QUÈ ÉS EL CONSUM RESPONSABLE I SOSTENIBLE?
COM PUC POSAR-LO EN PRÀCTICA?
ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

BON GOVERN

1. És important on compre la meua cistella setmanal? Per què?

1. És necessari que s'escolten les meues opinions? Per què?

2. Quina diferència hi ha entre comprar aliments de prop o de lluny?

2. Puc demanar informació del que ocorre a la meua localitat? Com?

3. Com puc tirar menys menjar al fem?

3. Per què és important que participe en la vida política?

4. Quins són els aliments més sans per al meu
cos i per a la terra?

4. Què puc aportar a la vida política del meu voltant?

FINANCES ÈTIQUES

RESIDUS

1. Tots els bancs tenen els mateixos interessos? Quines són les majors
diferències?

1. Per què és important reduir els desaprofitaments que generem?
2. Quines coses podria reutilitzar?
3. Què significa recuperar els productes?
4. Quantes coses puc reciclar que normalment tire al fem?

EL CAMÍ TERRÍCOLA DEL
CONSUM RESPONSABLE
JO CONSUMISC A FAVOR
DEL PLANETA I DELS
SEUS HABITANTS

MODA SOSTENIBLE

2. Què puc aportar si tinc els meus diners en una banca ètica?
3. És important saber en què estan invertint els meus diners, per què?
4. Quines alternatives tinc si no puc utilitzar diners per a
obtindre béns o serveis?

TURISME RESPONSABLE
I SUSTENTABLE

1. És necessari tindre un armari replet de roba? Per què?

1. Què significa viatjar de manera conscient, responsable i sustentable?

2. Com puc renovar el meu vestuari sense comprar cada vegada una cosa nova?

2. Quines conseqüències pot tindre el turisme massificat?

3. Quines conseqüències hi ha si els materials de la roba són de mala qualitat?

3. Quines maneres tinc per a conéixer millor el lloc que visite?

4. Com puc evitar que les persones que fan les meues peces de vestir treballen en males condicions?

4. Com puc evitar danyar el medi ambient quan viatge?
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