
reutilitzarreutilitzar

LOPALOPA estimulantsestimulants

La decisió de què fem amb el cos i el cervell és nostra. 
Amb la cocaïna se subvencionen màfies impunes, i amb 
les pastilles d'èxtasi, la publicitat i el màrqueting de 
moltes empreses.  Prenem una actitud crítica davant 
aquests consums.

A més d'arreglar-nos, mirem també d'arreglar 

altres coses: justícia social, consum 

responsable, ecologia... Podem mirar d'anar a 

algun espai que vulgui alguna cosa més que 

gresca o pasta (ateneus, CSO, entitats 

socials). 

fes-te unes clenxes

RAQUESRAQUES

El plàstic ve del petroli -recurs no renovable- i és molt 

contaminant. 
Si muntem una festa podem posar gots 

reutilitzables. I si en algun lloc en donen de plàstic, 

emprem el mateix per a totes les consumicions.

Els cotxes/motos devoren energia, 
medi ambient i, a vegades, vides. 
Si l'hem d'emprar omplim les cinc 
places. Intentem anar en transport 
públic -per ecologia i per si ens volem 
entonar- i paguem per defensar-lo. 
En cas que no n’hi hagi, lluitem per 
aconseguir-ne un de qualitat.

TOBÚSTOBÚS
transporttransport

bé, bé, som quatre 

i hi ha tres cotxes

ATAT

TOLATOLA

Gastar en passar una bona estona està bé, però 

també en coses importants: estudiar, donar un 

cop de mà a algú, ajudar en les despeses de 

casa... Recordem que tenim moltes formes de 

passar el temps sense gastar-nos diners.

En el moment de tancar el local, el personal té moltes 

ganes d'acabar la jornada. Fa mil hores que serveixen 

begudes i hauran d'endreçar i netejar el local. Facilitem la 

seva feina, no ronsegem i marxem a un altre lloc obert.

Totes les orientacions sexuals són igual de respectables. Col·laborem perquè els 

espais de festa ho siguin també de llibertat per mostrar públicament la nostra 

afectivitat.

La diversitat cultiva el pensament. 
No cal que ens movem sempre 
pels mateixos bars. Coneguem 
diferents músiques i ambients. 
Podem valorar que posin música 
en la nostra llengua i amb unes 
lletres que no idiotitzin i tinguin 
un discurs crític. 

ICÓNICÓN

IATIAT

llibertat sexualllibertat sexual

diversitatdiversitat

consciènciaconsciènciaLAPENALAPENA

Alguns locals s'ho curren per fer-nos gaudir de l'art 
que creix als carrers. Acostem-nos als llocs que facin 
teatre, curts, exposicions, contes o  música en 
directe; enriquiran la nostra festa i donarem feina a 
gent que es busca la vida amb creativitat.

Hi ha també altres festes a més dels bars i les discoteques. Combinem-ho amb activitats que es fan en casals populars o centres cívics; poden ser gratuïtes, no són consumistes i aprenem altres coses.

ÀNDULAÀNDULA

RIRI

artart

poble, barri, ciutatpoble, barri, ciutat

oh no! 
la canción del verano!

solidaritatsolidaritat

negocinegoci

barbar

barbar

barbar

barbar

barbar

barbar

barbar

barbar

barbar

barbar

sembla que totes les 
nits siguin iguals

què fan aquelles ties fotent-se el lote?

vinga,seguim rulant

els bitllets 
tenen ales o què?

això és massa profund per a mi

ara xapen aquestes?

què fem 

el cap de setmana?

FESTA  CRÍTICA
FES-TE

El temps de festa és compatible amb adonar-nos d’allò que 
ens limita o ens posa en situació de precarietat, i lluitar-hi en 
contra. 
Que l'oci sigui un parc temàtic de diversió on només ens 
gastem els quatre euros i comprem felicitat, els va genial als 
qui volen que estiguem distretes i distrets. 
Interessa que participem sense crítica en el mercat del 
consum?

