
 

Comprar no medio local 

Un grupo de Altair terá como un dos seus máis fascinantes obxectivos contribuír á cohesión 

comunitaria, para a súa sustentabilidade económica, social, cultural, identitaria . Para facer a 

vida no entorno máis próximo, do barrio, da cidade, do país, máis agradábel. Por iso, comprar 

na propia localidade debe ser unha fórmula cotiá de boa relación, de agradecemento ás 

persoas polo seu traballo, de simpatía e cariño. 

Comprar nas tendas, no pequeno comercio, das persoas nosas veciñas é cómodo ; están aí, 

próximas, sabemos delas, elas de nós; queremos que a tenda sexa un espazo para 

respeitarmo-nos, botarmos unha risa ou intercambiarmos un comentario algunha vez ; 

queremos persoas en quen confiar, e que elas confíen en nós. 

Compramos naquelas tendas que, se poden, axudan en actividades da localidade, algunhas 

nosas ; que son familiares, naturais; que fomentan o emprego e distribúen máis a riqueza ; 

nelas podemos incidir positivamente con aquilo no que cremos: por exemplo, influenciarmos 

na comercialización dos produtos locais e do importante que será que vendan artigos o menos 

afectadores negativamente do medio. 

Elas poden impulsar con maiores garantías un comercio xusto, en relación coas fornecedoras 

e coas compradoras, porque elas poden ser a mellor garantía do produto que venden. 

Son o noso entorno ; están aí ao lado: non precisamos grandes deslocamentos nin 

contaminacións para usalas ; son amigas ou coñecidas. 

Sen estas tendas, o barrio non sería o mesmo, se cadra máis triste e aburrido, menos diverso; 

menos activo, como unha natureza camiño da desaparición . 

Son parte da nosa vida: queremos seguir tendo espazos á escala humana, á nosa escala, vividos 

con dignidade e moitas ganas, precisamente, de vivir. A súa actividade, diversa, axuda a manter 

espazos tradicionais ou históricos, a humanizar espazos novos, a sentírmonos un pouco máis 

parte dunha comunidade. 



 

Por iso todo e porque, ao pé ou ao comezo deste escrito, un / unha Altair terá sempre unha 

razón, persoal ou colectiva, para usar actividade comercial local. 


