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Empremta ofereix diversos tallers i xerrades sobre la cultura de la sostenibilitat que les
administracions poden programar als municipis o equipaments:
1. TALLERS I ESPAIS PARTICIPATIUS PER A FIRES I ESDEVENIMENTS.

Es tracta d’espais vivencials de joc, reflexió i participació dinamitzats per un/a educador/a oberts
a la participació espontània de la ciutadania i que es poden realitzar en espais públics en motiu de
fires o altres esdeveniments municipals. Durada a convenir.

2. XERRADES I TALLERS PER A GRUPS.
Es tracta d’espais vivencials de trobada i d’intercanvi de recursos, coneixements i experiències
inspiradores de sostenibilitat adreçats a grups que es poden realitzar en biblioteques, centres
cívics, entitats, etc. El respecte i l’escolta de les necessitats individuals i col·lectives dels
participants esdevenen claus per facilitar canvis d’hàbits i apoderar-los a participar en la cultura
de la sostenibilitat.
A banda dels tallers descrits a continuació, també es poden dissenyar altres propostes a mida, en
funció dels vostres interessos i necessitats.
Explica’ns la teva idea i et farem una proposta a mida!

1.

TALLERS I ESPAIS PARTICIPATIUS PER A FIRES I ESDEVENIMENTS

 Espai de jocs sobre consum responsable “Dóna-li la volta al consum” (infants de 5 a 12 anys)

Dinamització de diversos jocs de curta durada sobre el consum responsable (compra responsable,
ecohistòries quotidianes, memòria verda, etc.) L’inici de cada joc serà mitjançant una gran ruleta
del consum, que els mateixos infants faran girar. A més, hi haurà un espai “Què hi pintes tu al
mercat?” per a aquells infants que vagin arribant i hagin d’esperar torn.
 Espai participatiu “El Mercat del canvi: el paper del consumidor conscient” (públic familiar)

Dinamització d’una compra en un mercat simulat on els consumidors descobreixen els impactes
associats al seu consum i busquen possibles alternatives de consum. L’espai consta de dues
parades: el mercat convencional amb objectes i ofertes atractives on fer la compra convencional i
descobrir els impactes associats (a través d’imatges amagades) i el mercat de les alternatives
(regals immaterials, segona mà, intercanvis, consum col·laboratiu, etc.) on inspirar-se per a fer el
canvi cap a un consum conscient que tingui un menor impacte i alhora posin en valor el temps, els
coneixements o els vincles personals. Els participants poden deixar la seva empremta-missatge en
un espai final.
 Espai participatiu “Festes+ sostenibles” (públic familiar)

S’ofereix als participants un espai per a fer manualitats amb materials reutilitzats (capses amb
paper de regal i tions amb taps de suro) a canvi d’un petit joc/prova prèvia que inspiri alguna bona
idea per unes festes més sostenibles. S’aborden temàtiques com els regals, el menjar, els residus
o la decoració. Finalment, es proposa personalitzar un missatge per a desitjar unes festes +
sostenibles i difondre’l a les xarxes socials.

2.

XERRADES I TALLERS PER A GRUPS

 Taller sobre economia domèstica “L’art de repartir el pastís: Com reduir despeses i alhora millorar
la nostra qualitat de vida?” (públic adult)

Taller d’economia domèstica adreçat a tota mena de públics que permetrà visibilitzar que existeixen
recursos no monetaris ni acadèmics que poden permetre millorar la qualitat de vida i alhora reduir
les despeses. A través de xifres, fets i recursos disponibles es posarà de manifest com poder fer
front a temps difícils des de la creativitat i la cooperació. També es dedicarà un espai per entendre
la complexitat de viure a la societat de consum i debatre sobre com aquesta pot crear noves
necessitats.
 Joc “engega’t: Participa i guanya la partida al canvi climàtic!” (infants entre 7 i 12 anys)

Dinamització d’un joc de taula per equips que ens planteja en format concurs diferents proves per aprendre
i reflexionar sobre l'estalvi i l'eficiència energètica d'una manera lúdica i participativa.
EnGegA’t és un joc de taula representat per l’escala de qualificació
energètica de la G a la A. Durant la partida els jugadors avancen,
encertant diferents tipus de caselles (pregunta, càlcul, paraules tabú
o Tots juguen). Els jugadors han d’escalar de la fila de menor
qualificació energètica, caracteritzada com a la fila G, fins la fila de
major qualificació energètica caracteritzada com a la fila G.

 Xerrada -taller “Actuar pel medi ambient des de l’economia social” (joves i públic adult)

Els problemes ambientals clamen un canvi de model de societat, on la comunitat i el seu territori
se situïn al centre. Parlarem de com la participació, l’apoderament i la comunitat són motors per
garantir una societat sostenible i coneixerem iniciatives molt diverses i transformadores que
s’articulen des de l’economia social a favor del medi ambient.

