
ELS AVANTAGES DE FER-SE SÒCIA O SOCI 
D’ECOCONCERN-INNOVACIÓ SOCIAL

> Donar suport a una iniciativa socialment neces-    
sària, que Difón alternatives setmanalment

> rebre l‘ecocorreu i els nostres papers o arti-
cles sel·leccionats per correo postal

> participar en les activitats De l’associació

> Donar suport als projectes i col·laboracions

Carrer Carders 12, principal 08003 Barcelona,
 Metro: L4 Jaume I i L1 Urquinaona. Arc de triomf

PUBLICACIONS
Les nostres publicacions es poden demanar a la 
nostra secretaria els dimarts de 19 a 22 h en el 
carrer Carders 12, principal.

ECOCORREU

Butlletí informatiu de l’Associació, que conté  
l’agenda  de  les activitats dels dimarts i una 
breu descripció de les xerrades realitzades. 
És un espai d’informació per els socis/es.

PAPERS D’INNOVACIÓ SOCIAL

És la publicació que permet conèixer, de 
manera breu  i divulgadora, propostes inno-
vadores. Cada Paper d’Innovació Social és co-
mentat per l’autor o l’autora en el marc de les 
activitats. Els títols fins ara publicats són 105 i 
tracten sobre; ECOLOGIA, SOSTENIBILITAT , CONSUM 
RESPONSABLE, ECONOMIA,  EDUCACIÓ, POLÍTICA, TER-
RITORI I URBANISME, ...  
Tot el llistat es pot consultar al nostre bloc en 
línia, així com els resums de molts d’ells.

PAPERS DE SOSTENIBILITAT

Aquesta publicació pretén oferir una pers-
pectiva àmplia de la temàtica de la sos-
tenibilitat. Són fruit de l’antic acord de col-
laboració entre el Centre de Recursos Barcelona 
Sostenible de l’Ajuntament i EcoConcern-Innovació 
Social. Els títols publicats fins ara són 34 dels 
quals teniu un llistat en aquest full. La col.
lecció ja es pot consultar escanejada al nostre NOU 
bloc de publicacions en línia en: ecoconcernpu-
blicacions.blogspot.com que estem construint 
gràcies a la colaboració amb l’assignatura Des-
envolupament Sostenible del grau de Ciències 
Ambientals de la UB i a proposta de la Dra. Aliò.

tots els títols publicats fins ara són:
1. Ecotaxes. La reforma fiscal ecològica i social com a 
resposta a la globalització. Jordi López Ortega
2. Fent la Sostenibilitat participativa, per fer sostenible la 
participació. Tomàs R. Villasante
3. Imatges i discursos de la Sostenibilitat. Mercè Agüe-
ra i Josepa Bru
4. L’energia a les ciutats: una reflexió i una guia d’acció. 
Josep Puig i Boix
5. L’alimentació a la ciutat sostenible. Jordi Bigues i 
Héctor Gravina

6. El disseny de la ciutat sostenible: principis i recoma-
nacions des del punt de vista de l’administració pública. 
Joaquim Viñolas i Marlet
7. L’habitatge a la ciutat sostenible. David Baringo i 
Jofre López
8. Ecotaxes: la reforma fiscal ecològica, una resposta a 
la globalització. Jordi López Ortega
9. L’organització espacial de la ciutat.  José Miguel 
Jiménez Ortiz
10. El ciutadà respectuós amb la seva mobilitat. Ole 
Thorson
11. El paper de les administracions en el consum res-
ponsable. Montse Peirón
12. Sostenint la vida: el desafiament turístic. J. Buades
13. Principis bàsics dels sistemes sostenibles. Joan 
García
14. La bici a la ciutat, totes les peces. Eliseu T. Climent
15. Les entitats per un bon clima. Com calcular, reduir i 
compensar les emissions d’efecte hivernacle. Jordi Bigues
16. La ciutat, un futur per la biodiversitat. Karim Lapp
17. Manifest sobre el futur del aliments. Vandana Shi-
va i Jerry Mander Comissió Internacional.
18. Renda bàsica, sustentabilitat i sostenibilitat.
José Iglesias Fernández
19. Economia solidaria , economia sostenible. XES
20. Una nova cultura del territori. Enric Tello
21. El Tinter Art gràfiques, edicions i produccions, SAL
22. Crisis energètica i opcions de sostenibilitat. Daniel 
Gómez
23. Biocarburants: amenaça, repte, oportunitat o neces-
sitat? Joaquim Corominas
24. Manifest sobre el canvi climàtic i el futur de la segu-
retat alimentàri. 2008, Per la Comissió Internacional 
per al Futur de l’alimentació i l’Agricultura
25. El turisme i la justícia climàtica global. J. Buades 
26. Los mitos del progreso técnico vistos desde la óptica 
de la sostenibilidad. Traducció. i adaptació feta per 
l’Entesa pel decreixement de Barcelona. (S)
27. Transformacions cap a la sostenibilitat. Respostes 
conjuntes a la doble crisis ecològica i econòmica. 
Marko Ulvila i Jarna Pasanen 
28. Canvi global, Espanya 2020/50. Energia, Economia 
i Societat. (CCEIM)
29. Salinització: El riu LLobregat i la mineria de potassa 
al Bages Roger Lloret Rios (Químic i meteròleg) 
30. El decreixement: acció clau per establir la sostenibi-
litat Joan García (Doctor en Química i medicina)
31. Fukushima. Santiago Vilanova (Escriptor, químic)
32. Aspectes tecnològics, ecològics i econòmics del ve-
hicle elèctric. Josep Ma. Castells (Engineer elèctric)
33. Els manifestos per a la protecció ambiental i la cul-
tura de la sostenibilitat. (2vol.) Mari Angels Alió (C)
34. Gent resilient en un planeta resilient. Un futur que val 
la pena triar. Nacions Unides (C)

