant. Finalment, engegar la rentadora amb el programa que utilitzem 

normalment. 

Nota 

Tot i que els resultats són molt satisfactoris, hi ha cert tipus de taques que no 

desapareixen en la seva totalitat. Per això, abans de posar la peça a la rentadora, es 

poden tractar les taques específicament amb el llevataques que explicaré a 

continuació.  

Avantatges i inconvenients 

Aquest producte és molt satisfactori ja que és molt més econòmic i el resultat en la 

roba (pel que fa a netedat i suavitat) és el mateix que amb el detergent convencional. 

Tot i així, l’efectivitat és una mica més baixa però això es pot equilibrar utilitzant el 

llevataques, tot i que aquest fet ocasiona un dispendi de temps que cadascú ha de 

valorar si val la pena d’assumir o no. 

Llevataques 

Com acabo de citar en la nota del detergent per rentar a màquina, hi ha cert tipus de 

taques que s’han de tractar a part com per exemple les de cafè, sucre, melmelada, 
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sucs de fruita, suor, rovell, te, orina, vi, cervesa, quetxup, cremes solars... Aquest 

llevataques és eficaç amb tot aquest tipus de taques menys amb les taques de sang, en 

les quals no es pot utilitzar. És especialment recomanat per les taques d’herba que 

hem d’evitar tractar amb el detergent ja que si es fa, s’acaben de fixar del tot. 

Ingredients 

- Aigua freda 

- Vinagre 

Els dos a parts iguals que varien segons la quantitat de llevataques que necessitem. 

Utilització 

Es posa la mescla en un vaporitzador i s’aplica sobre la taca de la peça de roba que 

després, deixem en remull amb aigua freda. Només és necessari fregar si veiem que és 

una taca difícil o poc recent. 

Per les taques de sang 

Com ja he dit anteriorment, no es pot utilitzar aquest llevataques per les de sang però 

si que funciona si es substitueix el vinagre per bicarbonat i seguidament, es segueix el 

mateix procediment. 

Avantatges i inconvenients 

És un llevataques efectiu i al nivell dels del mercat. 

2.3.4. Neteja general de la casa (fregar terra, vidres i ceràmica del bany) 

La neteja de casa nostra que realitzem diàriament i de forma quasi mecànica la fem 

amb productes la majoria dels quals són contaminants i tòxics, això converteix el 

nostre safareig en un punt de càrrega tòxica immens i amb una complexitat 

innecessària que no ens podem ni imaginar. 

Productes comuns 

Els productes que fem servir per la neteja cada vegada estan més especialitzats i estan 

compostos per una mescla de productes químics amb propietats variables segons la 

superfície, la brutícia, l’espai que es vol netejar o la duresa de l’aigua que s’utilitzarà. 
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Aquest alt nivell d’especificació comporta que la neteja de la casa sigui molt efectiva si 

s’utilitzen els productes adequats però com a contrapunt, contamina casa nostra amb 

una gran quantitat de productes tòxics que se’ns acumulen a l’interior lentament i que 

a la llarga ens acaben passant factura. Tot i així, també tenen efectes a curt termini ja 

que no es limiten a atacar als gèrmens sinó que també ens afecten a nosaltres ja que  

són corrosius, irriten la pell, provoquen al·lèrgies i causen reaccions a les zones 

mucoses com ulls, nas i gola. A més a més, igual que els detergents, quan s’escampen 

pels ecosistemes marins en provoquen l’eutrofització (mort de la vida marina a causa 

d’una proliferació de les algues a la superfície que impedeixen el pas de la llum). 

Per tots aquests motius val la pena plantejar-se si una neteja tan extrema és necessària 

a casa nostra o podem deixar que només la duguin a terme als quiròfans i altres llocs 

especialitzats on una neteja asèptica és estrictament necessària. 

Alternatives 

En aquest apartat hi ha diverses alternatives que depenen de la zona que es vulgui 

netejar. Tot i així, s’utilitza bàsicament: alcohol, que a causa de la seva capacitat 

d’eliminar fongs, bacteris, gèrmens i virus se li atribueixen propietats desinfectants i 

antisèptiques, suc de llimona, l’acidesa del qual li aporta propietats blanquejants, el 

seu suc té efectes antibacterians més potents que els de qualsevol altre cítric i a més a 

més i també és desengreixant ja que és alcalí, vinagre, que com la llimona, és 

desinfectant a causa de la seva acidesa, oli de clau, que també és antibactericida i 

finalment, aigua, ja que és el dissolvent universal i ens ajudarà a atenuar les propietats 

d’alguns productes que podrien arribar a malmetre l’objecte de la neteja. 

Coberts d’alumini 

Netejar-los simplement amb un drap xop de suc de llimona. 

Lavabo 

Per dur a terme la neteja diària de desinfecció utilitzarem la mateixa mescla que per 

les rajoles (1/4  d’aigua per ¾ de vinagre i unes gotes d’oli de clau). 

Per una neteja més exhaustiva quan es vol retirar el color groguenc a la ceràmica, 

farem servir suc de llimona.  
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Si es vol eliminar la calç, és molt recomanable primer rascar-la i després deixar reposar 

l’objecte amb aigua bullent i vinagre. 

Mirall 

Netejar-lo amb una barreja a parts iguals d’aigua tèbia i alcohol. 

Mobles de fusta 

Netejarem totes les taques amb alcohol de cremar menys les que siguin de fruita que 

ho farem amb sal barrejada amb oli. 

Nevera i congelador 

Es neteja fàcilment amb vinagre diluït en aigua al 35% aproximadament. 

Parquet 

Es frega directament amb vinagre i si són taques molt persistents, es retiren fàcilment 

amb alcohol. 

Vidres 

Mullarem un paper de diari amb una mescla a parts iguals d’aigua, alcohol i vinagre i 

ho deixarem assecar. 

Rajoles 

Aigua amb vinagre en una proporció d’una part d’aigua per tres de vinagre. Es pot 

complementar l’acció desinfectant del vinagre amb unes gotes d’oli de clau.  

2.3.5. Pasta de dents  

Quan ingerim aliments, algunes restes d’aquests es poden quedar al mig de la nostra 

dentadura i en comptes d’alimentar-nos a nosaltres, es converteixen en aliment pels 

microbis que habiten a la nostra boca. Per això, si no ens assegurem de netejar 

aquestes restes de menjar, podem tenir alguns problemes com les càries o la gingivitis.  

La quantitat de restes de menjar que ens queda a la boca després d’un àpat depèn de 

molts factors: la composició química de la nostra saliva (99% d’aigua i variables % de 

proteïnes, electròlits i petites molècules orgàniques) i de l’esmalt, la posició de les 

nostres dents i la seva rugositat, l’aliment que hem menjat, la nostra edat i finalment, 

de la salut. Per això, hi ha persones que necessiten rentar-se les dents més que altres 
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per evitar malalties, tot i així, si tots ho féssim bé, no hi hauria, quasi mai, problemes 

dentals a causa dels microbis. 

Per fer-ho bé hem de ser conscients que la part essencial de rentar-se les dents és el 

l’escombrada amb el raspall i que la pasta simplement complementa aquesta neteja 

facilitant-la amb detergents i abrasors i deixa una sensació de netedat i frescor. A 

causa d’això és molt recomanable raspallar-se primer sense pasta i afegir-la al final, 

també s’ha d’evitar excedir-se amb ella ja que una gran quantitat ens podria donar una 

sensació de netedat prematura i finalment, s’ha d’intentar menjar molts aliments amb 

fibra, amb la consciència que aquesta ja fa una primera neteja de la boca.  

