
del 30 de juny al 9 de juliol de 2020

Teoria, pràctica, comunicació i pedagogia del consum conscient
Consum sostenible i clima
Psicologia del consum
Economies transformadores i emprenedoria social
Polítiques públiques de consum
Defensa de les persones consumidores
Consum col·laboratiu
Consum cooperatiu
Consum agroecològic

· metodologia activa i participativa · 6 sessions / 26 h · 12 formadors/es ·
· comunitat i treball en xarxa ·  visites guiades a 10 experiències ·

· orientació professional i pràctica ·

info: multiplica.coop
inscripcions: info@multiplica.coop 

CURS DE CAPACITACIÓ
PROFESSIONAL 
PER A LA PROMOCIÓ
I DIVULGACIÓ 
DEL CONSUM CONSCIENT

descompte en matrícules
fins al 31 de maig

*



Més sobre el programa, contingut i visites de cada sessió,
currículum del professorat a multiplica.coop

Dates: del 30 de juny al 9 de juliol de 2020

Seus i visites

Tres tardes en dues setmanes entre les 16:00 i les 20:30 h.

Escola de l’igop / Can Masdeu (Nou Barris), La Fàbrica del Sol (Barceloneta), La Lleialtat 
Santsenca / Coòpolis (Sants), Espai Consum Responsable/OMIC (Sant Antoni).
A més de les seus de les sessions, visitarem altres projectes (La Comunal, l’Economat 
Social, La Borda, Can Batlló), i farem una ruta per comerços (“El cervell va de compres”).

Matrícula
300 € curs complet (250 € si t’inscrius fins al 31 de maig)
150€ per a persones en situació de dificultats econòmiques (consulta possibilitats de 
beques a activistes/voluntaris). 
50 € sessió solta.  
Places limitades.

Titulació
Amb l'assistència a 5 de les 6 sessions (o treballs equivalents) l’escola de l’IGOP (UAB) 
emetrà un certificat d’aprofitament.

Adreçat a:
Professionals, estudiants, investigadors/es i activistes de diferents àmbits que vulgueu 
complementar la vostra formació amb coneixements, eines i recursos per a la promoció i 
divulgació del consum conscient. O bé apropar-vos i conèixer una pràctica professional i 
iniciatives empresarials afins als vostres valors.

(E) Experiència: visita a un espai conduïda per una persona experta.  
   
(A) Aula: sessió temàtica impartida per un/a professional referent en la matèria. 

(Ag) Àgora: espai participatiu per fomentar els vincles personals i professionals i el treball
en xarxa. 
Posant en valor i compartint els coneixements i experiències vitals i professionals de les 
alumnes. I atenent les seves necessitats i inquietuds per tal de complementar els 
continguts el curs.
Amb mirada específica a aspectes com les sortides i la pràctica professional, i la gestió de 
projectes i fonts de finançament. 

Les sessions duren 4.30 hs (16 h - 20:30 h), estructurades en tres espais:

Docents:

Marta Cuixart (Ecologia Urbana - Aj. de Barcelona, xarxa Barcelona + Sostenible), Montse 
Peiron (fundadora de la revista Opcions), Ivan Miró (La Ciutat Invisible, La Comunal, 
Coòpolis), Diana Amigó (l'Economat Social, Quèviure, Grup Ecos), Carme Caro (directora 
de l´OMIC - Aj. de Barcelona)  Isabel Pons (coordinadora d´AICEC-ADICAE), Álvaro Porro 
(Comissionat d’Economia Social, Verda, Desenvolupament Local i Política Alimentària - Aj. 
Barcelona), Albert Vinyals (professor de psicologia del consum - UAB), Claudio Cattaneo 
(professor d'economia ecològica - UAB, Can Masdeu), Mayo Fuster (investigadora i 
professora de procomuns - UOC), Eva Vilaseca (coordinadora d'Espai Consum Respons-
able, Espai Ambiental), Toni Lodeiro (autor de “Consumir menos, vivir mejor”, Opcions).

Dimarts 30 de juny
Escola de l’IGOP

Consum conscient

Dimecres 1 de juliol 
La Fàbrica del Sol

Consum sostenible

Dijous 2 de juliol 
La Lleialtat Santsenca
Economies i empreses

transformadores

Dimarts 7 de juliol 
Coòpolis

Consum cooperatiu / 
introducció a l’agroecologia

Dimecres 8 de juliol
OMIC - Espai Consum

Responsable
Polítiques públiques / 

defensa de les persones
consumidores / psicologia

del consum

Dijous 9 de juliol
Can Masdeu

Altres propostes: 
consum col·laboratiu,

autogestió



Un projecte de:

Amb el suport de: 

Col·laboren:

xes

 

Multiplica, l'escola del consum conscient 

És un programa d'estudis especialitzat en la capacitació professional 
per a la promoció i divulgació del consum conscient.

Un projecte d’Opcions i Espai Ambiental, dirigit per Eva Vilaseca
i Toni Lodeiro

Informació i inscripcions:

Fins al 21 de juny a info@multiplica.coop i 651997234

+ info: multiplica.coop

* Consulteu condicions per ser entitat, empresa o administració col·laboradora del programa.


