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Cada dia consumim

una gran quantitat de productes.
Alguns, com els aliments, són indispensables per a satisfer les nostres
necessitats vitals, d’altres, però, són més prescindibles i podríem sobreviure
perfectament sense ells.

Què tenen en comú
aquests objectes?

Cada cop que consumim o
comprem qualsevol producte

Que no
et consumeixi
el consumisme!
Només tu pots
decidir quant
i com vols
consumir!

estem contribuint al canvi
climàtic, ja que al llarg de la
seva vida útil s’han utilitzat
matèries primeres que provenen
d’un o més recursos naturals del
planeta i, en els seu procés de
producció, transport i

(solucions a la pàgina 190)

distribució, s’ha consumit molta
energia.
Per això, cada acte
de consum que
fem té associades
una sèrie de
repercussions,
no només
econòmiques,
sinó també
ambientals
i socials.
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I tu?

4) Vas “de rebaixes”?
a) Sí, sempre que puc. Cal renovar el vestuari per anar a la moda!
b) No especialment. Només compro si realment ho necessito i ho trobo a
més bon preu.

Ets consumista?

5) Pel que fa a la roba...
a) M’agrada renovar-la sovint. S’ha d’anar a la moda!
b) Només la renovo quan se’m fa malbé. Una peça de roba em pot durar
força anys!
6) Si obríssim l’armari trobaríem...
a) Roba que fa temps que tinc i que encara no m’he posat mai.
b) Estrictament el just. El que necessito pel dia a dia!
7) Canvies el mòbil...
a) Freqüentment. Quan me’n canso i en surt un de més modern o que té
més funcions.
b) Únicament quan se m’espatlla i ja no es pot arreglar.

Esbrina-ho, responent
el qüestionari!

8) Quan vas a comprar...
a) Compro en funció del que trobo. Normalment, acabo gastant més del
que volia...
b) Surto de casa amb la idea del que vull i allò és el que compro.

1) És dissabte a la tarda... Véns “de compres”?
a) Sí, m’encanta la idea!
b) No, ni parlar-ne! Cues, gent, aglomeracions...

9) És el teu aniversari, què et fa més il·lusió que et regalin?
2) És l’aniversari del teu millor amic/ga, què li compres?
a) Alguna cosa de roba, colònia o jocs d’ordinador.
b) Entrades pel cinema, teatre o un regal fet amb les meves mans.

a) Diners perquè em pugui comprar el que vulgui.
b) Alguna cosa feta per ells (un àlbum amb fotos meves i dels meus
amics, per exemple). Això sí que és únic i irrepetible!
10) Amb els diners que tinc...

3) Comprar et fa sentir bé?

a) Compro tot el que puc. Si tingués més diners, més que gastaria.
b) Estalvio. Gasto només quan ho necessito. En tinc prou amb el que tinc.

a) Sí, i tant! No se m’acut res millor per a curar les penes!
b) No, no especialment.
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(Per calcular la puntuació obtinguda i veure el teu resultat, vés a la pàgina 191)
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