Productes comuns 

A la típica pasta de dents que una hipotètica família que podem considerar “normal” té 

al seu lavabo, hi ha, a part de l’abrasiu que ajuda el raspall a netejar, molts altres 

productes minerals, naturals i sintètics. Dins el grup dels sintètics, n’hi ha alguns que 

poden provocar problemes de salut (el fluor en excés n’és un exemple), disfuncions 

orgàniques (glicols o SLS) o que poden provocar que els bacteris s’hi tornin resistents 

(triclosan). 

Tot i així, al mercat hi ha vàries marques que tenen una concentració de productes 

sintètics molt reduïda i que eviten utilitzar, especialment, aquests que acabo 

d’anomenar. Però com que no hi ha cap segell per identificar les pastes de dents 

naturals, hem de parar atenció a la llista d’ingredients que cada producte està obligat a 

tenir per saber si aquest conté algun element que és sospitós de ser perillós per la 

nostra salut. 

Algunes marques que utilitzen principalment elements naturals són: Weleda, 

Urtekram, Dabur, Dr. Hauschka, Perblan, Voger, Propol Mel. 

Alternativa 

Per evitar consumir aquests productes que, ara que saps com poden ser de perjudicials 

per la teva salut, no transmeten confiança, proposo una alternativa molt ràpida, fàcil, 

econòmica i segura per fer a casa: 
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Ingredients 

La base és utilitzar argila com a abrasiu, o també bicarbonat o sal, que són 

blanquejadors. Cal que el gra sigui molt fi perquè no ratlli l’esmalt. 

- Argila verda o blanca (se’n pot comprar a qualsevol botiga de dietètica) 300 g aprox. 

- Romaní 

- Fulles de menta 

- Fulles de sàlvia 

- 1 planta d'àloe crescuda (a partir de 2 o 3 anys) 

- 1 got d'aigua 

Procediment 

1. Fer una infusió amb el romaní, la menta i la sàlvia en un got. 

2. Mentrestant, tallar amb un ganivet un tros de la planta d’àloe d’una llargada d’un 

pam i obrir-lo longitudinalment per, amb una cullereta, treure-hi la gelatina de 

l’interior. 

3. Triturar aquesta gelatina amb la batedora. 

4. Colar la gelatina de textura molt enganxosa amb un colador. Per aquest punt, 

necessitarem molt temps perquè al tenir aquest tipus de textura, li costarà molt 

separar-se dels trossos més grans. 

6. Afegir la gelatina a la infusió. 

7. Afegir a poc a poc, l’argila verda a la mescla. Batre-ho amb la batedora 

fins a obtenir una pasta. 

8. Guardar la pasta en un pot ben tancat ja que sinó, s’assecarà. Tot i així, si això passa, 

hi podem afegir aigua però perdrà gust. 
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Utilització 

Utilitzar amb el aspall de dents, com si fos una pasta normal i corrent, de les que 

comprem al supermercat. 

Preu 

2, 04€ per cada 100 g. de pasta de dents. 

Temps 

45 min. - 1 hora 

Nota: Mascareta per combatre l’acne Tot i que l’argila verda no és un producte que es 

trobi fàcilment a qualsevol casa (al contrari, s’ha de comprar a botigues 

especialitzades, com he dit abans) recomano fer aquest petit sacrifici de comprar-la 

perquè a part de servir-nos per fer la pasta de dent, també té, com tots els tipus 

d’argiles, unes propietats molt remarcables que poden  substituir les cremes contra 

l’acne, ja que regula l’excés de greix a la cara i té un efecte purificant.  

Per fer la mascareta a partir de l’argila en pols, simplement s’ha de barrejar aquesta 

amb aigua fins que quedi una massa pastosa que ens aplicarem a la cara i retirarem 

amb aigua tèbia i una tovallola o mocador quan ja s’hagi assecat.  

2.3.6. Protector solar 

Quan arriba l’estiu ho fa acompanyat de molt temps lliure, vacances, activitats variades 

i moltes estones sota el Sol. A nosaltres ja ens agrada notar com la seva escalfor ens 

reconforta i com els seus rajos ens colren la pell, però a vegades no som prou 

conscients del seu poder. 

El Sol té molts beneficis, ajuda a la pell a sintetitzar la vitamina D, essencial pel  nostre 

desenvolupament ja que ens permet absorbir més calci, també té un efecte 

antidepressiu perquè actua sobre els neurotransmissors que regulen l’estat d’ànim i 

pot arribar a ajudar a curar algunes malalties de la pell. Tots aquests avantatges fan 

que busquem passar llargues  estones sota el Sol. Tot i així, també té una cara obscura. 

Els rajos solars ens poden arribar a fer mal, de fet, els principals causants d’aquests 
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desavantatges són els rajos ultraviolats, tant els UVA (que fan envellir la pell ja que 

penetren fins a les capes més profundes) com els UVB (que simplement provoquen 

cremades i butllofes a la part més superficial). La nostra evolució ens ha proporcionat 

una protecció natural a aquests possibles danys, l’anomenada melanina que 

transforma els UV en escalforeta i coloració fosca. Tot i així, aquesta protecció no és 

suficient per les llargues estones que arribem a passar sota el Sol i, per evitar 

cremades, envelliment prematur i degradació de la pell que pot desencadenar els 

anomenats melanomes (càncer de pell), és necessari protegir-se de forma artificial. Per 

fer-ho hi ha varis mètodes: 

- Protecció amb filtres químics: Són cremes solars compostes amb productes sintètics 

que absorbeixen la radiació 

- Protecció amb filtres físics: És matèria d’origen mineral que reflecteix la radiació 

evitant que incideixi a la pell. 

Les avantatges dels filtres físics és que són mes segurs en comparació amb els químics 

que poden portar substàncies que poden influir en la nostra biologia de manera 

potencialment perillosa. 

Productes comuns 

La majoria de cremes solars que avui en dia trobem al mercat són, bàsicament, fetes a 

base de filtres químics i es classifiques segons el FPS (Factor de Protecció Solar) que es 

mesura segons la capacitat del filtre per retardar les cremades. Tot i així, és molt 

imperfecte i s’està establint un nou model de classificació que va des del factor molt 

baix fins al molt alt ja que així s’evitaran confusions i excessos de confiança entre els 

compradors, ja que mai cap crema et protegeix del tot i a més a més, aquesta s’ha 

d’anar renovant cada dues hores si s’està al Sol de forma continuada. 

Finalment, tenen un altre inconvenient afegit que engana als compradors, se sol 

pensar que com més gran és l’FPS més gran és la protecció, però això implica que, en 

el cas dels químics, també hi ha un nombre major de productes potencialment 

perillosos i per tant, degut a la seva poca diferència, acostuma a ser millor un factor 

baix que es va renovant a un de molt potent durant tot el dia. 
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Si la crema és a base de filtres físics, no acostuma a ser de més de protecció 30 ja que 

seria massa espessa. Tot i així, és suficient per evitar els rajos ultraviolats. 

Per tant, podem concloure que la millor opció són les cremes a base de filtres físics ja 

que no tenen productes potencialment perillosos però que, si volem comprar una 

crema amb filtres químics, aquesta ha de ser amb un FPS de menys de 30 ja que té 

molts menys productes que podrien ser perillosos i la diferència de protecció amb una 

crema de 50 és molt minsa. 

