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Ara que s’apropa una nova campanya de Nadal, veiem com s’apropa també, com 
cada any, una nova onada de consumisme massiu alimentada pels interessos 
econòmics i les grans empreses. Una onada de consumisme que posa en evidència, 
més que mai, la inhumanitat d’un sistema econòmic que prioritza els interessos del 
capital al benestar de les persones. 

Aquest consumisme desmesurat és possible gràcies a la producció en països del Sud 
global en condicions de semiesclavitud, així com a l’abús per part de les grans 
cadenes distribuïdores vers els productors i el teixit de petites empreses al mateix 
món occidental i a la posterior venda en botigues on els treballadors locals, sovint 
joves, es veuen sotmesos a contractes temporals amb condicions laborals precàries: 
salaris baixos, hores extra mal pagades, estrès, etc. A més, en el context 
d’emergència climàtica en el que ens trobem, aquest consumisme genera un 
augment de residus, sobretot plàstics, i d’emissions en el transport de mercaderies 
que es produeixen a milers de quilòmetres de distància per abaratir els costos 
empresarials. 

També des d’una perspectiva feminista, cal denunciar la pressió estètica efectuada 
per part de la major part d'empreses del món de la moda, així com la perpetuació 
dels rols de gènere en les joguines o la utilització del cos de les dones com a reclam 
comercial. A més, aquestes empreses sovint vulneren també drets lingüístics, 
negant-se a etiquetar o a realitzar campanyes publicitàries en la nostra llengua, el 
català. 

Davant d’aquesta situació, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
acordem: 

• Assenyalar i denunciar les vulneracions de drets socials, ecològics i lingüístics 
que es donen en aquesta nova onada de consumisme massiu i que afecten 
especialment als joves. 

• Promoure un consum responsable, potenciant els productes de proximitat, 
etiquetats en català i produïts i venuts des del respecte als drets de les 
dones i dels treballadors. 

• Exigir als poders públics de tots els nivells – català, estatal i europeu – que 
regulin aquestes activitats econòmiques per evitar les vulneracions de drets 
que es donen i plantin cara als interessos empresarials que alimenten 
aquestes dinàmiques. 
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