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Experiència: visita a un espai conduïda per una
persona experta. 
Aula: sessió temàtica impartida per un/a
professional referent en la matèria. 
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
vostres necessitats.

ESTRUCTURA SESSIONS 

Les sessions es vertebren entorn a tres tipus
d'activitats:

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 responsable. 
O bé apropar-vos i conèixer una pràctica professional i iniciatives empresarials afins als vostres valors.
No es requereix titulació prèvia per matricular-se al curs.

Certificació oficial universitària (títol propi de la UB)* 
13 sessions. 50 hores
Curs itinerant. Visites guiades a 18 experiències
22 docents amb àmplia trajectòria professional
Orientació professional i pràctica 
Pedagogia activa i participativa
Comunitat i treball en xarxa
Continguts vinculats a temes i debats d'actualitat

CONTINGUTS
- Comunicació i marketing del consum responsable
- Educació i psicologia del consum 
- Polítiques públiques de consum 
- Emprenedoria i ocupació en el sector
- Alternatives de consum: consum sostenible, consum
cooperatiu, consum agroecològic, habitatge cooperatiu,
vida senzilla

DATES I HORARIS

Dijous del 23 de febrer al 25 de maig 
de 16 a 19.30h

Adquirir eines i recursos per promoure i
comunicar el consum responsable.
Conèixer les tendències i debats emergents en
l'àmbit del consum. 
Identificar agents referents en matèria de
consum i economies transformadores, i
conèixer pràctiques i experiències inspiradores.
Conèixer la promoció del consum responsable
des de les polítiques públiques.
Comprendre els perfils dels consumidors/es i
les seves possibilitats de transformació dels
seus hàbits.
Aproximar-se a eines i recursos per a
l’emprenedoria i la cerca d’ocupació en l’ámbit
del consum responsable. 

COMPETÈNCIES

Curs d'especialització
febrer-maig 2023

*Assistint a un mínim del 80% de les sessions del curs 



Seu Sessió
Bloc 

temàtic* 

23
febrer

Presentació del curs
Laura Guitart (Vicedegana de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB) 
Federico Demaria (Coordinador acadèmic del curs i professor
d'economia ecològica de la UB) 

Introducció al consum responsable, sostenible i cooperatiu (A)
Toni Lodeiro (Opcions)

Dinàmiques de presentació de les participants al curs (Ag)

Facultat
d'Economia i
Empresa - UB 
(Av. Diagonal, 
690- 696, Les
Corts)

  

[1] 

La pràctica del consum responsable, sostenible i cooperatiu (Ag / A)
Toni Lodeiro (Opcions) 

Visita a la Fàbrica del Sol i conversa sobre polítiques municipals
de sostenibilitat (E)
Helena Barracó (Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona)

2  març La Fàbrica del Sol 
(Passeig de Salvat
Papasseit, 1, La
Barceloneta)

[1] 
[3] 

9  març Economies transformadores, economia social i solidària (ESS) i
mercats socials (A)
Rubèn Suriñach (Xarxa d'Economia Solidària -XES)

Bicihub, pol cooperatiu. (E)
Manuela Frudà (Bicihub)

Presentació d´experiències d'alumnes (Ag)

BiciHub
(C. de Pere IV, 58-60,
Poblenou)

[1]
[4] 

16 març El paper del Consum Responsable i l'ESS en la transició
ecològica. Com comunicar la transició (A)
Eva Vilaseca (Espai Ambiental, Coòpolis, XES)

Anàlisi de campanyes de comunicació (Ag)
Eva Vilaseca 

Canòdrom 
(C de Concepción
Arenal, 165, Congrés)

[1] 
[2] 
[4] 

23 març Història del consum cooperatiu (A) + La Lleialtat Santsenca (E)
+ Pols i ecosistemes cooperatius locals (A) + La Comunal (E)
Ivan Miró (La Ciutat Invisible, Coòpolis, FCTC, AESCAT)

Espai obert (dubtes, propostes, debats…)  (Ag)

La Lleialtat
Santsenca  
(C.d'Olzinelles, 31,
Sants) 

[1]
[4]  

E= experiència / A= aula / Ag= àgora

*BLOCS
[1] Introducció al consum responsable, sostenible i cooperatiu

[2] Psicologia, comunicació i pedagogia del consum responsable 
[3] Polítiques públiques de consum

[4] Alternatives de consum

 