Les marques Anne Marie Börlind, Dr. Haushcka, Santé, Santaverde poden 

proporcionar-nos protectors naturals només a base de filtres físics i amb menys 

conservants o colorants. 

Alternativa 

Per fer aquest producte es necessiten elements d’un preu una mica més elevat i que 

no es poden trobar en una botiga qualsevol, sinó que s’han de comprar a llocs 

especialitzats. Això és degut a que les radiacions solars poden ser molt perilloses per la 

pell i els productes que les absorbeixen han de ser uns específics per evitar 

complicacions. Dit això, igualment pots fer una inversió en salut i fabricar-te el teu 

propi protector. Una opció és compartir despeses amb alguna persona amb la qual 

també comparteixis ideologia. 

Ingredients 

- Dues cullerades de dos olis essencial diferents, es pot elegir entre: oli de llavor de 

gerd (FPS 30-50), oli de llavor de pastanaga (FPS 30), oli de sèsam, coco, blat de moro, 

alvocat o soja (tots ells de FPS 4-10). 

- Una cullerada d’oli de germen de blat 

- 30 grams de cera d’abella 

- 30 grams de mantega de karité, de mango o de cacau 

- 10 grams d’òxid de zinc (es pot trobar en qualsevol botiga especialitzada en 

distribució de productes químics) 

http://www.borlind.com/
http://www.drhauschka.com/
http://www.santecosmetics.co.uk/
http://www.santaverde.com/
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Procediment 

1.  En un recipient al bany maria, desfer-hi la cera d’abella i la mantega. 

2.  En un altre, escalfar els olis essencials perquè és necessari que a l’hora de mesclar-

los estiguin a la mateixa temperatura. 

3. Ajuntar les dues mescles en un mateix recipient i afegir-hi l’òxid de zinc. És necessari 

que es garanteixi una protecció de les vies respiratòries i orals perquè, tot i que l’òxid 

de zinc és innocu quan s’aplica per via tòpica, pot ser perillós si s’inhala. Per afegir 

l’òxid de zinc, fer-ho mitjançant un colador per garantir que no quedin grumolls en el 

producte final. 

4. Remenar fins que l’òxid de zinc es dissolgui del tot. 

5. Finalment, deixar refredar fins que adquireixi una textura cremosa i aleshores, ja 

està llest per aplicar. 

Utilització 

Abans i durant l’exposició al Sol: 

- Aplicar la crema mitja hora abans de prendre el Sol. 

- Si és un esprai, agitar-lo molt bé abans de fer-lo servir. 

- Recordar-se de protegir els llavis i la zona dels ulls. 

- Anar aplicant la crema cada dues hores ja que si no es fa, el resultat pot ser pitjor que 

si no ens haguéssim aplicat protector cap vegada (sobretot amb els filtres químics). 

Després de l’exposició al Sol: 

- Si ens hem cremat, beure molta aigua i sucs que ens aportin vitamina C i sucs de 

pastanaga o síndria per alleugerir la sensació de cremor. 

- Aplicar oli d’ametlles perquè la pell no es peli i per regenerar-la, menjar espàrrecs o 

vinagre de poma. 
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- Aplicar farina congelada a les parts cremades perquè no ens faci mal el fregament 

amb la roba. 

- Guardar el protector en un lloc fresc i sec perquè no es faci malbé. 

Avantatges i inconvenients 

El preu és de 3,8 €/ 100 g i el temps de preparació 1 hora 50 minuts aprox. Tot i no 

portar conservants pot aguantar perfectament mesos fora la nevera però ha de ser un 

lloc fresc. 

2.3.7. Sabó de rentar plats 

Una altra opció per rentar els plats i garantir la higiene d’aquests és fregar-los i rentar-

los a mà, prescindint del rentaplats que pot ser molt útil per estalviar-nos temps però 

que consumeix molta energia.  

S’han realitzat diversos estudis per comprovar que l’ús del rentaplats surt molt més 

rendible ja que estalvia molta aigua i energia. Un dels més famosos és el que va 

realitzar el Canal d’Isabel II i el grup BSH amb dades reals de les cases d’Espanya. El 

resultat va ser que els rentavaixelles estalviaven 87 litres i 3 kWh però va tenir molta 

polèmica ja que va ser impulsat per una empresa de rentavaixelles, aleshores  l’OCU 

(Organització de Consumidors i Usuaris) va publicar que, es podia arribar a fregar els 

plats gastant només 11 litres d’aigua (amb una palangana) i amb aigua freda. Per tant, 

es va concloure que si es freguen els plats amb una elevada consciència 

mediambiental, fregar-los a mà surt molt mes rendible que amb rentaplats ja que, el 

més eficient (A+++) gasta 19,13 litres de agua y 1,474 kWh i aquests aparells tenen un 

elevat impacte ambiental tant per la fabricació com per l’eliminació. 

Arribats a aquesta conclusió, s’ha de remarcar que només és vàlida si els plats es 

renten de forma conscient, sense deixar l’aixeta encesa i amb aigua freda. 

Productes comuns 

El sabó que normalment s’utilitza per rentar els plats a mà té els mateixos problemes 

que el de rentar a màquina i, a més a més, la pega afegida que està molt en contacte 
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amb la nostra pell de les mans que n’absorbeix la majoria de components. Per tant, si 

el sabó porta, per exemple, triclosà (un dels elements més nocius) es queda adherit a 

les mans que després entren en contacte amb la resta del cos.Aquest problema també 

hi és a l’inrevés, els plats que estan amb contacte amb les nostres mans i tots els 

bacteris amb els que han entrat en contacte al llarg del dia. És per això que es 

recomana utilitzar uns guants de làtex com a protecció.  

A l’hora de comprar productes, has de fixar-te que estiguin especialitzats en tenir cura 

de les mans a part de netejar els plats. També assegurar-te que, com amb el sabó de 

rentavaixelles, no porten productes potencialment perillosos com el triclosà o fosfats. 

Alternativa 

La recepta d’aquesta alternativa és la mateixa que la del sabó de rentavaixelles però 

afegint 25 grams de l’arrel de la planta de sabonera. Aquesta planta té moltes 

saponines en les seves arrels, que estan formades per un lípid insoluble en aigua i un 

element soluble (en aquest cas és el sucre) que formen micel·les i produeixen la 

saponificació, eliminant els greixos i la brutícia. 

2.3.8. Sabó de rentavaixelles 

Els plats són una punt essencial de la nostra alimentació, estan en contacte directe 

amb el menjar que haurem d’ingerir i això fa que hagin d’estar perfectament nets, 

lliures de microbis que puguin afectar-nos a nosaltres a través del menjar. Ja que per 

molt que utilitzem aliments de primera qualitat, si després  

A l’hora de rentar-los els rentavaixelles han marcat un abans i un després a la cuina. 

Hem passat d’haver de rentar els plats a mà, una feina molt fatigosa, a poder-ho fer 

automàticament gràcies a un aparell intel·ligent que ens fa tota la feina. Així, guanyem 

temps i evitem fer aquesta feina tant desagradable. 

