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Editorial

 Per Nadal,  consum responsable!
El Nadal és una època propensa a la despesa no
solament alimentària també en joguines i regals,
viatges...  Les  famílies  destinen  una  part
important del seu pressupost a aquest fi.

És per això, que cada cop es valora més la qualitat
i l’ètica en el consum de productes i aquesta idea
pren més força . El fet de consumir té o pot tenir
una  incidència  en  el  nostre  entorn.  L'aposta  pel
consum sostenible i de proximitat, la recuperació
de la diversitat, de les tradicions gastronòmiques,
el redescobrir el gust de cada producte en el seu
entorn,  en  contraposició  a  un  sistema
industrialitzat i globalitzador de l’alimentació i el
sabor, les marques comercials... és una aposta de
futur  que  treballa  aspectes  ètics  i  respectuosos
amb  el  nostre  entorn,  la  idea  és  sensibilitzar  i
reforçar els valors de la solidaritat, la cooperació i
el respecte a les persones i al planeta i el suport a
la proximitat i a la producció local, és una aposta
pel consum responsable i de proximitat.

Les  festes  Nadalenques  són  un  exemple  i  una
oportunitat  de   consumir  de  forma  responsable.
Normalment, comprem menjar amb unes quantitats
exagerades. Creiem que seria millor comprar el que
realment es necessita i no gastar en excés. El Per
Nadal  s'acostuma  a  menjar  en  excés,  no  cal
renunciar a les tradicions gastronòmiques, n'hi ha
prou en comprar la quantitat justa, i digerible, de
menjar.

Amb les joguines passa el mateix. No hauríem de
saturar els nostres fills amb moltes joguines. S'ha
d'educar  en  l’austeritat,  ensenyar  a  gaudir  dels
regals i  cal envair la casa amb  un excés de regals.

A aquest fet, cal afegir-hi també la quantitat de
rebuig que generen i  la  conseqüent contaminació
molt. Els papers del regals, el plats de plàstic, el
menjar sobrer, els tovallons, el paper d'embolicar,
etc. 

Per  evitar-ho  podem  utilitzar  tenir  conductes   i
recursos  que  no  contaminin  tant,  com  el  fet
d'utilitzar  la  vaixella  clàssica,  de  vidre  o  de
porcellana, que es pot utilitzar indefinidament, en
comptes d'estris de plàstic. Encara que actualment
també  es  comercialitzen  gots  de  plàstic
reutilitzable,  que  presenten  l’avantatge  que  són
molt resistents i no es trenquen, es netegen amb
facilitat i tenen un disseny atractiu. També podem
fer servir tovallons de roba.

Per reduir el consum excessiu per nadal, ja sigui en
joguines, menjar o la contaminació, podem seguir
unes pautes com:

·Comparar els preus i la qualitat dels productes i
dels  serveis.  Els  preus  són  lliures.  Comprar  amb
temps  els  aliments  que  es  poden  congelar  o
emmagatzemar i fer les reserves dels regals i dels
aliments que, per les seves característiques, només
es poden adquirir a darrera hora. 

·Demanar  i  conservar  totes  les  factures  o  els
tiquets de compra, ja que són la vostra garantia i
els podeu necessitar en cas de reclamació. 

·S'ha de pensar que les joguines han de servir per a
divertir els petits i cal tenir en compte l’edat i la

maduresa dels infants. 

·Cal evitar els embolcalls innecessaris i reciclar-los
per a altres usos. Hem de dipositar el paper i  el
cartró als contenidors corresponents.

· Cal utilitzar piles recarregables per a les joguines
i els aparells electrònics. 

·Si voleu comprar un arbre de Nadal, escolliu-ne un
que provingui d’un viver o plantació controlat. 


