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* Pam a Pam és el mapa col·laboratiu de Catalunya 
que mostra els 

punts de consum responsable i economia solidària.

* És una iniciativa de SETEM i de la Xarxa de Consum Solidària (XES), per transformar el teu entorn a partir de la cistella de la compra.

* El consum pot ser una eina de transformació social i amb aquest mapa col·laboratiu es vol posar fàcil trobar alimentació ecològica, comerç just, roba sense explotació o banca ètica a prop de casa. 

* Els i les consumidores que volen un altre model de consum, volen fer créixer conjuntament aquest mapa d'opcions de consum responsable a Catalunya. 

Open.
Ong

El consum responsable és impulsat per organitzac
ions ecològiques, socials i polítiques que 

consideren que els éssers humans farien bé a can
viar els seus hàbits de consum ajustant-

los a les seves necessitats reals i optant en el m
ercat per opcions que afavoreixin la 

conservació del medi ambient i la igualtat social.
 A més, altres tendències, com per 

exemple el moviment pel decreixement, opinen qu
e una reducció del consum i dels recursos 

emprats és necessària i inevitable perquè no es p
rodueixi el col·lapse del planeta.

Pam a Pam
El teu mapa de 

consum responsable i 
economia solidària

Consum 
responsable

Com a resposta individual o col·lectiva al consumisme 
desmesurat de les societats occidentals han nascut iniciatives 
ciutadanes que promouen un consum responsable i ètic basat 
en la sostenibilitat i en el respecte a la justícia social i el medi.L'acte de consumir no solament és la satisfacció d'una 
necessitat, sinó que implica col·laborar en els processos 

econòmics, mediambientals i socials que possibiliten el bé o 
producte consumit. Per això, cal tenir en compte en el 

moment de triar, entre les opcions disponibles al mercat, les que menys repercussions negatives tinguin.
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http://pamapam.org/ca/pam-pam
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- EL CONSUM: visibilitzar les iniciatives locals que prioritzen l'enton i les persones. 
Utilitzar, doncs, el consum com una eina de canvi!

- CONSUMIDORS I CONSUMIDORES: si ets un consumidor/a compartir la iniciativa, 
utilitzar el mapa com a font de coneixement per a les teves compres.

- BOTIGA: si ets un comerç i vols aparèixer en el mapa, contactar amb Pam a Pam.
- També pots formar part de l'equip de recerca d'alternatives!
Pam a Pam és una de les respostes: organitza’t, informa’t, activa’t, reflexiona i 

practica l’economia solidària.  
SUMA'T A PAM A PAM! per fer gran aquest mapa d’alternatives.
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Contacte:  
hola@pamapam.org 
T. 93 441 53 35

COM PODEM PARTI
CIPAR?

Joguines, 
responsables

Les joguines són una potent eina educativa que ajuda estimular a els infants. A través de les joguines els infants aprenen i creixen, però no sempre son necessàries ni tampoc sempre cal 
comprar-les. 

Tingues en compte:- Les joguines no sempre cal comprar-les! Moltes les podeu fer vosaltres a casa i amb materials 
reutilitzables!- Si cuidem bé les joguines altres nens i nenes les podran fer servir un altre cop, si ja no les necessiteu les podeu donar a amics o participar d'un mercat d'intercanvi. - Quin valor hi ha darrera una joguina? Evitar la joguina sexista i bèl·lica és una forma de contribuir a l'educació dels infants. - Tingueu en compte que la publicitat sovint és enganyosa i, que a molts anuncis les joguines es presenten amb unes característiques que no tenen.- El plàstic amb el que les fabriquen moltes joguines és un material no és renovable derivat del petroli. En canvi la fusta o el metall sí que són renovables. 

Alguns petits consells:

- A la revista «Opcions número 5» 
trobareu 

un bon monogràfc

Sobre joguines! També us podreu in
formar 

de les pràctiques de diferents empr
eses 

jogueteres.

- A la web d’Edualter també trobar
eu una 

guia sobre el consumde joguines rea
litzada 

amb la col·laboració del CRIC i la X
arxa de 

Consum Solidari. Podeu tenir en com
pte 

aquests criteris a l’hora de comprar 
les 

joguines.

- A la web d'Edualter, i amb la co
l·laboració 

d’Amnistia Internacional, us podeu in
formar 

del caràcter bèl·lic d'alguns jocs, j
oguines i 

videojocs.

- Consulta la web de Creu Roja Jo
ventut    

«La Joguina educativa» i el seu cale
ndari 

d’esdeveniments!

- Busca a Internet si es fa un mer
cat 

d’intercanvi al teu poble o ciutat, p
articipa-

hi intercanviant les joguines! També 
en podeu 

organitzar un a la teva escola o amb
 l’AMPA! 
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@ informacio@lafede.cat
www.lafede.cat
T. 93 442 28 35
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C/ Tàpies, 1-3,  (08001) 
Barcelona. 

@ informacio@lafede.cat
www.lafede.cat
T. 93 442 28 35

Segueix-nos:

  Lafede_cat           Lafede.cat

http://pamapam.org/ca/participa
http://pamapam.org/ca/participa
mailto:hola@pamapam.org
http://opcions.org/revista/5-consum-conscient-de-joguines
http://www.edualter.org/material/juguete/joguines.htm
http://amnistiacatalunya.org/edu/cat/jocs/index.html
http://amnistiacatalunya.org/edu/cat/videojocs/index.html
http://lajoguinaeducativa.com/?page_id=30
mailto:informacio@lafede.cat
http://www.confederacio.org/
https://twitter.com/Lafede_cat
https://www.facebook.com/Lafede.cat
mailto:informacio@lafede.cat
http://www.confederacio.org/
https://twitter.com/Lafede_cat
https://www.facebook.com/Lafede.cat
http://pamapam.org/ca/participa

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