Productes comuns 

El sabó de rentavaixelles que podem trobar en qualsevol botiga, supermercat o 

drogueria conté fosfats que pot provocar que pot causar unes olors i gustos 

característics en els plats que fa més temps que es sotmeten a aquest tipus de rentat. 
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A més a més, no són biodegradables per la qual cosa, aporten molts productes 

contaminants a les aigües residuals. És per això que al mercat hi ha una gran oferta de 

rentavaixelles comercialitzats que són més naturals, lliures de fosfats i biodegradables, 

alguns exemples serien Nellie’s All i CitraDish que es poden trobar en algunes pàgines 

web de venta de productes d’aquest tipus. 

Alternativa 

Després de moltes proves i versions, he trobat un sabó que substitueix a la perfecció 

les càpsules comercialitzades per rentavaixelles.  

Està format simplement per vinagre, que talla el greix, elimina les bactèries, desinfecta 

i neutralitza les males olors, llimona que desinfecta i aporta una aroma refrescant i sal 

que fa la funció de treure les taques i la brutícia. A part d’això no es necessita res més 

perquè el sabó de rentaplats no funciona per saponificació, per tant, no ha de fer 

espuma. 

Inicialment, la recepta es fa amb vinagre blanc, perquè és la varietat més potent de 

vinagre, i amb sal gorda, ja que així s’evita que tingui altres productes afegits, 

resultants del procés de refinament. Tot i així, si vols realitzar un sabó no tant eficaç 

però amb productes encara més usuals a la cuina, pots utilitzar vinagre de vi 

(augmentant-ne la quantitat) i sal refinada o iodada, però com ja he dit, els resultats 

no seran tant satisfactoris. 

En la primera experiència vaig obtenir un sabó que complia totes les expectatives, però 

que tenia molts grumolls. Per això, vaig decidir augmentar el nombre de llimones ja 

que després de batre-ho tot, ho volia colar per evitar els grumolls. En la segona 

experiència em va quedar un sabó molt més fluid que elimina el perill d’embussar el 

rentaplats. 

Finalment, vaig realitzar el sabó amb el vinagre de vi i la sal iodada i efectivament, no 

dóna un resultat tant satisfactori però també és efectiu. 

Ingredients 

- 3 llimones 
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- 200g aprox de sal gruixuda 

- 100ml de vinagre de vi blanc 

- 200ml d'aigua 

Procediment 

1. Tallar les llimones sense pelar a petits daus i treure les llavors. 

2. Posar la llimona, la sal, el vinagre i l’aigua en un bol i batre-ho amb la batedora. 

3. Colar la mescla amb un colador i tornar a batre fins que desapareguin la majoria de 

grumolls. 

4. Abocar la mescla en un cassó i posar a foc no massa fort durant 15 minuts. Remenar 

de tant en tant per evitar que s’enganxi. 

5. Quan hagin passat els 15 minuts, apagar el foc i deixar refredar. 

6. Guardar el rentavaixelles natural en un pot o carmanyola tancada i dins la nevera. 

Utilització 

Agafar un parell de cullerades i posar al lloc on habitualment posaríem la càpsula. 

Avantatges i inconvenients 

El temps de realització és relativament curt (50 minuts) i, tot i que no és equiparable a 

anar a comprar les càpsules, s’equilibra amb la diferència de preu (0,30 € els 100 ml.) 

ja que unes càpsules al supermercat costen un valor aproximat de 0,5€ la unitat. 
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3. Una vida alternativa és possible 

3.1. Entrevista amb Mercè Clot, malalta de SQM 

La Mercè Clot és una dona que podria dur una vida perfectament normal si no fos 

perquè ara fa 15 anys, va desenvolupar el síndrome de Sensibilitat Química Múltiple. 

Ella es va posar en contacte amb mi gràcies a la web citada anteriorment i crec que el 

seu estil de vida és la millor prova per demostrar que un dia a dia basat en les 

alternatives naturals és possible ja que ella, i una gran nombre d’afectats més, només 

poden recórrer a aquest recurs. 

L’any 2000, la Mercè duia una vida completament normal i era treballadora social de 

l’Ajuntament de Barcelona en un dels barris més precaris de la ciutat, això comportava 

un centre en males condicions que havia de ser fumigat molt sovint. Un dia després de 

dur a terme una fumigació en total normalitat, l’empresa no va avisar als treballadors i 

tots ells van anar a treballar com si fos un dia normal. Això va comportar que 

absorbissin unes quantitats immenses de productes químics que van afectar-los 

fatalment. La Mercè va ser una de les afectades (11 concretament), no obstant, no ho 

va saber fins fa cinc anys ja que la SQM no està reconeguda per la OMS i per tant, els 

metges no la coneixen i no hi ha atenció per la via pública. A més a més, el seu caràcter 

gradual fa que sigui suportable durant els primers anys, és per això que les empreses 

responsables no s’han fet càrrec de la responsabilitat del que van fer. 

Finalment, gràcies als estudis d’un doctor que visita de forma privada i a la citació que 

va haver de demanar per aquest mitjà, va saber què tenia. A la majoria dels afectat 

se’ls fa una muntanya imaginar el canvi que això suposa però és per aquest motiu que 

els malalts compten amb l’ajuda d’associacions com APQUIRA. 

Ara passem a com ha influït realment aquest canvi; socialment és molt difícil acceptar 

algú a qui has de parlar a través d’una mascareta o que no tolera l’olor que fas, per 

això els malalts de SQM perden quasi totalment les relacions amb els individus 

exteriors. Aquesta situació aporta molta angoixa però també té una part positiva, els 

malalts agafen molta més consciència de l’efecte dels productes sobre la salut i el medi 

ambient, això fa que s’interessin per xerrades o conferències on coneixen moltes 
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persones en les mateixes condicions i així, poden compartir coneixements que al final 

els garanteixen un estil de vida alternatiu i aliè a la gran majoria dels productes que els 

provoquen al·lèrgia. 

D’això podem concloure que és necessari que tots ens esforcem per fer entendre a la 

societat el concepte d’impacte dels productes químics per poder canviar la dinàmica 

del món a empitjorar i apostar per avançar, ja que tal com demostra el testimoni 

vivent de la Mercè i tants centenars de persones més. Una vida alternativa és possible, 

tot i així, no ens hem d’esperar a arribar a l’extrem de desenvolupar una malaltia per 

canviar el nostre dia a dia, sinó que hauríem de ser capaços d’adonar-nos del perill i 

d’actuar prevenint en comptes de curant. 

3.2. Col·laboració amb “Espai pels somnis” 

Donades aquestes alternatives és possible que vulguem però no puguem dur-les a 

terme per molts motius, des d’econòmics fins de disponibilitat de temps. 

És per això que jo, per resoldre aquests problemes, he col·laborat amb una iniciativa 

naixent a la nostra ciutat: l’”Espai pels somnis”. Aquest projecte consisteix en l’ús de 

les antigues piscines de la ciutat d’Igualada com a centre neuràlgic del les activitats 

dels joves d’aquesta ciutat que siguin coherents, transformadores, sostenibles, 

accessibles, voluntàries, sostenibles i constructives. Potencia la persona respectuosa, 

amb esperit crític, de transformació social, cooperativa i implicada. Es regeix pels 

conceptes d’assemblearisme, autogestió, flexibilitat i dinamisme pel que fa als canvis, 

funciona basant-se en el debat i és un referent de transformació i canvi social. 

