
 MERCAT D’INTERCANVI  

Porta allò que ja no utilitzes i troba el 
que estaves buscant! Qualsevol cosa en 
bon estat serveix: roba, llibres, 
electrodomèstics, joguines, plantes, mobles, 
taronges del tros de la tieta o fins i tot serveis 
com donar classes d’anglès o tallar els 
cabells. Tot sense diners! 

Truca per reservar taula al 977.25.61.98 (URV Solidària) 

 PARADETES DIVERSES: Pagesos 
locals ecològics, cooperativa de consum 
ecològic, pa i galetes artesanals i 
ecològiques, productes de comerç just, 
permacultura, moneda social), campanya 
anti joguines bèl·liques, ONG locals, 
artesania...  i molt més!  

 11.00h. TALLER: FEM JOGUINES AMB 
MATERIAL RECICLAT. Porteu els infants al 
nostre taller! Veniu a experimentar, 
agafar idees i gaudir! Porteu roba vella, 
CD's  fets malbé, envasos diversos, gomes 
elàstiques, capses, diaris vells, taps i xapes, 
plats i gots de cartró, pals i canyes, paper... i 
tot el que us sembli útil. 

11.00h. XERRADA: Educació per a una 
nova consciència. Una experiència 
d’educació lliure, a càrrec d’en Xavier. 

14.00h. DINAR POPULAR. Elaborat 
pel restaurant La Corriola amb ingredients 
ecològics i locals. Amb el teu dinar 
emporta’t 5 ECOs de regal!  

16.00h. TEATRE: CAMPANYA ROBA NETA 

17.00h. MÚSICA I POESIA 

......  ii  mmoolltt  mmééss!!  

» » ACTIVITATS FORA DEL DIA DE LA FIRA « « 

15 desembre, 18.30h. XERRADA: Moviment 
Transition towns. Aquest moviment, basat en 
la permacultura, la reducció del consum 
energètic, la relocalització de l’economia i 
la recuperació de sabers i oficis, està 
donant els primers passos per adaptar els 
municipis als grans canvis que estan per 
arribar. Inscriu-te trucant al 977.22.89.55. 

17 desembre, 18.00 a 20.30 h. A la sala de 
Graus del Campus Catalunya (URV, 

Tarragona). Menjador escolars ecològics: 
un camí cap a la sobirania alimentària. 
Xerrada a càrrec de Jordi Mateu 
(Entrepobles) i passi dels documentals: 

• «Collites amargues» 
• «Aprendre a menjar, aprendre a 

viure» 

18 desembre, 19.00h. XERRADA: La moneda 
social i l’intercanvi comunitari. A càrrec de 
Xarxa Eco a l’Ateneu Llibertari Alomà (Misser 
Sitges, 9). 

CICLE DE DOCUMENTALS PER UN 
CONSUM RESPONSABLE a l’Ateneu 
Llibertari Alomà (Misser Sitges, 9) 

1 desembre, 20.00h – «La historia de las 
cosas» (20 min.) + «Gran superfície» (50 
min.) Dos documentals que conviden a la 
reflexió i a l’acció al voltant de qüestions 
com el model actual de producció, 
distribució i consum i la seva relació amb la 
crisi energètica, els danys mediambientals, 
la precarietat laboral, la publicitat... 

15 desembre, 20.00h – «El futuro de la 
comida» (55 min.) Un documental molt 
interessant que ens mostra els canvis que 
s’han produït i s’estan produint en la 
producció i distribució dels nostres aliments, 
des de l’ús de productes químics a 
l’agricultura fins a la biotecnologia 
(transgènics). 

22 desembre, 20.00h – «China blue» (86 
min.) Ens endinsem a una fàbrica de texans 
on dues noies intenten sobreviure a les seves 
dures condicions laborals. El documental 
posa damunt la taula alguns dels problemes 
d’aquest món globalitzat i proporciona un 
informe alarmant sobre les pressions 
econòmiques que instauren moltes 
empreses occidentals sobre altres països, i 
les conseqüències humanes que té tot 
plegat. 

Consulta programa actualitzat a: 

http://firat.xarxaeco.org/ 

 



 

QUÈ ÉS EL CONSUM RESPONSABLE? 
 

Cada vegada que comprem una cosa 
estem contribuint a l’èxit d’una empresa i 
els seus mètodes de producció. Segons els 
productes que triem, els nostres diners 
poden anar a parar al compte bancari 
d’una multinacional que no respecta el 
medi ambient ni els drets dels treballadors o 
bé a un projecte empresarial basat en 
valors com l’ecologia, la cooperació, la 
tradició i l’enfortiment dels lligams locals.  

La majoria dels consumidors no volem ésser 
còmplices d’injustícies i danys 
mediambientals si podem evitar-ho. Per 
això, potser és el moment d’oblidar-nos del 
que ens diu la publicitat, que ens fa 
emocionar per tal que els productes ens 
resultin atractius, i comencem a 
preocupar-nos del que realment és 
important: la qualitat i les circumstàncies 
de la producció i la distribució d’allò que 
comprem. 

A l’hora de triar un producte, només cal 
que ens fem unes quantes preguntes 
bàsiques. Primer de tot: segur que ho 
necessitem? Si responem que sí, hem de 
mirar si ens ho poden deixar o si podem 
aconseguir-ho de segona mà o fent un 
intercanvi. I, segon, si realment hem de 
comprar-ho, hem d’informar-nos-en bé: en 
quines condicions humanes i laborals es 
manufactura? Quin impacte ambiental té 
la producció i el transport d’aquest 
producte? Contribueix a mantenir viva 
l’economia local? Els consumidors tenim 
dret a disposar d’aquesta informació. 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

Un consum conscient i responsable, 
que fomenta les activitats 

satisfactòries per a les persones i 
compatibles amb la conservació de 
la natura i el foment de l’economia 

local, és una gran contribució social i 
ecològica.  

 
El nostre consum es pot convertir en 

una eina de canvi. 

                                             

    
                                            

http://firat.xarxaeco.org/ 


