Associació El Rastrell
Ciutadania activa per una economia més
solidària i sostenible

LÍNIA D’ACCIÓ

TIPOLOGIA

Sostenibilitat en Comú

Projecte Emergent

DESCRIPCIÓ:
Projecte de sensibilització i educació en valors sobre els efectes que l'actual
model de desenvolupament econòmic té en les persones i el medi ambient,
aportant solucions i exemples que es donen en el nostre entorn més
immediat com a forma de contribuir a un desenvolupament sostenible,
posant en el centre a les persones, les seues necessitats, sensibilitats i el
medi ambient.
Per a açò es va a realitzar tres jornades de difusió durant els mesos d'abril i
maig on es parlarà de (i) l'economia solidària com a alternativa de
desenvolupament econòmic, (ii) el reciclatge, la reutilització, la reducció i la
recompra com a mitjans per a la creació de treball, ocupació digna i per la
sostenibilitat ambiental, (iii) les finances ètica i el desenvolupament social, i
(iv) el consum responsable i l'agricultura ecològica.
Els ponents d'aquestes jornades seran representants de col·lectius de la
ciutat de València i d'altres comarques del País Valencià compromesos pel
desenvolupament sostenible i un model alternatiu d'economia.
POBLACIÓ DESTINATÀRIA:
Dirigit a la població en general de la ciutat de València i voltants, amb
especial incidència en joves, estudiants universitaris, emprenedors i
activistes i persones compromeses pel desenvolupament del seu barri i la
conscienciació ciutadana.
LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE:
Centres socials i comunitaris de la ciutat de València.
PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT?
El model actual de desenvolupament té efectes severs sobre les persones i
el medi ambient, no obstant açò existeix una altra manera de fer les coses
sent una d'elles la transformació cap a un model de desenvolupament
econòmic que pose en el centre a les persones.
Existeix un pensament ja elaborat respecte al que és l'economia alternativa,
solidària i pel ben comú, així com experiències properes que contribueixen a
construir aquesta economia per a les persones, el qual entenem que ha de
ser difós i dau a conèixer a la ciutadania perquè, des de la conscienciació i
sensibilització, es convertisca en motor de transformació social per un món
millor i més just.