Per tots aquests motius és un ambient perfecte en el que he engegat el projecte de 

“L’armari alternatiu”, un projecte que encara s’està gestant, ja que ha nascut arrel 

d’aquest treball, però que consisteix en que els joves de la ciutat duguin a terme la 

realització i difusió d’aquestes alternatives. També es duu a terme una recerca 

constant de tot allò que es pot millorar o aprofundir i és per aquest motiu que canvia 

constantment. A més a més, un dels punts claus és que està organitzat de manera que, 

quan s’han de comprar productes especialitzats, es comparteixen les despeses entre 

tots els que formen part del projecte i així, la inversió inicial és més petita. Finalment, 

cal afegir que és una activitat oberta a tothom en la que participen persones de totes 
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les edats. Aquesta iniciativa és un exemple de que la societat actual és suficientment 

oberta com per permetre una autogestió conjunta que tira endavant gràcies a la 

col·laboració.  

En base a aquests dos exemples puc demostrar als escèptics que s’ha pogut aplicar 

aquest estil de vida alternatiu i autogestionat tant a títol individual com en el d’un 

col·lectiu. Això ens demostra la factibilitat d’aquest projecte però tot i així, no podrà 

tirar endavant si no hi ha una predisposició i, no ens enganyem, la voluntat de 

sacrificar algunes petites comoditats de la societat a la que ens hem acostumat.   
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4. Difusió d’aquest nou estil de vida 

Per fer difusió d’aquest estil de vida alternatiu i allunyat de les grans empreses i dels 

seus interessos purament econòmics, basat en l’autogestió, he creat un lloc web que 

compleix aquests objectius de difusió de les alternatives que he trobat i com les he 

treballat i, a més a més, oferint la possibilitat de que també el puguin utilitzar terceres 

persones per enviar aquelles alternatives que utilitzen a casa seva. Així, entre tots, 

crear un lloc útil per tothom qui vulgui incorporar-les al seu dia a dia, canviant-lo 

radicalment. 

4.1. Els llocs web 

Per definició, un lloc web és un conjunt de pàgines lògiques jerarquitzades, 

interconnectades i formant un teixit que permet saltar d’una a l’altra clicant a vincles 

instal·lats en textos o imatges. Totes aquestes pàgines s’allotgen en un mateix domini 

general. 

En canvi, una pàgina web és un document que conté aquests vincles que permeten 

saltar a altres pàgines del mateix lloc o a un altre lloc web extern. 

Aquest incís s’ha de fer ja que és molt habitual denominar pàgina web al que en 

realitat és un lloc web.  

4.2. Planificació i organització del lloc web 

Per obtenir un resultat satisfactori, abans de fer un lloc web s’ha d’analitzar l’objectiu i 

el públic al que va dirigit. Seguidament s’ha de fer un organigrama. 

Aplicant-ho al meu lloc web responc les següents preguntes: 

- Per què? La creació d’aquest lloc web té com a objectiu fer difusió de certa 

informació de la manera més ràpida, fàcil i efectiva. 

- Per a qui? El lloc web va dirigit a tot tipus de persones que vulguin canviar el seu estil 

de vida, que busquin noves idees si ja el comparteixen amb la ideologia del lloc web o 
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simplement, per entusiasmar als curiosos a que aquest món necessita un canvi. Per 

això, no estableixo cap patró i per tant, cap estereotip pel qual hagi d’adaptar el meu 

llenguatge o la meva presentació. 

Finalment, l’organització del lloc web es troba a l’organigrama següent: 

 

Adreça web: www.armarialternatiu.zz.mu 
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Per fer el lloc web utilitzo el programa Dreamweaver CS6 (Fig. 4.1.). Aquest és un tipus 

de programa anomenat WYSIWYG (What You See Is What You Get), és a dir, que 

permet treballar amb el codi html i aprendre’n el funcionament però a la vegada, 

també es treballa en vista de disseny i, per tant, no s’ha de tenir un coneixement molt 

avançat del llenguatge html per poder crear i editar pàgines webs i a més a més, 

permet veure com afecta cada canvi en aquest llenguatge a la futura pàgina web. 

Fig 4.1. Pantalla d’inici d’Adobe Dreamweaver CS6 

4.4. La infraestructura de la pàgina web 

La pàgina web es basa en una infraestructura creada mitjançant el llenguatge de 

programació anomenat HTML però Dreamweaver permet evitar treballar directament 

al codi exceptuant alguns moments en concret. 

El significat d’HTML és HyperText Markup Language, que en català seria Llenguatge de 

marques d’hipertext, i es tracta d’un llenguatge de programació a base d’etiquetes que 

els navegadors saben interpretar per conèixer i mostrar de forma comprensible el 

contingut de la pàgina web. Per tant, els documents HTML són arxius de text (Fig. 4.2.) 

que contenen etiquetes que codifiquen la informació de la pàgina web. 

Les etiquetes són els noms del elements o funcions tancats entre parèntesis angulars 

(<>) i molt sovint són abreviacions. A més a més, també poden indicar formats i 
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paràmetres, en els que el nom de la funció va seguit del símbol = i del valor d’aquesta 

funció. 

Tot i així, es pot optar per encomanar al programa que redacti el codi gràcies a la 

creació amb forma gràfica en la que simplement hem d’ordenar quin element volem 

afegir i ell ho redacta. En alguns moments això estalvia molta feina però a vegades, és 

millor treballar directament en el codi ja que així tens plena seguretat que el què fas es 

reflectirà tal com vols a la pàgina web. 

Fig 4.2. Vista del codi de la pàgina web 

Finalment, per donar al lloc web un estil uniforme en totes les pàgines que el 

componen, cal aplicar-hi un full d’estils CSS (Fig 4.3.). Aquestes són documents .css que 

es poden crear amb el mateix Dreamweaver i que s’utilitzen per establir una edició fixe 
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a cada part de la pàgina web i donen la possibilitat d’editar-los posteriorment un cop ja 

finalitzada la pàgina. 

Fig 4.3. Exemple de full d’estils CSS 

En el meu cas, la infraestructura comuna en totes les pàgines és un títol amb el nom 

“L’armari alternatiu”, una barra de navegació que inclou una llista desordenada que 

consta dels nomes de les pàgines que relaciona per permetre la navegació pel lloc web 

(índex, productes, altres pàgines, enviar alternatives i fotografies) i una fotografia 

principal abans del text. El full d’estils CSS el vaig realitzar jo mateixa quan ja tenia 

totes les etiquetes col·locades utilitzant els id que havia donat a cada una. 

4.5. El text de la pàgina web 

Quan ja s’ha creat la infraestructura bàsica de la pàgina web és quan es pot afegir el 

text. Per fer-ho simplement s’ha d’agregar l’etiqueta que correspon a la part del text 

que comprendrà (per exemple, pel text principal s’agrega l’etiqueta <body>) i escriure-

hi el text o, si ja està redactat en un altre document, obrir aquest document i 

enganxar-lo mitjançant el “Pegado especial” que permet mantenir el format, 

l’estructura dels paràgrafs, les taules, els salts, etc. que hi havia en el document inicial. 

En el meu cas, cada pàgina té una introducció i un article (en l’inici hi ha dos blocs de 

text introductori i a productes més d’un article vinculat a una llista de l’article 

principal). 

