Sabadell celebra el Dia Mundial del Consumidor
L’exposició “Consum, com som?, sobre” els drets dels consumidors i el consum
responsable, s’instal·la a la Biblioteca Vapor Badia
Sabem quins son els nostres drets quan consumim? Entenem adequadament la
informació que trobem a les etiquetes dels productes? On i com podem consumir
responsablement?
A aquestes preguntes es podrà donar resposta a través de l’exposició “Consum, com
som?”, que a partir del proper dimarts 13 de març i fins el dia 23, es podrà trobar a la
Biblioteca Vapor Badia. La mostra ha estat dissenyada des de l’Àrea de Salut Pública i
Consum de la Diputació de Barcelona de manera coordinada amb l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor de Sabadell (OMIC) i s’emmarca en la commemoració del
Dia Mundial del Consumidor, que es celebra arreu el 15 de març.
La inauguració oficial de la mostra tindrà lloc el dia 13 a les 12.30 h. i comptarà amb la
presencia de la regidora de Comerç, Consum i Turisme, Marisol Martínez.
“Consum, com som?” està dividida en quatre blocs interactius diferents. Aquests se
centren en informar sobre els drets que tenen els consumidors, alhora que els anima a
exercir-los. D’aquesta manera, s’incideix en qüestions com el dret a ser ben informats
o el dret a la salut i la seguretat. A més, també s’anima a consumir responsablement
en aspectes del nostre dia a dia com poden ser els serveis a la llar, la mobilitat o el
consum d’aliments.
La mostra consta de 4 mòduls de fusta que un cop oberts es despleguen en forma de
tríptic mostrant 3 plafons de metacrilat il·luminats interiorment per tires de led. Els
plafons laterals contenen informació gràfica i el plafó central de cada mòdul conté
sempre una pantalla amb informació audiovisual que informa més a fons sobre el tema
de cada mòdul.
Les persones que visitin la mostra seran obsequiades amb un detall creat per l’ocasió
amb les dades de contacte de l’OMIC.

