
ANNEX I: activitats a la IV Fira de Consum Responsable 
 
ACTIVITATS AMB FINALITATS EDUCATIVES 
OBJECTIU: Fer pedagogia comunitària pel foment del Consum Responsable i de l’Economia Social i Solidària .  

• Impulsar debats a partir de temàtiques de rellevància tant del Consum Responsable, de l’Economia Social i 

Solidària com de les necessitats de les diferents comunitats (territorials i sectorials) 

• Rutes, amb inici a la Fira, per explicar el passat i present cooperatiu i social de l’Economia Social i Solidària de la 

ciutat i de les pràctiques i alternatives del Consum Responsable. 

• Tallers d’introducció a les diferents pràctiques del Consum Responsable i de l’Economia Social i Solidària: 

cooperativisme, criteris ecològics i de proximitat, recursos compartits, reducció de residus, etc. 

• Mapeig i difusió de l’Economia Social i Solidària de cara al públic general (difusió de noves formes de consum) 

• Tallers de cuina i gastronomia artesanal (maridatges, tastos, ...) 

• Activitats amb perspectiva de gènere, des de tallers d’autoconeixement fins a implicació dels departaments 

d’estudis de gènere de la UB i UAB en la realització de conferències i debats. 

 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ 
OBJECTIU: Difondre què estan fent les entitats adherides i participants de la Fira. 

• Conferències i debats de sensibilització amb problemàtiques que treballin les diferents entitats. 

• Mostres i tastos dels productes  aprofitant els diferents espais. 

• Firma de llibres amb autors de referència a les diferents casetes, presentacions de discs, llibres,... 

• Cinema i/o projeccions aprofitant el teixit de producció i difusió de cinema per empreses d’Economia Social i 

Solidària. 

• Install Party de serveis de Consum Responsable.  

 

ACTIVITATS DE REFLEXIÓ I INTERCANVI 
OBJECTIU: Reflexió dins del sector del Consum Responsable i de l’Economia Social i Solidària al voltant de les seves 

pràctiques. 

• Oferir una programació interessant per als mateixos firaires al voltant de pràctiques comunes i debats oberts. 

• Trobada d’experiències al voltant del mercat social, horts comunitaris i el consum cooperatiu, col·laboratiu i 

responsable. 

• Trobada de projectes de gestió comunitària i cívica per coordinar-los dins l’Economia Social i Solidària. 

• Activitats enfocades en la difusió dels projectes de cooperatives de crèdit i banca ètica entre els firaires i el públic 

general, com a alternatives a la banca convencional. 

• Activitats enfocades en la difusió dels projectes de cooperatives de subministrament de serveis bàsics entre els 

firaires i el públic general, com a alternatives a les ofertes convencionals. 

 

ACTIVITATS CULTURALS I DE LLEURE 
OBJECTIU: Difondre el model de cultura cooperativa i comunitària emergent a la ciutat. 

• Activitats que apropin als més menuts a l’Economia Social i Solidària i a les pràctiques comunitàries i del Consum 

Responsable. 

• Aproximar el circ de petit format al públic general. 

• Activitats musicals de petit format creant espais íntims que reconstrueixin el fil comunitari. 

• Teatre de petit format que faci conèixer companyies de petit teatre professional emergent i el teatre comunitari. 

• Atreure nous formats artístics des de la dansa de carrer (breakdance,...) fins a Slam poetry, formats artístics que es 

mouen en espais comunitaris i que poden tenir una implicació important de cara al desenvolupament de noves 

formes de fer i viure. 

 

ALTRES 
 


