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És Black Friday, no cal comprar!

Ecologistes i entitats de l’economia solidària proposen alternatives a la cultura consumista 

Davant l’allau de des-
comptes que tempten 
els consumidors en uns 
dies que molts aprofi-
ten per fer les compres 

nadalenques, hi ha veus que fan una 
crida a la calma i insten a no consu-
mir o fer-ho d’una altra manera, 
més sostenible i més solidària. En 
aquesta línia, aquest divendres es 
dona el tret de sortida a la campanya 
internacional Make Something 
Week, liderada per entitats ecolo-
gistes i de fabricació digital com ara 
Greenpeace i la xarxa de Fab Labs, 
entre d’altres. Per a l’urbanista To-
más Díez, director del Fab Lab Bar-
celona, aquesta iniciativa “no és no-
més una protesta, sinó una contra-
proposta al Black Friday”. Davant la 
possibilitat de consumir coses no-
ves, la Make Something Week plan-
teja “fabricar coses noves, però tam-
bé reparar i reciclar”. A les xarxes so-
cials, també es manifesta la resistèn-
cia, el boicot i les alternatives a 
aquesta campanya de descomptes 
salvatges. Amb l’etiqueta #NoBlack-
Friday molts petits comerços infor-
men que no se sumen a la iniciativa; 
també utilitzen aquest hashtag tui-
taires compromesos que fan una cri-
da a no deixar-se entabanar per les 
ofertes. Els petits comerciants expo-
sen les seves raons a Twitter, on ex-
pliquen que no s’adhereixen al Black 
Friday perquè els seus marges de 
benefici són petits i no poden fer 
descomptes tan elevats ni mante-
nir-los, però també per respecte als 
clients habituals i per fomentar una 
cultura del comerç responsable. 

Des de Greenpeace, Celia Ojeda 
explica que cal “donar a conèixer les 
alternatives i les solucions a un ex-
cés de consum”. Per aconseguir-ho, 
des de la campanya Make So-
mething Week s’han programat 
més d’un centenar de xerrades, ta-
llers i esdeveniments en una trente-
na de països. La campanya, que 
s’allargarà fins al desembre, plante-
ja a la ciutadania que, en comptes 
de fer cues a l’exterior de les boti-
gues i abusar de la targeta de crèdit 
fins que tregui fum, aprofitin el dia 
per reparar la roba o els aparells 
tecnològics o per fabricar coses no-
ves i fer-ho amb amics. Entitats 
com Fashion Revolution, Sharea-
ble o Break Free From Plastic tam-
bé formen part de l’organització 
d’aquest esdeveniment. 

Comprar pel benefici social 
“Vivim en una cultura consumista, 
que sovint confon ser amb tenir i que 
premia molt el que és barat”, refle-
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Una botiga al centre de Barcelona anuncia les ofertes del Black Friday. MARC ROVIRA

xiona Anna Fernández, de la Xarxa 
d’Economia Solidària (XES). Fer-
nández assegura que amb els des-
comptes d’esdeveniments com el 
Black Friday la gent “embogeix una 
mica”. Des de la XES no proposen 
cap campanya puntual, però sí que 
treballen tot l’any per trobar una al-
ternativa. El seu esdeveniment em-
blemàtic, que se celebra a finals d’oc-
tubre, és la Fira d’Economia Solidà-
ria de Catalunya (FESC), que en-
guany ha arribat a la setena edició. 
“Allà no parlem de preus. Mostrem 
més de 220 iniciatives que hi ha a Ca-
talunya i que estan produint béns i 
serveis segons els principis de demo-
cràcia, cooperació, solidaritat, apor-
tació al bé comú”, explica Fernández. 

A la capital catalana, la Make So-
mething Week proposa diversos ta-
llers i activitats que tindran com a 
centre neuràlgic el Fab Lab Barce-
lona. Hi haurà una exposició de bi-
omaterials i tèxtils de fabricació di-
gital, un taller de construcció de 
zepelins i una exposició i demos-
tració de construcció de mobles 
amb materials reciclats. A més, 
aquest dissabte Greenpeace plan-
teja un taller per construir un hort 

urbà. Ojeda explica el propòsit de 
la iniciativa: “Es tracta de recolo-
nitzar la ciutat a través d’un hort 
urbà. La idea és visibilitzar que po-
dem consumir d’una altra manera 
i que podem produir almenys part 
dels aliments que consumim”. 

