
CONSELLS 
PER A UN 

CONSUM 
RESPONSABLE.

DIGUES ADÉU  
AL SEXISME!
Procura no inculcar comportaments 
sexistes sense voler-ho. Un lleure 
infantil no sexista és imprescindible. 
Les professions no tenen gènere,  
les joguines tampoc!

Cal que els infants juguin indistintament 
amb cuinetes i camions, nines  
o pilotes, perquè això n’afavoreix  
el desenvolupament.

LA NO-VIOLÈNCIA  
ES CONSTRUEIX  
DES DE CASA
Cal anar molt amb compte amb  
els jocs que fomentin la violència  
i la crueltat. Si els infants volen tenir 
un joc d’aquest tipus, expliquem-los 
perquè no els volem a casa. 

Fem un ús responsable dels jocs  
i ensenyem-los a diferenciar-los.

ELS ANIMALS  
NO SÓN JOGUINES
Un animal no és una joguina, 
necessita atenció, cures i afecte. 
Abans d’escollir tenir un animal, 
pensa si estàs en disposició d’exercir 
una tinença responsable i atendre 
totes les teves obligacions. No 
compris una mascota, adopta-la i 
pensa si ets bo per ella.

RESPECTEM ELS 
DRETS LABORALS  
I EL MEDI AMBIENT
T’animem a informar-te d’on vénen 
les joguines i que escullis opcions 
de comerç just, de proximitat o de 
producció artesana. Jugar, gaudir i 
desenvolupar una bona imaginació 
és perfectament compatible amb  
el respecte al medi ambient.

Cal pensar en joguines que 
desenvolupin la consciència 
ecològica de les criatures, així com 
les joguines ecològiques fabricades 
amb materials reciclats i que respectin 
el medi ambient en el seu procés  
de fabricació.

QUE EL CONSUMISME  
NO ET CONSUMEIXI
Cal fer-se 3 preguntes importants: 
Què tenen? Què volen? Què els cal?

Si totes les persones del món 
intentessin comprar el mateix 
nombre de joguines que compra 
una família catalana de mitjana, 
necessitaríem més de 8 planetes per 
fabricar-les. Només tenim un planeta: 
reduïm, reutilitzem i reciclem!

ALERTA  
AMB LA PUBLICITAT
Allò que surt a la televisió, revistes, 
diaris, promocions, etc. no sempre és 
tan bonic i espectacular com sembla. 
Cal educar els infants perquè 
entenguin què és realitat i què és 
ficció publicitària. Ensenyem-los a 
ser crítics i a escollir, perquè no es 
pot tenir tot. Cal educar-los com  
a consumidors crítics i reflexius.

EN CATALÀ,  
SI US PLAU!
Cal defensar la llengua catalana! 
Per norma, els productes d’oci, fins 
i tot els destinats a la infància, es 
regeixen per criteris d’eficiència en 
la productivitat, posicionament en 
el mercat i imatge de marca i no 
pas pel respecte i el foment de les 
llengües i les cultures minoritzades. 
Això genera una disparitat en 
les nostres vides, ja que mentre 
podem viure amb normalitat en 
català a l’escola, al parc o a casa 
nostra, després l’oferta de joguines 
i productes per a infants no es 
correspon amb aquesta realitat, 
cosa que els infants poden percebre 
com que hi ha determinats àmbits 
de la quotidianitat on el català no té 
cabuda. Tot i això, algunes marques 
i també molts productes artesanals 
sí que estan pensats o adaptats 
per al públic catalanoparlant, i és 
responsabilitat nostra evitar els 
que no tinguin en compte aquesta 
necessitat. La millor mesura de 
pressió que tenim és comprar només 
aquelles joguines que respectin la 
nostra llengua.

@cupbarcelona 
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COMPRAR JOGUINES  
NO ÉS UN JOC,  
SIGUEM RESPONSABLES!


