JORNADA: Els reptes del foment del consum responsable al segle XXI
Dv. 27 de setembre de 2019 de 10h a 14h | La Lleialtat Santsenca
MOTIVACIÓ
Els darrers vint anys, la idea del consum com a eina de canvi social i
ambiental ha guanyat cada cop més atenció: avui, trobem múltiples iniciatives
de la ciutadania organitzada, del món de l’economia cooperativa o des de
l’administració que s’han fet ressó de la idea del consum responsable.
La jornada vol posar en comú la feina feta, des de diferents visions i
motivacions, per a debatre i identificar juntes reptes actuals i potencialitats
futures per a impulsar una nova cultura del consum.
OBJECTIUS
- Fer una mirada panoràmica a l’impuls del consum responsable com a eina
transformadora a la Barcelona actual des de diversos àmbits d'acció.
- Identificar possibles inquietuds, necessitats, reptes, col·laboracions... entre
gestors, tècnics, entitats, empreses d’economia social, ciutadania.
ADREÇAT A
- Tècnics de l'administració en consum, medi ambient, economia social, etc.
- Associacions i cooperatives de consumidors.
- Entitats que promouen consum responsable: associacions, fundacions,
cooperatives.
- Empreses d'Economia Social i Solidària.
- Ciutadania en general.
INFORMACIÓ PRÀCTICA
Com arribar: La Lleialtat Santsenca, c/ d'Olzinelles, 31 - Barcelona <M> Plaça
Sants
Organitza: Cercle de consum cooperatiu – Coòpolis, ateneu cooperatiu de
Barcelona.
Inscripció: Per email amb l’assumpte “Jornades consum” i afegir nom,
cognoms i DNI/NIE (si en tens) a: consum@bcn.coop
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PROGRAMA
10:00 h Benvinguda e inscripcions
10:15 h Presentació. El consum responsable com a eina de canvi
socioambiental: orígens, fites i panorama actual.
José M. Alonso, Cercle de Consum de Coòpolis.
10:30 h Taula rodona. Experiències d’impuls del consum responsable
des de l’administració.
Agència Catalana de Consum.
Rosario Arcas, cap de la Secció de Formació i Educació.
Programa Barcelona+Sostenible (Ajuntament de
Barcelona)
Anna Ferrer, secretaria Barcelona + Sostenible
Estratègia d'Impuls del Consum Responsable (Ajuntament
de Barcelona)
Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Verda,
Desenvolupament Local i Política Alimentària.
Moderació: Joan Trias, iLabso cooperativa.
11:45 h Taula rodona. El foment del consum responsable des del
cooperativisme i l’Economia Social i Solidària.
Som Connexió
Mercè Botella
Sostre Cívic
Helena Trias
Som Mobilitat
Arnau Vilardell
Fiare Banca Ètica
Clara Soler
Moderació: Jordi Rojas, president d'Opcions
13:00 h Presentació: El dret a un consum responsable des d’una
perspectiva de Drets Humans.
A càrrec de Jaume Saura, adjunt general al Síndic de Greuges
de Catalunya.

