
Capgirant
l’economia
BASF finança un projecte educatiu sobre reciclatge i economia circular

La paraula bureo ve del ma-
putxe, dels natius xilens, i 
significa “onades”. Uns joves 
californians l’han utilitzat 
per a crear la seva marca 
Bureo Skateboards, perquè 
igual que les onades s’ori-
ginen de pertorbacions del 
vent sobre la superfície de 
l’oceà, ells comencen amb 
un petit canvi en un oceà 
de plàstic. Així han creat 
una marca de monopatins 
fets amb xarxes de pescar 
reciclades que recullen dels 
pescadors de Xile a través 
d’una iniciativa anomenada 
Net Positiva. Com els funda-
dors d’aquesta marca expli-
quen, “oferint productes re-
ciclats d’alta qualitat, Bureo 
fa possible que els consumi-
dors èticament conscients 
donin suport al desenvolu-
pament i al creixement de 
llocs de treball pels treballa-
dors locals”. 

Ecoalf és un projecte espan-
yol que neix de la frustració 
d’un jove per l’ús excessiu 
dels recursos naturals i per 
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la gran quantitat de residus 
produïts pels països indus-
trialitzats. D’aquesta ma-
nera, al 2009 sorgeix una 
firma de roba sostenible.

Què tenen en comú aquests 
dos projectes? La immersió 
en l’economia circular, una 
filosofia inspirada en el fun-
cionament dels éssers vius 
i de la natura que s’oposa a 

l’economia lineal –produir, 
utilitzar, llençar- i que vol 
fer desaparèixer el concep-
te de brossa o residus can-
viant-ho per la reutilització 
i la reinserció en el cicle de 
producció o directament 
al mercat. Així s’aposta per 
un model de futur on els 
productes seran llogats i no 
posseïts.

Tot això és el que ensenya 
Anton Aymemí amb el seu 
projecte Capgira, finançat 
per BASF i dirigit principal-
ment a les escoles de la Ca-
nonja, Torreforta, Bonavista 
i Campclar. Com explica Ay-
memí, “aquesta filosofia de 
respecte pel medi ambient i 
de l’economia circular està 
en l’ADN de BASF. De fet, un 
dels seus missatges prin-

cipals és que la química 
contribueix a transformar 
el món”. A més, aques-
ta empresa química ja té 
experiència en projectes 
educatius, ells mateixos 
disposen d’una aula on ha-
bitualment fan activitats 
amb les escoles al voltant 
de la química i dels pro-
ductes que ells fabriquen.

“El projecte Capgira té per 
objectiu”, com descriu Ay-
memí, “mostrar una visió 
diferent sobre la gestió dels 
residus, allunyant-se del 
binomi residu-contenidor, 
i passant al binomi resi-
du-producte, és a dir quins 
productes es poden crear 
reutilitzant els residus. La 
matèria prima per fer el 
plàstic ja no només és el pe-
troli sinó el mateix plàstic, 
reciclant-lo”. 

I això ho fa explicant-li als 
nens històries com la de 
Bureo Skateboards o Ecoalf 
i ensenyant-los-hi els arti-
cles d’aquestes empreses 
perquè puguin veure que és 
possible fabricar productes 
exclusivament amb mate-
rials reciclats i que aquests 
poden tenir, a més, un dis-
seny molt atractiu i modern. 
“Així els hi mostres que pot-
ser ells mateixos d’aquí uns 
quants anys estaran fabri-
cant aquest tipus de mate-
rials”, afirma Aymemí. Per-
què aquesta sembla ser una 
filosofia de vida amb molt de 
futur i són les noves genera-
cions les encarregades de 
decidir com evolucionarà.

L’economia circular, 
una filosofia inspirada 
en el funcionament 

dels éssers vius i de la 
natura que s’oposa a 

l’economia lineal: pro-
duir, utilitzar i llençar