4.6. Elements multimèdia 

Aquests elements són els més importants de la primera  impressió de la pàgina web ja 

que li aporten atractiu i dinamisme, però també efectivitat. Els més comuns són les 

imatges, els vídeos, les animacions i els sons. Tot i així, jo només he utilitzat fotografies 

però els hi he donat una especial importància en l’última pàgina. Si pot veure una 

galeria que he fet amb el programa lightbox. El moment d’agregar aquest programa a 

la pàgina web va ser un dels que és necessari treballar directament amb el codi html ja 

que és la manera més ràpida. Tot i que els meus coneixements de programació (em 

vaig descarregar el programa, no el vaig crear) i de domini del codi html, vaig 



 
53             L’armari alternatiu           

aconseguir-ho gràcies a la consulta de vàries pàgines webs. A l’annex es pot apreciar el 

resultat. 

4.7. Els hipervincles 

Després del text i les imatges, els hipervincles són els tercer element essencial de les 

pàgines web ja que les interrelacionen de manera que acaben formant una teranyina. 

Es poden identificar perquè quan s’hi passa el ratolí pel damunt, es converteix en una 

mà. Quan es fa clic a sobre aquest hipervincle, s’obre l’arxiu que hi està vinculat en una 

altra o en la mateixa finestra. 

Els hipervincles poden relacionar un objecte amb altres pàgines del mateix lloc web 

(hipervincles interns) o amb llocs web diferents (hipervincles externs). També es poden 

vincular objectes de la mateixa pàgina web (anclatges) o adreces de correu electrònic. 

En tots els casos, la pàgina que conté el vincle s’anomena “pàgina d’origen” i la pàgina 

final, s’anomena “pàgina de destí”. 

En la meva pàgina he utilitzat els quatre tipus d’hipervincles en diferents casos. 

Totes les pàgines tenen hipervincles interns a la barra de navegació per permetre 

passar d’una a l’altra. En els productes he utilitzat anclatges per anar de nom al 

producte i a l’inrevés. En altres pàgines hi ha hipervincles externs que porten a les 

pàgines esmentades que són interessants per adquirir alternatives naturals i finalment, 

en l’apartat d’enviar alternatives hi ha un enllaç directe a l’adreça de correu on rebo 

les propostes dels usuaris. 

4.8. Revisar i publicar 

Abans de publicar el lloc web s’ha d’estar segur que no hi ha errors i que tot funciona 

correctament. A més a més, s’ha de mantenir viu, actiu i dinàmic. He consultat els 

errors més freqüents a l’article de la pàgina: 

www.desarrolloweb.com/articulos/483.php on posa especial esment en els vincles que 

es trenquen perquè no es manté l’estructura de la carpeta local quan es pugen els 

documents als servidor o perquè simplement, no es pugen. 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/483.php
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En el meu cas, quan ja m’he assegurat de que no hi havia errors d’aquest tipus, he 

analitzat la compatibilitat de la pàgina amb els diversos navegadors. Aquest anàlisi el 

du a terme el programa i si hi ha alguna anomalia, explica clarament com solucionar-la. 

Tot i així, si hi ha irregularitats en el codi no ho detecta, perquè analitzi això he hagut 

d’utilitzar a validació ja que sinó, en cap navegador funcionaria correctament. 

Quan ja s’ha garantit el bon funcionament de la pàgina web ja es poden carregar els 

arxius en el servidor remot. Aquesta publicació es divideix en la fase que consisteix en 

establir connexió amb el servidor remot i en la d’enviar els arxius que siguin necessaris 

al lloc remot. 

En el meu cas, he utilitzat com a servidor remot Hostinger (Fig, 4.4.) en el que també 

he aconseguit el domini (gratuït, això explica que sigui tan poc conegut) i, utilitzant 

l’FTP d’aquest domini i el seu IP, he connectat el servidor remot amb el lloc remot en el 

programa FileZilla (Fig 4.5.) i a aquest lloc remot és on hi he pujat els arxius del lloc 

local. 
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Fig 4.4. Accés FTP del servidor remot proporcionat per Hostinger 

Fig 4.5. Lloc local i lloc remot 

4.9. Donar a conèixer el lloc web 

Els buscadors d’internet funcionen a base de buscar la informació segons les paraules 

claus. Aquestes, s’han d’afegir manualment a la part de <HEAD> que és on es troben 

les dades que després el buscador analitza. 

En el meu cas he definit com a paraules claus les següents: productes alternatius, 

productos alternativos, alternative products, natural, ecologia, ecologico, armari 

alternatiu, receptes a casa, casolà, homemade products, better world, sqm, 

sensibilidad química múltiple, salut, benestar, medi ambient, medio ambiente, 

respeto, respect, forma de vida natural, natural way of life, modern, pasta de dents, 

sabó de rentavaixelles, sabó de rentar plats, protector solar, crema solar, mascareta 

antiacne. 

La descripció que apareixerà quan es dugui a terme la cerca és: Descobreix tot un món 

al teu abast on TU ets el responsable dels productes químics que utilitzes diàriament. 

Propostes d'alternatives a productes com la pasta de dents, la crema solar o el sabó de 

rentavaixelles que t'ajudaran a millorar l'estil de vida i a ser respectuós amb la teva 

salut i el medi ambient. 
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Així finalment, he acabat la creació de la pàgina web com a eina de difusió d’aquest 

nou estil de vida. 
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5. Acceptació social de l’estil de vida absent de productes químics 

de síntesi 

Per acabar aquest treball analitzo l’acceptació que han tingut en la nostra societat 

aquestes idees de transformació social. 

Un cop realitzades les primeres alternatives i comprovada la seva eficàcia, vaig 

prosseguir a difondre-les mitjançant el lloc web www.armarialternatiu.zz.mu i una 

pàgina en la xarxa social Facebook amb el nom d’Armari alternatiu. La repercussió que 

va tenir  va ser quasi immediata i em van arribar molts missatges amb idees, d’ànims i 

de conformitat amb els ideals que presentava. D’això puc concloure que actualment, el 

pensament de revolució social i canvi de sistema està molt més estès del que ens 

imaginem, sobretot en les noies d’entre 18 i 24 anys, segons l’estudi de Facebook. 

Fig 5.1. Estudi dels “m’agrada” de la pàgina segons Facebook 

Gràcies a aquest estudi he pogut arribar a la conclusió de que aquesta consciència està 

més estesa entre les noies joves però en general, entre les generacions més joves de la 

nostra societat. 

Per altra banda, gràcies a aquestes eines també m’he pogut posar en contacte amb 

associacions com APQUIRA que s’han interessat pel projecte i que m’han convidat a 

taules rodones i conferències. Gràcies a això he descobert que hi ha molts moviments 

a favor de l’ecologisme i el consum de productes naturals (tot i que pocs encarats a la 

substitució dels productes químics de síntesi). Ja no només parlo de conferències de 

quatre atrevits que planten cara al sistema permanentment, sinó també parlo d’actes 

en els que el ciutadà qualsevol és el protagonista i el que es mou per trobar productes 

que siguin respectuosos amb el medi ambient i la salut, l’exemple més clar són les 

http://www.armarialternatiu.zz.mu/
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fires, com la Fira del Medi Ambient de Tàrrega, en les quals es mostren totes les 

iniciatives de petits emprenedors que amb petits gestos, estan ajudant a canviar el 

món. 

Finalment, el lloc web va despertar l’interès d’una periodista del diari Regió 7 i a causa 

d’això, em va demanar de publicar una notícia on es parlés del projecte i que fos el 

resum d’una petita entrevista. Jo vaig acceptar encantada i vaig aprofitar l’avinentesa 

per explicar-li tot el treball, incloent la prova empírica de que els productes químics 

ens són negatius per a la integritat física que és la Sensibilitat Química Múltiple. Aquest 

tema va entusiasmar a la periodista i, tot i algunes reticències inicials per part de la 

direcció del diari de publicar informació sobre una malaltia no reconeguda per l’OMS, 

en la notícia va poder remarcar l’existència d’aquesta malaltia a part de parlar sobre la 

resta del projecte. 