Idiomes:   (C)Català (S)Castellano



 

DESEMBRE 2018

Dimarts 4/12 19,30 h –Taula rodona
“Del ‘Mare Mortum’ als menors immigrants no 
acompanyats” amb diverses entitats.

Dimarts 11/12 19,30 h – Trobada/Meet Up
Trobades participatives per debatre temes d’inno-
vació social i com obrir-les a les xarxes

Dimarts 18/12 19,30 h  – Xerrada taller
”Malbaratament alimentari” a càrrec de Zero waste 

BCN i l’equip de recerca “Fem barri, reduïm residus,...”  
+  Sopar de Nadal casolà i de reaprofitament

GENER 2018

Dimarts 15/1 19,30 h – Xerrada-col·loqui
“Cap a la desaparició dels gèneres” 
 a càrrec de Marina Subirats (Sociòloga i gestora pública)

Dimarts 22/1 19,30 h  – Fem Ecoconcern
Reunió Oberta de programació del curs 

Dimarts 29/1 19,30 h – Cinefòrum documental
 “Sobre la marxa”(Jordi Morato, 2013,VO. Subt. Cast. 77’) 

TOTS ELS ACTES ÉS CELEBREN AL NOSTRE 
ESPAI ASSOCIATIU DE BARCELONA:

Carrer Carders 12, principal [RAI]*
Metro: L4 Jaume I / L1 Urquinaona

Telèf.: 933190351 Horari secretaria Dimarts: 19h - 22h
Correu electrònic: ecoconcern@pangea.org
Bloc: elracodeldebat.blogspot.com (Actualitzat)
Facebook: EcoConcern-Innovació-Social  
Twitter: @EcoConcern_BCN 

Publicacions: ecoconcernpublicacions.blogspot.com.es
Antiga Web: www.pangea.org/ecoconcern 

*Entrada lliure socis d’Ecoconcern o amb carnet 
RAI (4 euros tot l’any. Es pot fer al moment).

AGENDA   ACTIVITATS  18/19 

SETEMBRE 2018

INAUGURACIÓ DEL CURS 2018-2019

Dimarts 25 de setembre, a les 19,30 hores

- Xerrada-col·loqui - 

“ Propostes contra el barricidi. Com 
evitar l’expulsió de veïnat i comerciants dels 

centres urbans? ”  
 A càrrec de DaviD bravo (arquitecte)
 i alDo reverte (Sindicat de Llogaters)  

OCTUBRE 2018 
Dimarts 2/10 19,30 h – Vídeofòrum documental
“Curtmetratges sobre agricultura urbana” . Se-
lecció a càrrec d’Educahorts- Socioecologia amb 
S.Casado de l’”Humus film festival” i l’APLEC d’agri-
cultura urbana.

Dimarts 9/10 19,30 h – Trobada/Meet Up
Trobades participatives per debatre temes d’inno-
vació social i com obrir-les a les xarxes

Dimarts 16/10 19,30 h – Teatre-monòleg interactiu
“Viatge al món de bon rotllo”
 A càrrec de Lorens Witty – membre de CCCgCCC
 
Dimarts 23/10 19,30 h – Fem Ecoconcern
Reunió Oberta  per organitzar la castanyada

Dimarts 30/10 19,30 h – celebració conscient
Castanyada de proximitat i zero residus amb mú-
sica per celebrar tots sants

NOVEMBRE 2018

Dimarts 06/11 19,30 h – Xerrada-col·loqui
“Contaminants hormonals, tòxics en el teu dia a 
dia. Què són, com ens afecten i que podem fer?”
Amb Fernando “Topo” Saaz, d’Ecologistes en acció

