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En equip
funciona
millor! 

Contacte
Plaza Baró de Cortés, s/n.
Mercado de Russafa, Int. 2a pl.
46006 València
Teléfono 963737161 / 963737109
Fax 963952099
info@uniodeconsumidores.org
www.uniodeconsumidors.org



Qué podem fer?

Organitzeu-vos

La comunicació és el més important

perquè el treball en equip funcione,

parleu, organitzeu-vos i busqueu les

millors estratègies per a estalviar temps

i realitzar un consum responsable. Una

organització més eficaç us deixarà més

temps d'oci i reduirà l'impacte negatiu. 

Busca trucs per a organizar-te

La falta de temps no és una excusa,

busca trucs per a organitzar-te, coneix

els comerços locals i reflexiona sobre

l'impacte del que compres. El més

important és la intencionalitat.

Pren la iniciativa

No esperes que t'ho demane,

responsabilitza't d'algunes de les

compres necessàries. Tu també pots fer

la llista de la compra i anar a la botiga

més pròxima.

Segons l'informe de IAB Spain durant

2020 el 71% de la població espanyola ha

realitzat les seves compres online i un

70% de la mateixa ho ha fet a través de

Amazon, Aliexpress o Ebay, enfront d'un

16% que ho ha fet en botiga física, cosa

que ha afectat de manera dràstica al

comerç local.

Arran de la
COVID 19...

Que no faça falta que t'ho
demanen, aposta per un
consum responsable, local i
sostenible que no reproduïsca
estereotips.

39% 49,2%

Segons l'Informe sobre la bretxa de

gènere en el consum, presentat per

ClosinGap el 61% de les dones

espanyoles reconeix la seua

responsabilitat sobre el canvi climàtic,

mentre que en el cas dels homes no

arriba ni a la meitat. A més elles

s'encarreguen de la compra, cinc

vegades més que els homes, i

s'encarreguen també d'adquirir

productes masculins per a la parella, 

els pares i els fills.

Algunes dades
relevants...

¿Consumim local 
i de proximitat?