FEM UNA FESTA SOLIDÀRIA I REIVINDICATIVA



••

La festa per passar-s’ho bé o desconnectar de la 
realitat no ha de fer que deixem de lluitar per 
aconseguir el que és més important per a nosaltres, 
com els habitatges a preus assequibles i l'estabilitat 
laboral.

l’importantl’important
BITÚRICBITÚRIC

tinc ganes de festa per desconnectar

BIESBIES sexesexe

Buscar rotllo està bé sempre que tothom 
vagi del mateix pal i es respecti l’altre/a 
(condó?). Si ens deixen clar que no som 
benvinguts o benvingudes, 
acceptem-ho. Pensem quin tipus de 
relació volem i on la podem trobar.

quin cul tenen 
aquelles paies!

Consumint certes marques donem diners a 
multinacionals amb pràctiques gens ètiques. 
Busquem empreses socialment responsables. A les 
nostres festes podem tenir productes de comerç just.

empresesempresesCARDICARDI

cubata de rom 

amb cola-cola

EMEM
dret d’admissiódret d’admissióSi ja molesta que ens repassin, 

encara més pagar on ens fan 

una radiografia per deixar-nos 

passar o no. Escollim els llocs 

amb diversitat i aquells on no 

ens jutgin per la marca de la 

caçadora, el color dels mitjons o 

el tipus de pentinat. amb aquesta pinta 

no entres

NNABISNNABIS

model socialmodel social
És legal fer guerres preventives, especular o 
dificultar-nos l'habitatge, però està sancionat 
fumar-se un porro o beure alcohol en una 
plaça. Impliquem-nos en fomentar una 
legislació justa.

tu el del porro,
al carrer!

LANTLANT

Intentem reduir el consum de roba innecessària i de 

moda. Si provenen del Sud informem-nos de si 

mantenen condicions de fabricació dignes.

La festa és un espai per gaudir. Ens 
ho podem passar bé i alhora 
col·laborar a fer una festa més 
agradable a les altres persones.

ULLOULLO

bon rotllobon rotllo

tranquil·litattranquil·litat

Podem ser joves sense anar sempre a tope; la festa 
també pot fer-se amb la calma. Demanem espais on 

poder parlar i estar tranquis, sense haver d'estar 
sempre amb un excés de soroll, de persones o 

d'energia.

i aquests 
què volen ara?

què dius? 
xerra més fort

BÀRIEBÀRIE

SFALTSFALT

Si tenim ganes de descarregar 
agressivitat, no hem de trobar en la nit 
l'excusa; podem buscar altres formes 
de desfogar-nos. Tinguem la festa en 
pau.

agressivitatagressivitat

la plaçala plaça

Reivindiquem el carrer com l'espai 

nostre: els adults ja tenen els pisos, les 

empreses i les institucions. Si fem la 

festa en una plaça, respectem el 

veïnat i col·laborem a deixar-la neta.

a aquell
li partiria la cara

no vegisquina guarrada

SHIONSHION
modeletmodelet què guapo,és nou?

barbar

barbar

barbar

barbar
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RETINARETINA catalàcatalà
Moltes persones que treballen a l'hostaleria són d'altres 
terres, però per entendre i aprendre la nostra llengua 
cal que l'escoltin. Procurem emprar el català i ajudem 
a que se'l facin seu.

barbar

ICEL·LAICEL·LA
espai públicespai públic

El carrer i els seus elements no pertanyen ni a les 
administracions públiques ni als cotxes que l’envaeixen; 
és nostre, és dels infants i és de la gent gran. Tinguem 
cura d’allò que és públic perquè és de tothom.

barbar

collons, t’ho has carregat!

ponme dos birras

barbar

 
Per fer activitats amb joves sobre festa crítica, 
tenim una guia amb propostes a: http://edpac.org/docs/activitatsfesta.pdf

+ info de pràctiques a valorar i fer, ens podem acostar a: yonocompro.info    robaneta.org  
consumehastamorir.com     opcions.org   

Educació per a l’Acció Críticahttp://edpac.catactivitats@edpac.cat




