JORNADA 9 DE GENER 2013

“Consum responsable. I jo què puc fer?”
Sovint critiquem les actuacions poc ètiques d’algunes empreses i el sistema de mercat. Però, com a
consumidors, què podem fer? No tenim gaire poder però podem contribuir amb el nostre gra de sorra, fent
petits canvis en els nostres hàbits que, sumats als de moltes altres persones, impulsin canvis importants en
el sistema de producció en el nostre planeta. Aquesta jornada, impulsada per les Regidories de Drets Civils i
Ciutadania, Promoció Econòmica i Comerç i Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes de l’Ajuntament de
Sabadell, pretén donar elements de reflexió sobre la necessitat i possibilitat d’una economia al servei de les
persones i del desenvolupament sostenible, alternativa a la lògica imposada pel mercat i per la globalització.
En la jornada podreu trobar idees, propostes i iniciatives per tal de ser consumidors més responsables.

PROGRAMA

HORARI I LLOC

XERRADA-TALLER SOBRE
CONSUM RESPONSABLE

Dimecres 9 de gener de 2013
De 19.00 a 20.00
Vapor Llonch (sala d’audiovisuals)
(Ctra. Barcelona, 208 bis, Sabadell)

A càrrec d’Albert Cañigueral, de Consumo
Colaborativo.
Ens
explicaran
diferents
iniciatives novedoses que agrupen persones
per a poder consumir, produir, finançar-se o el
que els sigui necessari.

PROPOSTES PER A UN CONSUM
MÉS RESPONSABLE
A continuació, les persones assistents passaran
per diferents taules expositives on se’ls
informarà sobre:
•La factura elèctrica, a càrrec de l’Associació
Som Energia
•La banca ètica, a càrrec del grup Fiare de
Sabadell
•La vulneració dels drets laborals en el sud, a
càrrec de la Fundació Pau i Solidaritat CCOO, i de la Fundació Josep Comaposada Sindicalistes Solidaris
•La compra de productes al Tercer Sector:
apostant per la inserció sòcio-laboral de
col.lectius en risc, a càrrec de Vàlua
•El consum de proximitat, a càrrec de
l’Associació de Consum Treu Banya

ORGANITZA
Ajuntament de Sabadell
Promoció Econòmica de Sabadell S.L

COL·LABOREN
SETEM
Consumo Colaborativo
Som Energia
Fiare
Fundació Pau i Solidaritat-CCOO
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes
Solidaris
Vàlua
Consell de Solidaritat i Cooperació
Associació de Consum Treu Banya

Activitat gratuïta prèvia inscripció, fins el dia 8 de gener adreçant un
correu a: plaigualtatpes@ajsabadell.cat

