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perquè el consum és a tot arreu i tothom, petits i grans, 
estem exposats a l’allau d’estímuls que ens aboquen a un 
model de consum basat en el desig i el consum excessiu 
i irracional. El consum ha passat de ser una adquisició de 
béns o de serveis a ser un procés sociocultural de cons
trucció de la pròpia identitat, de manera que els estils 
de consum defineixen les nostres vides fins al punt que 
avui dia ens preguntem si “som” el que consumim? El 
problema apareix quan el desig va lligat al miratge que, 
si no tens totes aquestes coses, no ets prou feliç, no estàs 
prou satisfet, no estàs “al dia”, no formes part del grup, en 
depens totalment...

perquè hi ha un fet inqüestionable: 
la causa principal del deteriorament de l’entorn natural i social 
rau en el nostre model de creixement actual. D’una banda, conside

ra erròniament la terra com un objecte inesgotable i ama
ga el cap enfront de les conseqüències desastroses 

de la desforestació, de la contaminació de l’aigua i 
de l’atmosfera, de la sequera i de la fam. D’altra 
banda, una economia basada en la globalització 
dels mercats, cada vegada més interdependents 
els uns dels altres, no és un avantatge igual per 
a tothom. Un cop més, els països més empobrits 
s’emporten la pitjor part, i segueixen esclaus 
d’un model que vulnera permanentment els seus 

drets laborals i socials i no els permet superar les 
condicions de pobresa en què viuen.

perquè enfront d'aquesta cultura que associa el passar-ho bé 
amb el desig de tenir moltes coses, treballar el tema del consum en 
l’àmbit del lleure és una bona oportunitat per fomentar el 
ser sobre el tenir; l’austeritat; recuperar les experiències 
senzilles i intenses que tenen a veure amb la conversa i 
el temps compartit; amb la capacitat de fer coses junts 
que no necessàriament vol dir despesa econòmica o 
consumir productes. A més a més, és un espai excel
·lent per dialogar i per ferse moltes preguntes: Puc 
viure amb menys coses? Valoro les altres persones pel 
que tenen o pel que són? Quin valor atorguem a les 
relacions, als petits detalls, a tot allò que no neces
sàriament es compra amb diners o és material? Quin 
temps inverteixo en tot això?...

el reportatge

@SusagnaFCE 

Susagna 
Escardíbul

Per què 
abordar el tema 

del consum?

Aprendre que cada acte de consum té unes 
conseqüències ambientals i socials, i que hi ha 
connexions i interaccions molt subtils, però molt 
fortes. 

Aproparnos al coneixement dels problemes 
ambientals derivats de la producció, de les relaci
ons comercials...

Aprendre que el consum no només depèn de 
raons objectives, sinó que consumim també 
d’acord amb un conjunt d’emocions i motivacions.  
Aprendre a diferenciar entre necessitat i desig, la 
influència del consum en els processos de socialit
zació i la formació de la identitat...

Aprendre a treure’n al màxim profit davant de 
cada acte de consum. Conèixer els nostres drets 
i deures com a persones consumidores, aprendre 
a planificar millor les compres, a gestionar els 
diners...

Aprendre que consumir és també una forma d’in-
tervenció social, un acte polític,
de transformació social 
a petita escala. 

Aprendre que cada acte de consum pot ser una 
oportunitat educativa per ajudar 
cada infant i jove a construir-se 
el seu propi model de consum, a 
partir de les seves habilitats 
i les seves capacitats de presa de decisions.

Què s’aprendrà 
del consum? 

Proposta educativa

per un consum
conscient i sostenible

La Fundació Catalana de l’Esplai està promovent entre 
els infants, els joves i les famílies el consum cons-
cient i sostenible. Ho fa a través de la nova proposta 
educativa "B612”, que es desenvoluparà durant dos 
cursos als centres d’esplai i a les escoles on l’entitat 
gestiona el menjador i l’espai del migdia. En total, 
s’arribarà a més de 19.000 infants i joves. 

L’objectiu és fomentar una actitud més crítica, més 
activa, més conscient i transformadora davant el con-
sum, per avançar cap a estils de vida fonamentats en 
els principis de justícia, equitat i de sostenibilitat.