No gastis, fes-t’ho tu mateix 
Per a Díez, la campanya també ser-
veix com a eina d’aprenentatge de 
les tecnologies de fabricació digital 
i afegeix: “El rol dels Fab Labs no és 
només produir tecnologia per pro-
duir tecnologia, sinó també influir 
en el model de consum”, assegura. 
En contraposició a l’obtenció del 
màxim benefici, es proposa “pro-
ducció local i sota demanda, reciclar 
i reparar”. Díez afegeix: “És impor-
tant que la cultura al voltant de fer 
sigui tan natural com la cultura al 
voltant de consumir”. Així, davant 
la bogeria de comprar molt i el que 
sigui, encara que no ho necessitem, 
només pel fet que és molt barat, ma-
kers, ecologistes, organitzacions de 
consumidors i entitats de l’econo-
mia solidària proposen parar un 
moment, pensar i actuar de manera 
més responsable i conscient. 

Per a Anna Fernández el con-
sum responsable implica plante-
jar-nos tot un seguit de qüestions 
com ara “si necessites tot allò que 
estàs a punt de consumir, si exis-
teix una alternativa que sigui reu-
tilitzada, de segona mà; preguntar-
te quin impacte ambiental o quins 
drets laborals hi ha darrere dels 
productes que consumiràs i si hi ha 
una alternativa amb un impacte 
més positiu”. En aquesta línia, des 
de la Unió de Consumidors de Ca-
talunya fan algunes recomanaci-
ons per a aquest Black Friday, com 
ara no comprar coses innecessàri-
es, fer una llista d’ofertes, vigilar 
amb la publicitat enganyosa i com-
parar els preus dels productes. 

Compres públiques responsables 
Des de la XES, Fernández afegeix 
que hi ha moltes iniciatives d’eco-
nomia solidària “en tota la baula de 
l’activitat econòmica”, i fa una cri-
da a apostar per una producció, 
una distribució i un consum que 
prioritzin els drets de les persones, 
la democràcia i el respecte al me-
di ambient. Cada vegada més gent 
s’hi apunta. L’informe L’economia 

Reflexió  
Consum 
responsable 
també vol dir 
saber què 
necessitem 
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Josep Borrell, 
boda secreta amb 
Cristina Narbona 
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Després de dues dècades junts, el 
ministre d’Exteriors, JJosep Borell, 
i la presidenta del PSOE, CCristina 
Narbona, es van casar en secret 
aquest estiu, segons ha revelat El 
Economista. A la cerimònia civil ín-
tima, que es va celebrar al juliol, no-
més hi van assistir els familiars i els 
amics més pròxims dels nuvis.  

La parella va iniciar la seva relació 
l’any 1998 i des del 2001 viuen junts 
a la població madrilenya de Valde-
morillo. Anteriorment, Borrell, de 71 
anys, va estar casat amb la francesa 
Carolina Mayeur, a qui va conèixer 
en un quibuts d’Israel i amb qui té 
dos fills, Joan i Lionel. Per la seva 
banda, Narbona, de 66 anys, també té 
un fill d’un matrimoni anterior.e 

Millie Bobby 
Brown, 

ambaixadora 
d’Unicef 

Millie Bobby Brown, la protagonis-
ta de la sèrie de Netflix Stranger 
things, s’ha convertit en l’ambaixa-
dora de bona voluntat d’Unicef més 
jove de la història d’aquest càrrec 
honorífic. D’aquesta manera, l’ac-
triu, que té 14 anys, s’ha compromès 
a contribuir que la societat prengui 
consciència dels problemes que 
afecten els nens de tot el món. “Par-
laré en nom de milions de nens i jo-
ves que han vist com les seves veus 
eren silenciades durant massa 
temps”, ha explicat l’actriu, que ha 
reiterat que una de les seves fun-
cions és assegurar-se que els nens 
coneguin els seus drets.e 

Havia de ser un gran espectacle, però 
poques hores abans de començar 
Dolce & Gabbana va decidir can-
cel·lar la desfilada que s’havia de ce-
lebrar aquest dimecres a Xangai. La 
firma va prendre aquesta decisió ar-
ran de la polèmica que van generar 
els vídeos per promocionar l’especta-
cle, que van ser titllats de racistes i se-
xistes. La gota que va fer vessar el got 
van ser els comentaris de SStefano 
Gabbana, que va qualificar la Xina de 
“país de merda”.  

Els vídeos de la campanya 
mostraven una model xi-
nesa intentant menjar 
un plat de pasta italiana 
i un cannoli amb basto-
nets xinesos. La cam-
panya es va compartir a 
Weibo, l’equivalent xi-
nès de Twitter, però, ve-
ient la reacció negativa 
dels internautes, la firma va 
retirar les imatges. Tot i així, el 
vídeo s’ha fet viral i es pot trobar en 
altres comptes. 