La notícia es va publicar el dia 18 d’octubre al diari Regió 7 (pàg. 16) i es pot trobar a 

l’annex del treball. Aquest fet em reafirma en la meva creença de que la societat està 

cada vegada més conscienciada i preparada per canviar. També em renova les energies 

ja que crec que aquesta substitució dels productes químics del dia a dia que plantejo és 

una bona manera de començar el canvi i per això, crec que és molt necessari seguir 

amb el projecte de difusió i millora de les alternatives.  
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5. Conclusions 

Després de realitzar aquest treball, puc dir que he après, de fet, he après molt. Ara 

llegeixo les primeres idees que tenia, els primers pensaments i les primeres frases 

d’indignació per aquest sistema i m’adono que era ingènua.  

Abans de començar el treball sabia que el món anava malament, que el sistema cada 

vegada estava més privatitzat i que els interessos manaven el món, però no 

m’imaginava que ho feien fins a tal punt. Fins al punt de que els productes que havien 

servit com a arma de guerra, avui en dia estan en proporcions reduïdes però a l’abast 

de tothom per un mòdic preu i el pitjor és que els consumidors habituals, ni són 

conscients de què estan comprant. Fins al punt de que, com era d’esperar, aquests 

productes són els causants o contribueixen a deteriorar la salut del planeta i la dels 

seus habitants, principalment els humans ja que en som els consumidors més lleials o 

com a mínim, els que controlem més la nostra salut. Fins al punt de que en el cas més 

extrem, aquests productes provoquen malalties cròniques que estronquen la vida de 

centenars de persones ja que els impedeix fins i tot sortir al carrer sense una 

mascareta que els tapa mitja cara i a més a més, els interessos de les productores de 

químics de síntesi més influents provoquen que aquestes malalties no estiguin 

reconegudes per l’OMS i que els mitjans de comunicació tinguin por de parlar-ne.  

Després de realitzar aquest treball concloc que els productes químics de síntesi 

realment afecten al medi ambient i a la salut dels humans i tot i que estic segura que 

això només són afeccions molt minses en comparació amb els estralls que el sistema 

està provocant al nostre planeta, opino que han de tenir-se en consideració si es vol 

canviar cap a un món millor, ja que potser només és una pedreta en tota una platja, 

però sigui com sigui, atempta contra la integritat física de les persones i això no es pot 

permetre. No obstant, el primer pas l’han de fer les mateixes persones afectades. 

Nosaltres, els que ens veiem bombardejats per aquests productes contínuament som 

els que hem de ser conscients del seu perill i a partir d’aquí, decidir si volem fer una 

aposta de futur o no. Si preferim un dia a dia vivint en unes condicions immillorables, 

perquè tot i ser tant nocius, aquests productes tenen una màxima efectivitat, o un 

futur menys degradat pels seus efectes a llarg termini. 
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Per poder fer aquesta tria, abans que res s’ha d’estar del tot informat. Gràcies al 

treball puc afirmar que tot i la dificultat d’aquesta tasca, la societat actual es troba en 

un procés de conscienciació que facilitarà la feina i he adquirit les eines per fer-ho, 

perquè fent aquest treball, he après realment. He après perquè gràcies a això puc 

canviar la meva vida, sé a què faig front i per tant, sé les millors maneres d’atacar-ho. 

He après sobre com funciona aquest sistema i sobre com puc contribuir en canviar-lo. 

Ara em toca ajudar a la resta dels habitants afectats a informar-se per poder triar. 

Al principi de les conclusions he dit que era ingènua, ingènua perquè creia que faria 

una espècie de llibret a l’estil dels receptaris de cuina on explicaria totes les receptes 

existents dels productes que es podien utilitzar com a substituts dels que avui en dia 

fem servir principalment per la neteja domèstica i de nosaltres mateixos, les etiquetes 

dels quals són incomprensibles. Però mentre el realitzava i ara que el valoro, m’he 

adonat que això no és l’important, sinó que l’important és la informació que he 

recaptat i que m’ha fet evolucionar com a persona, desenvolupant un pensament molt 

més conscient de com funcionava el món i l’eina de difusió que he creat, que pot 

arribar a ser capaç d’ajudar a altres a dur a terme el mateix procés que jo i a la vegada, 

de seguir ajudant-me a mi a créixer. 

Per acabar, puc assegurar que aquest és el punt de partida d’un projecte viu que ha 

canviat i canviarà encara més el meu estil de vida i el dels que m’envolten o el dels que 

estiguin oberts a les idees que jo difonc i difondré, perquè les difondré. Creieu-me. 
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7.1. Entrevista amb Mercè Clot, malalta de SQM 

Aquest entrevista és la que he utilitzat per extreure les conclusions del punt 3.1: 

ENTRADA EN AQUEST NOU MÓN 

Com i quan vas desenvolupar la malaltia? 

Va ser a causa d’unes fumigacions que es van fer al centre on treballava, un centre de 

serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2000. Era un centre dels que ara en 

diem malalt, per males conduccions d’aire sobretot, i a més amb problemes de 

salubritat per plagues de rates i paneroles, i fumigaven de tant en tant i les dues 

darreres vegades, per estalviar-se diners, ho van contractar amb una empresa privada i 

no es va seguir el protocol de seguretat ni es va ventilar abans d’entrar a treballar. El 

resultat va ser que una tercera part de les persones que hi treballàvem vam acabar 

amb patologies cròniques i invalideses i altres moltes amb intoxicacions agudes que 

van durar uns mesos. No se sap a la llarga quin efecte ha pogut produir en els infants i 

persones grans i malaltes que ateníem al centre, perquè els efectes dels plaguicides 

poden sortir al cap d’uns anys. 

El fet de que no sigui una malaltia reconeguda per l’OMS, et va dificultar tractar-la? 

I tant, de fet no em van diagnosticar fins gairebé cinc anys després, i en un centre 

privat. No hi ha gaire metges que coneguin aquesta malaltia, tot i que en aquests 

darrers deu anys, malauradament degut a l’augment de persones que la pateixen, va 

sonant més. No hi ha cap atenció de medicina pública de la malaltia. Ens fan seguiment 

anual públic per SFC (Síndrome de Fatiga Crònica) i FM (Fibromialgia) que consisteix 

només en visita, sense tractament que no sigui medicacions molt agressives per 

control del dolor, i s’ha prohibit als pocs metges que ho coneixen explicitar que es 

tracta també la SQM. Oficialment no s’atén. 

Vas rebre algun suport dels culpables de que la desenvolupessis? I d’altres persones, 

fundacions...? 

Dels responsables de les fumigacions i la manca de mesures de seguretat, és a dir, 

l’empresa fumigadora i l’Ajuntament, només he rebut en aquests anys una situació de 
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mobbing laboral molt dur, especialment a les persones que vam decidir anar a judici 

per a que es declaressin les responsabilitats. Els responsables sindicals de prevenció de 

la salut són els que en el seu moment van exigir que ens fessin un seguiment 

especialitzat amb metges externs al començament del procés, i quan ens van deixar 

sense atenció mèdica per canvi de mútua laboral també van negociar per nosaltres. 

