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El projecte 9barrisCoopera impulsa unes jornades

d'economia solidària

El cap de setmana del 9, 10 i 11 de novembre, Nou Barris viurà la primera edició de les Jornades d'Economia

Alternativa i Solidària del districte. Aquest esdeveniment servirà per presentar la nova xarxa veïnal que treballa

per construir una altra manera d'entendre l'economia.

Les Jornades d'Economia Alternativa i Sol idària de Nou Barris seran un punt de trobada per a persones i projectes i

esdevindran, també, un espai d' intercanvi de coneixements i experiències. L'objectiu és fer més forts els l laços entre iniciatives

d'economia sol idària i , d 'aquesta manera, anar consol idant aquest model al barri .

Estan organitzades per 9BarrisCoopera, una xarxa que aglutina projectes que tenen una manera sol idària de produir i

consumir, diferent a la que planteja l 'economia capital ista.

Aquesta xarxa vol sumar experiències organitzatives, més democràtiques i amb una final itat social , més enl là de les fronteres

de la pròpia empresa; també vol ser una proposta en positiu per trebal lar per garantir els drets laborals; i , a l mateix temps, vol

ajudar a crear una sensibi l i tat col · lectiva per produir i consumir respectant el medi ambient.

Aquestes Jornades constaran de diferents activitats de reflexió, d' intercanvi de coneixements i d'oci que ompl irant els dies 9,

10 i 11 de novembre el Casal Popular 3 Voltes Rebel de Nou Barris, situat al Passeig Urrutia, 125.

Més informació:

9Barris Coopera - http: //9barriscoopera.org

El programa d'activitats:

Divendres 9/11

21h. Presentació del projecte

Presentació de productes i serveis. Sopar-degustació amb productes ecològics.

23h. -01h. Bal l amb barra de bar i moj itos.

Dissabte 10/11

10h- 12h. Esmorzar-debat

12h-14h Espectacle i diversió infanti l .

14h-16h Menjar de tapes.

17h. -19h. Cafè-tertúl ia .

19h. -21h. Cine.

22h. -23h. Sopar cubà.

23h-01h. Concert amb barra de bar i moj itos.

Diumenge 11/11

12 A 14h. Aperitiu musical .

17 h. -19H. Cafè - tertúl ia: "Economia Alternativa i sol idària" .

19h-20h. Tancament i agraïments amb brindis.

Durant les jornades: Exposició sobre cooperativisme, venda de productes i serveis.