La polèmica es va agreujar quan 
es va fer pública una conversa priva-
da d’Instagram de Stefano Gabbana 
en la qual el dissenyador feia refe-
rència a les crítiques per la campa-
nya i, entre altres coses, deia que la 
Xina era un “país de merda”. En al-
tres missatges, també deia que els 
xinesos eren “ignorants” i “bruts”. 
Gabbana ha assegurat que les seves 

xarxes socials han patit un atac infor-
màtic i que els missatges publicats no 
els havia escrit ell.   

Arran de la polèmica, diverses es-
trelles locals que havien estat convi-
dades a la desfilada, com les actrius 
Zhang Ziyi i LLi Bingbing, van anunci-
ar que no hi anirien i van fer una cri-
da a fer boicot a la marca. També di-
versos models que havien de partici-
par en l’acte es van negar a fer-ho des-
prés dels polèmics vídeos.  

Després de prendre la deci-
sió de cancel·lar la desfila-

da, la firma de moda ha 
publicat una disculpa a 
les xarxes socials en la 
qual lamenta no ha-
ver pogut fer realitat 
el gran espectacle que 
havien preparat per a 

la Xina. “El nostre 
somni era portar a Xan-

gai el nostre acte d’home-
natge a la Xina, que explica la 

nostra història i la nostra visió”, asse-
guren. Expliquen que era una espec-
tacle “creat especialment amb amor 
i passió per a la Xina i la gent de tot 
el món que estima Dolce & Gabbana”.  

No és la primera vegada que la fir-
ma té problemes al país asiàtic. L’any 
passat va haver de retirar una cam-
panya d’anuncis online que va pro-
vocar crítiques entre els usuaris, ja 
que mostrava la Xina com un país 
subdesenvolupat.e 

Dolce & Gabbana, sense 
xou a la Xina per racista 

social i solidària a Barcelona de 
l’any 2016 xifrava la seva impor-
tància en el 7% del PIB barceloní. 
Però, a més de la ciutadania, els ex-
perts coincideixen a assenyalar 
que les administracions públiques 
també poden fer més pel canvi 
econòmic. 

Anna Fernández, de la XES, 
aposta per una compra pública 
responsable: “Moltes administra-
cions estan mirant de quina mane-
ra poden incloure clàusules socials 
en la contractació pública” que no 
premiïn les empreses que maxi-
mitzen el lucre sinó “les proveïdo-
res que reverteixin a favor dels tre-
balladors i que tinguin un impacte 
ambiental positiu”. Per la seva 
banda, Celia Ojeda, de Greenpea-
ce, sol·licita més facilitats i visibi-
litat per als establiments dedicats 
a la reparació i el reciclatge: “De-
manem a les ciutats que donin es-
pais a les persones que tinguin una 
botiga de segona mà, de reparació 
o d’intercanvi slow. I que sigui en 
carrers comercials com el Portal 
de l’Àngel, que està ple de grans 
comerços que insten a consumir 
més i més ràpid”.e

Activitats

Tot un vespre per ‘fer’  
a Barcelona 
DIVENDRES, 23 DE NOVEMBRE / DE 17 h A 
21 h / FAB LAB BARCELONA: C. PUJADES, 102 

El Make Somtehing Week coin-
cideix amb la Poblenou Open 
Night. Des del Fab Lab s’enceta 
un recorregut en què conviden a 
fer i no a adquirir. Entre les ac-
tivitats hi ha un taller de cons-
trucció de zepelins, una exposi-
ció de mobles reciclats, art en 
viu i diversos tallers d’innovació 
digital.

Construir un hort urbà 
DISSABTE, 24 DE NOVEMBRE / D’11 h A 14 h / 
PARC DE LA CIUTADELLA, BARCELONA 

Greenpeace proposa un taller 
per construir un hort urbà amb 
material reciclat. Amb una assis-
tència limitada a 50 persones, 
s’aprendrà a conrear les hortalis-
ses en una terrassa. La formació 
incorpora idees sobre com reci-
clar plàstics d’un sol ús, a més de 
coneixements sobre sembrat, 
trasplantament i collita de diver-
sos vegetals per al consum humà.

Pam a pam, un mapa per 
consumir diferent 

És una iniciativa conjunta de 
SETEM i la Xarxa d’Economia 
Solidària “per transformar el 
nostre entorn a partir del cistell 
d’anar a comprar”. Es tracta 
d’un mapa col·laboratiu en què 
els consumidors que vulguin 
comprar fixant-se en l’impacte 
social i mediambiental trobin 
les opcions que hi ha a Catalu-
nya per fer-ho possible. 


