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AMB LA TEUA AJUDA
PODEM ACONSEGUIR
GRANS REPTES
Ajuda’ns a aconseguir un consum
i producció responsable
Campanya de conscienciació
sobre els objectius de desenvolupament
sostenible de l’ONU

Què faries per tal d’aconseguir aquest objectiu?
Conta-ho a les xarxes socials

#globalgoals
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OBJECTIU 12

Garantir modalitats de consum
i producció sostenibles

Els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de l’ONU pretenen
l’adopció de mesures amb les que posar fi
a la pobresa, protegir el planeta i garantir
que totes les persones gaudisquen de pau
i prosperitat. Comporten un esperit de
col·laboració i pragmatisme per a triar les
millors opcions amb la finalitat de millorar
la vida, de manera sostenible, per a les
generacions futures. En concret, l'Objectiu
12 dels ODS se centra en garantir
models de consum i producció
sostenibles, ja siga des del pla
empresarial o com a persones
consumidores.
Per a aconseguir aquest objectiu és urgent
reduir la petjada ecològica mitjançant un
canvi en els mètodes de producció i
consum de béns i recursos. La gestió
eficient dels recursos naturals compartits i
la forma en què s'eliminen les deixalles
tòxiques i els contaminants són vitals per a
aconseguir aquest objectiu.

També, instar a indústries, negocis i
persones consumidores a reciclar i reduir
les deixalles, com així mateix donar
suport als països en desenvolupament a
avançar cap a patrons sostenibles de
consum per a 2030.
En aquest objectiu han de treballar de
forma paral·lela les persones
consumidores però també les
empreses, incrementant la seua
preocupació social i ambiental (dins
d'una estratègia de Responsabilitat
Social Corporativa), fomentant l'ús
eficient de recursos i energia, la
construcció d'infraestructures que no
danyen el medi ambient, la millora de
l'accés als serveis bàsics i la creació
d'ocupacions ecològiques, justament
remunerats i amb bones condicions
laborals.
Grans empreses, però també PIMES en
els seus àmbits d'actuació, poden
contribuir amb les seues actuacions a
aconseguir aquest objectiu.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
Aconseguir la gestió
ecològicament racional dels
productes químics i de totes les
deixalles

Animar a les empreses a que
adopten pràctiques sostenibles i
incorporen informació sobre la
sostenibilitat als seus informes

Aconseguir la gestió sostenible i
l’ús eficient dels recursos
naturals

Promoure pràctiques d'adquisició
pública que siguen sostenibles

Reduir a la meitat el
desaprofitament d’aliments

Assegurar que tothom tinga la
informació necessària per al
desenvolupament sostenible

Reduir la generació de deixalles
mitjançant activitats de
prevenció, reducció, reciclat i
reutilització

Ajudar els països en
desenvolupament a enfortir la
seua capacitat científica i
tecnològica

QUÈ PODEM FER TOTS I TOTES
PER TAL D’ACONSEGUIR-HO?
DES DEL SOFÀ

DES DE CASA

Estalvia electricitat desconnectant
els electrodomèstics quan no els
utilitzes

Seca la roba i el pèl a l’aire lliure

Paga les teues factures del banc
en línia o a través del mòbil

Congela els productes frescos i
les sobres abans que es
desbaraten

Comparteix les publicacions de les
xarxes socials sobre els drets de la
dona o el canvi climàtic
No imprimisques, apunta en una
nota digital

Pren dutxes curtes

Recicla. Impedeix que els
abocadors continuen creixent
Compra productes empaquetats

Apaga les llums que no necessites

Aïlla finestres i portes per tal
d’augmentar l’eficiència energètica

Compra en empreses que apliquen
pràctiques sostenibles

Si pots, instal·la panells solars a
casa

FORA DE CASA
Compra productes locals i recolza
als negocis de la zona

Utilitza botelles d’aigua o de café
reutilitzables

Fes la compra amb cap, planificant
previament els menjars

Utilitza menys tovallons

Compra fruita encara que el seu
aspecte no siga l‘ “adequat”
Compra i consumeix marisc
sostenible
Desplaça't caminant, amb bicicleta
o en transport públic
Porta la teua pròpia bossa de la
compra

Compra productes de segona mà
Dona allò que no utilitzes a
organitzacions benèfiques o locals
Vacúna’t i vacuna als teus fills
Utilitza el teu dret a votar

