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Diumenge

Festa del Comerç Just 
i les Finances Ètiques

Divendres

Dissabte

Divendres

Comunitats de consum, comunitats de vida!
Jordi Garcia Jané  - ESS de supervivència

Eva Vilaseca - Coordinadora curs "Multiplica" sobre Consum Conscient

Modera l'acte: Simona Cerri

maig
2022

del 10 al 20
CONSUM CONSCIENT

del 10.05 al 20.05
EXPOSICIÓ

Escola de consum transformador

Comerç Just, Finances Ètiques i Economia Social i Solidària

Lloc: Casal Serra de Galliners

Accés lliure

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h i de 16:00 a 20:00 h

Apropa’t al parc de les Morisques i coneix les alternatives de 

consum que posen a la teva disposició les associacions, coopera-

tives i productors locals de l’economia social i solidària. 

Fes un pas endavant cap al consum responsable i de proximitat!

Hora: 18.00 h - 20.00 h

Lloc: La Patronal, Av. Pau Casals, 86, Sant Quirze del Vallès

15.05

D’11 a 14 h

III Fira del Consum Conscient de Sant Quirze del Vallès 
(Economia Social i Solidària, Finances Ètiques i Agroeco-
logia) on trobaràs:

13.05

Consum conscient a casa. 
Amb Simona Cerri d'Arqbag

Energies renovables.
Amb Miquel Marquès d'El Rodal i Jairo Echavez d’Sprintcoop 

Hora: 18.00 h - 20.00 h

Lloc: Casal Serra de Galliners, Pintor Vila-Puig, 22, Sant Quirze del Vallès

Lloc: Casal Serra de Galliners, Pintor Vila-Puig, 22, Sant Quirze del Vallès

Lloc: Casal Serra de Galliners, Pintor Vila-Puig, 22, Sant Quirze del Vallès

Lloc: Casal Serra de Galliners, Pintor Vila-Puig, 22, Sant Quirze del Vallès

14.05

20.05

10.30 h -12.00 h

 Comunitat Energètica, experiències 
 de comunitats i claus per a l'impuls   
 d'aquestes. Amb Sebastià Ribes de Som Energia Sabadell

12.30 h - 14.00 h

 Sobirania Alimentària
 Presentació de l'estudi sobre el malbaratament a 
 botigues locals, amb Pietro Tonini de l'ICTA de la UAB i Food E.

 Experiència de la botiga agroecològica d'El Rodal i  
 Taller de cuina d'aprofitament, a càrrec de Laura Vicens.

10.30 h - 14.00 h

 Organitzem-nos per una mobilitat   
 activa, inclusiva i sostenible!
 Bicibus, una forma diferent d’arribar a l’escola
 Descobreix en què consisteix un bicibus i vine a provar l’experiència!

 Taller per circular amb seguretat amb bicicleta per  
 pobles i ciutats.  Posada en pràctica de les forma  
 cions amb una sortida conjunta pels entorns. 
 Amb Sabadell Pedala i La Sàrria

8ª Edició del Mercat Vintage
Inspirat en els marchéaux puces francesos, els flea Markets 
anglesos o Flohmärkte de Berlín, torna el Mercat Vintage de Sant 
Quirze on trobar tot tipus de productes de segona mà als que 

donar un nou ús. Vine a remenar!

10.45 h Actuació percussió a càrrec dels Diables de Sant Quirze, 
                     inici a la pl. de la Vila.

11.30 h Gravació en directe del programa de ràdio Som Solidaris, 
                     edició especial sobre la Festa del Comerç Just i la Fira de Consum   

                     Conscient.

12.20 h Lectura del manifest del Dia Mundial del Comerç Just.

12.30 h Espectacle familiar a càrrec de Santi Rovira.
                     Entrades gratuïtes amb adquisició prèvia a:

                     entrapolis.com/associacion/santquirze/

18.00h

 Projecció infantil
 WALL-E

 Mostra de cooperatives i productors amb parades de degustació de productes 

de comerç just, de proximitat i cerveses artesanes.

Empreses de l’economia social i solidària de subministraments de serveis i 
de l’àmbit de les finances ètiques on poder fer el canvi d’operadors. Porta les 

teves factures d’electricitat, telefonia, assegurança, banca ... i passa’t a l’energia 

sostenible i a la banca ètica!

Estands de les ONG del municipi amb informació i sobre els projectes solidaris 

que desenvopen i artesania.

Impulsat per: Col·labora: Promou: Amb el �nançament de:

Lloc: Biblioteca

Entrades: gratuïtes amb adquisició prèvia a entràpolis.com

Organitza: Associació Nuevos Pasos


