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Obert el termini per sol·licitar la participació a la 2a Fira de Consum Responsable, d’Economia Social i 

Solidària en el marc de les festes de Nadal de l’any 2016 

 

L’Ajuntament de Barcelona organitza la 2a Fira de Consum Responsable, d’Economia Social i Solidària en 

el marc de les festes de Nadal de l’any 2016 (des del dia 17 de desembre, fins al 4 de gener).  

La Fira té un doble objectiu: 

1. Ciutadania: donar a conèixer altres formes de consumir, oferint productes de qualitat, de 

proximitat i elaborats amb unes condiciones respectuoses amb les persones i el territori. 

2. Entitats de l’economia social i solidària: Visibilitzar i enfortir a les entitats de l’economia social i 

solidària de la ciutat compromeses amb el consum responsable i l’ESS i que realitzin accions de 

retorn social que ajudin a fomentar els valors de la Fira. 

Desprès de l’èxit de la Fira celebrada l’any 2015, en el que unes 140.000 persones van poder accedir a 

productes oferts per unes 65 entitats i participar en diverses activitats, l’Ajuntament realitza una crida 

oberta a les entitats de la ciutat per a que puguin mostrar el seu interès en participar en la nova edició 

de la Fira. 

A qui busquem? 

Entitats de l’economia social i solidària de Barcelona que puguin oferir productes, serveis i activitats que 

promouen i permeten practicar un consum responsable i de proximitat. 

Per tal d’assegurar una presència continua, existeix la possibilitat de compartir la caseta amb altres 

entitats amb les que pugueu oferir productes/serveis semblants als vostres. 

Què oferim? 

Espais a la Plaça Catalunya de Barcelona durant una setmana per oferir els vostres productes i difondre 

els valors socials i de consum responsable. 

La possibilitat de realitzar activitats de foment del consum responsable dirigides a la ciutadania per tal 

de visualitzar la vostra entitat. 

Què demanem? 

El compromís de les entitats per participar en els dies acordats i per difondre la Fira i les seves activitats. 

Que la vostra entitat es comprometi amb accions de retorn social per contribuir en l’impuls del consum 

responsable a la ciutat de Barcelona d’acord amb les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona. 

Com puc fer arribar el meu interès? 

Les organitzacions interessades han de presentar el seu interès en el següent formulari abans del 

divendres 30 de setembre a les 14h.  

Durant la segona quinzena d’octubre es farà públic el resultat de les entitats que han estat 

seleccionades. 

I si tinc dubtes? 

Podeu contactar amb l’organització a través del correu firaconsumresponsable@bcn.cat 

Com es seleccionaran les experiències participants? 

Un cop tancat el termini, i en funció de les mostres d’interès rebudes, l’Ajuntament realitzarà un anàlisi i 

una proposta d’entitats, calendari i activitats per a la Fira. La proposta serà presentada i validada en el 

marc de l’àmbit participat de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària. 
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Durant la segona quinzena d’octubre es contactarà amb totes les entitats seleccionades per tal 

d’acordar les condicions de la seva participació, que quedaran recollides i signades en un full de 

compromís. 

 

Es tindran en compte els següents criteris: 

1. Proximitat: Les organitzacions hauran d’estar ubicades preferentment a la ciutat de Barcelona. 

2. Economia social i solidària: hauran de pertànyer a l’economia social i solidària (cooperatives, 

societats laborals, associacions, fundacions, empreses d’inserció, centres especials de treball, 

economies comunitàries). 

3. Qualitat: hauran d’oferir productes de qualitat, que acompleixin les diferents normatives 

relatives a la seguretat i la salut. 

4. Condicions de producció: els productes hauran d’estar elaborats tenint en compte els seus 

impactes socials i ambientals. 

5. Diversitat: Es vetllarà per oferir una diversitat àmplia de productes que ajudi a fomentar un 

consum responsable entre la ciutadania. Assegurant principalment l’oferta en els àmbits de 

l’alimentació, roba, cultura i coneixement, comunicació i  informació crítica, oci, lleure i turisme 

responsable; finances i assegurances ètiques, salut i cures i d’altres que puguin ser d’interès per a 

la ciutadania. 

6. Compromís: Es prioritzaran aquelles organitzacions que mostrin un major compromís amb el 

foment del consum responsable, planificant activitats de retorn social relacionades amb els 

objectius de la Fira i col·laborant en les accions de promoció de la mateixa.  

7. Disponibilitat: Es prioritzaran aquelles entitats que assegurin la seva presència en la Fira en els 

termes acordats i que permetin mantenir una oferta atractiva i diversa al llarg de tota la Fira. 
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