Dimarts 13/11 19,30 h  – Trobada/Meet Up
Trobades per debatre temes d’innovació social i 
com obrir-les a les xarxes

Dimarts 20/11 19,30 h – Xerrada-col·loqui
“La Francmaçoneria: diversitat d’obediències” 
amb Miquel-Dídac Piñero Costa (historiador, escriptor)

Dimarts 27/11 19,30 h – Fem Barri autosuficient
“Fem barri, reduïm residus, construïm economia 
circular”.  Reunió oberta grup de recerca

QUÈ ÉS

EcoConcern-Innovació Social?
EcoConcern-Innovació Social és una associació 
sense ànim de  lucre, nascuda a Barcelona 
l’any 1991, amb l’objectiu de promoure inno-
vacions orientades a suscitar millores socials. 
Amb un esperit multidisciplinari, les propostes 
i alternatives sempre es generen mitjançant el 
debat i la crítica en el marc d’una recerca con-
trastada.

Com funciona l’associació?

ÀREA d’ACTIVITATS. 

L’activitat central de la nostra associació són 
les xerrades-col·loquis i activitats setmanals 
dels DIMARTS a les 19.30h en el carrer Carders, 
12, principal, en el local de RAI (Associació as-
sembleària i plataforma de Recursos d’Anima-
ció Intercultural). Aquests actes estan oberts 
als socis i sòcies i al públic en general i són 
anunciats amb antelació en el bloc i comuni-
cats per correu electrònic.

ÀREA de DIFUSIONS. 

Consulteu el bloc d’ -els Dimarts D’ecocon-
cern- a l’adreça elracoDelDebat.blogspot.com  
per consultar l’agenda, compartir opinions i 
afegir o demanar informació. La pàgina s’ac-
tualitza setmanalment amb informació com-
plementària sobre properes activitats, canvis 
de programa, i s’aniran penjant  gravacions, 
resums, publicacions ... per completar poc a 
poc aquesta eina d’informativa

El Butlletí de la nostra associació -ecocorreu-   
s’envia dos cops l’any en paper als nostres 
associats amb l’agenda d’activitats, els re-
sums de les conferències, i articles que cre-
iem poden ser del seu interès. Així mateix ac-
tualitzem setmanalment la nostra pàgina de 
-facebook -, juntament amb el bloc i el perfil 
de -twitter. Completem la nostra presència a 

les xarxes socials amb el nou canal de Youtu-
be -XerraDes ecoconcern- .
Creiem important treballar en Internet, no volem 
que tot aquest coneixement tan interessant només 
es quedi dintre de la nostra sala de conferències i 
ja hem penjat alguns vídeos en el canal. Per con-
tinuar aquesta feina tan important estem oberts a 
propostes de finançament i/o suport d’entitats o 
voluntàries.

3. ÀREA de COL·LABORACIONS. 

Hem establert un conveni d’aprenentatge-
servei amb l’assignatura participativa “des-
envolupament sostenible” de la universitat De 
barcelona.(Vegueu apartat “publicacions”)
Mantenim relacions amb els moviments soci-
als del nostre barri i altres grups alternatius, 
en especial, en l’àmbit dels sistemes soste-
nibles, del decreixement i residu zero. També 
col·laborem amb dinamitzacions i tallers amb 
a través del Projecte “eDucahorts - socioe-
cologia”: EDUCAHORTS@GMAIL.COM

Participem en Xarxa amb els usuaris del local 
associatiu que compartim en el RAI. 
També participem activament en la FEDERA-
CIÓ CASC ANTIC PER A LA GESTIÓ COMU-
NITÀRIA del casal de barri “Pou de la Figuera”.

4. ÀREA de ECONOMIA.

ECO-CONCERN en l’actualitat opera sols amb 
el suport econòmic dels seus associats (vegeu 
“avantatges de ser soci”). En el passat s’ha 
rebut alguna subvenció de l’Administració  per 
donar viabilitat a certes publicacions. 
Això ens dóna independència d’actuació.  

5. ÀREA de PARTICIPACIÓ

Si  hi voleu presentar un  un vídeo o confe-
rència, el projecte està obert a tothom. Po-
seu-vos en contacte amb nosaltres ecocon-
cern@pangea.org.
nou-> fem barri, reDuim resiDus, construïm economia circular 
- Grup de recerca dinamitzat per María Toral i Au-
rora Santini. Info: tl. 650 370007 // EDUCAHORTS@
GMAIL.COM
Continuem amb les “Trobades de Lectura i co-
mentari compartits de Textos de saviesa”. Info: 
tl. 654 84 18 45

Gràcies a tots els socis/es que hi dediquen part del seu 
temps d’una manera voluntària. 
Si teniu qualsevol dubte o suggeriment, escriure a eco-
concern@pangea.org