PROGRAMA

https://www.google.com/maps/place/Facultat+d'Economia+i+Empresa+-+Universitat+de+Barcelona/@41.3854576,2.1137447,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfd5d6b8c7d8d1fb6!8m2!3d41.3854576!4d2.1137447?sa=X&ved=2ahUKEwjxwc-A_Jf1AhUug_0HHYZlAR0Q_BJ6BAgnEAU&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Facultat+d'Economia+i+Empresa+-+Universitat+de+Barcelona/@41.3854576,2.1137447,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfd5d6b8c7d8d1fb6!8m2!3d41.3854576!4d2.1137447?sa=X&ved=2ahUKEwjxwc-A_Jf1AhUug_0HHYZlAR0Q_BJ6BAgnEAU&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Facultat+d'Economia+i+Empresa+-+Universitat+de+Barcelona/@41.3854576,2.1137447,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfd5d6b8c7d8d1fb6!8m2!3d41.3854576!4d2.1137447?sa=X&ved=2ahUKEwjxwc-A_Jf1AhUug_0HHYZlAR0Q_BJ6BAgnEAU&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Facultat+d'Economia+i+Empresa+-+Universitat+de+Barcelona/@41.3854576,2.1137447,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfd5d6b8c7d8d1fb6!8m2!3d41.3854576!4d2.1137447?sa=X&ved=2ahUKEwjxwc-A_Jf1AhUug_0HHYZlAR0Q_BJ6BAgnEAU&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/La+F%C3%A0brica+del+Sol/@41.3821776,2.1896329,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a30786b45347:0xcd62f89bc87970f4!8m2!3d41.3821736!4d2.1918269?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/BiciHub/@41.3956899,2.1902417,17z/data=!3m2!4b1!5s0x12a4a3198601ef4d:0xc2ebe825c6c46229!4m5!3m4!1s0x12a4a31985ca395b:0xa919ae9033a48521!8m2!3d41.395678!4d2.1924525?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/BiciHub/@41.3956899,2.1902417,17z/data=!3m2!4b1!5s0x12a4a3198601ef4d:0xc2ebe825c6c46229!4m5!3m4!1s0x12a4a31985ca395b:0xa919ae9033a48521!8m2!3d41.395678!4d2.1924525?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x12a4bd29c61c04c9:0xe28fd1ceecaa13e9?source=g.page.share
https://www.google.com/maps/place/Lleialtat+Santsenca/@41.3728494,2.1344879,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a498851477e9bd:0x223f4aa26a87e0c7!8m2!3d41.3728512!4d2.1367067?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Lleialtat+Santsenca/@41.3728494,2.1344879,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a498851477e9bd:0x223f4aa26a87e0c7!8m2!3d41.3728512!4d2.1367067?shorturl=1


27 abril Psicologia i marketing del consum conscient (A)
Albert Vinyals (UAB, ESCODI)

Nau Bostik i ProperESS (Comunalitat urbana de Sant Andreu) (E)
Pablo Arnau (Nau Bostik i ProperESS) 

Recursos per a l´emprenedoria i l'ocupació en el sector (Ag)

Nau Bostik
(Ferran Turné 1, La
Sagrera)

[2] 
[4] 

 4 maig Educació i projectes per a la promoció del consum conscient (A)
Paula Ramos (Espai Ambiental)

Ateneu Popular 9 Barris (E)
(Ateneu Popular 9 Barris)

Espai obert (dubtes, propostes, debats…)  (Ag)

Ateneu Popular 9
Barris  
(Portlligat 11-15,
Roquetes)

[2] 
[4] 

 30 març Vida lenta i simplicitat voluntària (A / Ag)
Toni Lodeiro (Opcions)

Can Calopa - cooperativa l'Olivera (E)
Iñigo Haughey (Can Calopa, Collserola Pagesa)

Presentació d´experiències d'alumnes (Ag)

   SOPAR DE CONFRATERNITZACIÓ

Can Calopa de Dalt
(Crt, BV-1468, Km 4,
Collserola) 

13 abril Polítiques públiques de consum responsable, alimentació
sostenible i economia social (A) 
Álvaro Porro (Comissionat d'economia social, desenvolupament
local i polítiques alimentàries urbanes de l'Ajuntament de
Barcelona). 
La conversa amb Álvaro Porro serà al Mercat de Sant Antoni.