Fora d’això el major suport ha estat dels advocats que van agafar el nostre cas, el 

Col·lectiu Ronda, i la disponibilitat d’alguns metges sensibilitzats amb el tema. També 

de malaltes que havien passat pel mateix procés fruit d’altres accidents laborals. 

Quina va ser la teva primera impressió quan et van explicar què tenies? 

Primer d’alleujament de saber que es podia objectivar el que em passava i que hi havia 

algú que entenia i se situava amb això (Dr. Arnold, metge ambientalista, que gràcies a 

la mediació dels advocats ens va posar en contacte i ens va aconseguir visites 

diagnòstiques a la clínica CIMA, on treballava en aquell moment). 

Quan vaig arribar a casa i vaig buscar a Internet informació, d’indignació, veient que hi 

havia tanta informació i tants antecedents i que ens havien deixat empitjorar i estar en 

un llimb tants anys, sense orientar-nos per poder millorar o empitjorar menys. 

També la impressió que tenia eines on buscar i fer-me càrrec del que em passava a 

partir d’aquell moment. 

ADAPTACIÓ A L’ESTIL DE VIDA 

Quins canvis en la teva rutina va provocar la malaltia? 

Uf, són tants que no donen per una resposta breu. Al final he hagut de deixar de 

treballar perquè no deixava d’empitjorar. He hagut de renunciar a la meva professió i a 

treballar. He hagut de lluitar per tenir una pensió d’invalidesa. En haver de deixar de 

sortir, anar a llocs, he perdut moltes relacions, entre que no vaig als llocs i que hi ha 

molta gent que no es pot adaptar al fet que ja no tolero la majoria de productes tòxics 

que s’usen habitualment i no m’hi puc apropar, o entrar a llocs on hi ha ambientadors, 

passejar per la ciutat amb la contaminació...al fet que sovint no puc fer el que voldria 

perquè no em trobo bé i no puc fer plans. 
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Quins canvis en les relacions personals va provocar la malaltia? 

Doncs això, he perdut moltes relacions per deixar d’anar a llocs i sortir, i en no poder 

estar amb gent que porta productes d’higiene i cosmètica habituals que jo ja no tolero 

per la càrrega tòxica que tinc. He conegut gent que se situa i compren els problemes 

que tinc i que fa l’esforç d’adaptar-se a les meves necessitats per poder veure’ns, i això 

és un regal. Però també he hagut d’acceptar gent que se suposava que era amiga i que 

no ha entès que no m’hi pugui apropar pels productes i que s’han anat allunyant, i això 

és dur. També gent que no essent tant propera no et creu i pensa que no estàs bé del 

cap, que ets rara. L’aïllament que suposa aquesta malaltia és el més dur de portar. 

Quines dificultats t’has trobat  l’hora de trobar alternatives als productes que més 

utilitzaves? 

Afortunadament cada vegada hi ha més alternatives als productes tòxics comercials, 

però si no tingués la sort de tenir una pensió digna no em podria permetre els 

medicaments i els productes ecològics que em permeten cuidar-me i no empitjorar 

massa (filtres d’aigua i aire, mascaretes, menjar ecològic). 

També la malaltia ens ha descobert a mi i al meu entorn com depenem de tants 

productes que en realitat no necessitem i com hi ha alternatives casolanes i senzilles. A 

casa es fa anar el bicarbonat i el vinagre pràcticament per a tot, inclosa la roba, i no 

trobem a faltar cap producte dels que suposen que netegen. També he descobert els 

olis essencials, que tot i ser cars, com que s’han d’usar a dosi molt minses, amplien 

molt la gamma d’opcions. Em faig el desodorant, les cremes de la pell, faig 

ambientadors per a les amistats...i més que vaig aprenent. 

He descobert el món del cooperativisme ecològic, els productors i consumidors que 

volen fer un canvi de model econòmic, de relacions, i respectuós amb el medi ambient, 

que no és només una abstracció, si no que som nosaltres mateixos els que estem en 

risc, cada dia que passa més malalts i amb menys qualitat de vida. 

Has aconseguit desenvolupar un estil de vida totalment apartat dels productes als 

quals ets sensible? Com ho has fet? 
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Dins de casa si que ho tinc així, en tenir la possibilitat de comprar directament a 

productors ecològics, per exemple, que cada vegada estan més organitzats i fent xarxa 

amb els consumidors conscienciats. Fora de casa és impossible, per tot el que du la 

gent a sobre, perquè quan vas a un lloc que diuen ecològic sovint vol dir simplement 

que fan servir productes reciclats (que és bo teòricament, però depèn del procés de 

reciclatge, que sovint és molt tòxic), o que mengen ecològic però netegen amb 

productes tòxics...el tema del transport públic i els espais públics i privats segueix 

essent un problema, es fan servir productes molt i molt nocius per la salut, tant als 

espais tancats com a l’aire lliure. Sortir de casa sempre suposa rebre una càrrega tòxica 

difícil d’eliminar, perquè la majoria de productes que respirem i mengem passen a la 

sang i als òrgans i s’acumulen de forma bastant permanent al cos. 

REFLEXIONS 

Creus que es podria conscienciar a la societat sobre els perills que comporten els 

productes químics de síntesi? 

Crec que és vital fer-ho. No n’hi ha prou en dir “d’alguna cosa hem de morir” quan els 

nens ja neixen amb malalties que es fan cròniques i invalidants, i cada vegada són més. 

Quan el 75% de la població, segons el Govern, pateix una malaltia crònica actualment. 

Hi ha opcions sempre als productes tòxics, però no interessen, perquè no són el 

benefici immediat d’unes quantes grans empreses. Afavorir el transport públic en 

comptes del cotxe no beneficia a les empreses de cotxes i de carburant. Afavorir 

química verda, que s’ha vingut a dir, suposa per a moltes grans empreses una 

adaptació i una disminució de beneficis que no interessa, i ja sabem que es governa 

pensant on col·locar-se quan se surt de la política professional, no pensant en la 

ciutadania. És molt important que la gent se senti responsable del que vol per a la seva 

vida, en comptes de deixar que altres decideixin per ells, que malauradament és el que 

es fa. 

A vegades el món es regeix pels interessos en comptes de fer-ho pel benefici comú, 

penses que això canviarà? 
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Doncs depèn de nosaltres, de la pressió que siguem capaços de fer, de convèncer els 

que tenim propers de ser responsables i actius. 

Finalment, recomanaries a la gent que canviés el seu estil de vida per acabar amb 

aquest bany químic al que ens sotmetem diàriament? 

I tant! No conec ningú que no hagi notat els beneficis a curt termini de deixar de 

consumir productes tòxics. Però demanar d’entrada un canvi de consciència, pensar 

autònomament què vull realment per a mi i que estic disposada a fer. 
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7.2. Notícia sobre el treball “L’armari alternatiu” 
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7.3. El lloc web 

Aquí deixo un recull d’imatges sobre el lloc web que he creat per fer difusió del model 

d’aquestes alternatives i també com a eina per recollir-ne de noves a partir dels 

visitants de la pàgina. 

Fig. 7.1. Pàgina de presentació 
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Fig 7.2. Pàgina de productes 
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Fig. 7.3. Pàgina per envia alternatives. 
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Fig 7.4. Pàgina d’enllaços a altres pàgines per adquirir productes alternatius 
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Fig. 7.5. Pàgina de la galeria de fotografies 
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Fig. 7.6. Vista de les fotografies en mode galeria 