Espai Consum Responsable / OMIC (E)
Maria Solé (consum responsable i polítiques alimentàries,
Ajuntament de Barcelona)

Molsa San Antoni (E)
Eva Omil Exposito (cooperativa de botigues Molsa)

Espai Consum
Responsable -
Ajuntament de
Barcelona
(Ronda de Sant Pau,
43, 45, Sant Antoni) 

[1]
[4] 

[3] 
[4] 

20 abril Promoció del Residu Zero en empreses, administracions
públiques i ciutadania (A)
Rosa García (Rezero)

Cirerers habitatge cooperatiu (E)
Andrés Gracia Gil (Cirerers / Espai Ambiental)

L'Economat de Roquetes (E)

Cirerers habitatge
cooperatiu 
(Pla dels Cirerers, 2-
4, Roquetes)

[2] 
[3] 
[4] 

Seus Sessions
Bloc 

temàtic* 
 

https://www.google.com/maps/uv?pb=%211s0x12a4bcd217d2d4ad%3A0x6f6baa64f84aac44%213m1%217e115%214shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMYNbWo5rHMb2UZy7_-TKn9T1ZD986QS32BvXLc%3Dw1366-h683-n-k-no%215snau+bostik+-+Buscar+con+Google%2115sCgIgAQ&imagekey=%211e10%212sAF1QipMYNbWo5rHMb2UZy7_-TKn9T1ZD986QS32BvXLc&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiYoKKTtdj7AhXKCewKHa2_C5sQ7ZgBegQIZxAC
https://www.google.com/maps/place/Ateneu+Popular+9+Barris/@41.4487729,2.1779541,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd1c8dec7e35:0xdedd3238157dd295!8m2!3d41.4487729!4d2.1801428?hl=en
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x12a490ae9e5170d1:0x78e1f48c82ed7e5b?source=g.page.share
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x12a490ae9e5170d1:0x78e1f48c82ed7e5b?source=g.page.share
https://www.google.com/maps/place/Oficina+Municipal+d'Informaci%C3%B3+al+Consumidor/@41.3770737,2.1627057,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a25e18b60aa7:0xe448685dc0326395!8m2!3d41.3770697!4d2.1648997?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Oficina+Municipal+d'Informaci%C3%B3+al+Consumidor/@41.3770737,2.1627057,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a25e18b60aa7:0xe448685dc0326395!8m2!3d41.3770697!4d2.1648997?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Cirerers+Habitatge+Cooperatiu/@41.4475374,2.1787686,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x147f2da99b467bf6!8m2!3d41.4475374!4d2.1787686


 11 maig L'Economat de Sants + consum cooperatiu (E/A)
Diana Amigó (L´Economat Social, Quèviure, Sostre Cívic, Grup
Ecos)

La Borda (habitatge en cessió d'ús), Can Batlló (espai veïnal
autogestionat) i Coòpolis - Ateneu Cooperatiu de Barcelona (E)
Lluc Hernàndez (La Col, La Borda, Coòpolis, Impuls Cooperatiu
de Sants)

Presentació d´experiències d'alumnes (Ag)

Coòpolis - Ateneu
Cooperatiu de
Barcelona
(C. de la
Constitució, 19,
Sants)

18 maig Comunicació del consum conscient (A)
Anna Peña (Rezero)

Canòdrom. Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica (E)
Anna Inglés (Canòdrom, Colectic)

Espai obert (dubtes, propostes, debats…)  (Ag)

Canòdrom 
(C de Concepción
Arenal, 165, Congrés)

[3]
[4] 

[2] 
[3] 

25 maig Economies comunitàries i vida en comunitat: horts
comunitaris de Nou Barris i Can Masdeu (E)
Claudio Cattaneo (Can Masdeu, ICTA-UAB)

Exercicis i rodes d'integració, avaluació i tancament del curs (Ag)

   SOPAR I FESTETA DE FI DE CURS

Can Masdeu
(Camí Sant Llàtzer,
12, Nou Barris) 

[4] 

Seus Sessions
Bloc 

temàtic* 
 

https://www.google.com/maps/place/Co%C3%B2polis,+Ateneu+Cooperatiu+de+Barcelona/@41.3687502,2.1351991,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4989af80424e3:0xaadb807aae2e4e3!8m2!3d41.368812!4d2.1375072?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x12a4bd29c61c04c9:0xe28fd1ceecaa13e9?source=g.page.share
https://www.google.com/maps/place/Can+Masdeu/@41.4457859,2.155071,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd68d66dcfe7:0xb072f850dec9c544!8m2!3d41.4457819!4d2.1572597?shorturl=1
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