
Benvolguts amics,
Ens plau convidar-vos a la conferència  - taller :

“SAVIESA PER A UNA SOCIETAT SOSTENIBLE”

Divendres, 21 d’ octubre, de 18.30 h a 21 h.

A càrrec de Pere Subirana i Samitier, consultor ambiental i expert en consum 
responsable i sostenibilitat. 

S'arriba a una societat sostenible gràcies a uns criteris, valors i principis que 
determinen accions i pràctiques. Aquests criteris han de ser de qualitat, han de ser 
aplicables a llarg termini i han de tenir conseqüències positives.

Per primer cop la societat sostenible és sinònim de societat de la saviesa. Però la 
saviesa no es té, la saviesa es conrea tant a nivell personal com col·lectiu.
En aquest espai intentarem respondre a la pregunta: quins agents han de facilitar 
el desenvolupament de la saviesa i, amb quines eines? 

Taller dirigit a : usuaris, entitats de caire ambiental, tècnics municipals, 

professionals del camp de les ciències, l’educació ambiental i la gestió de la 

sostenibilitat del territori en l’ àmbit públic i privat i en definitiva, a qualsevol 

possible “agent de canvi” o “agent facilitador”.

..." M'interessa el futur, per què és el lloc on he de viure la resta de la meva vida".



Conferència - Taller 

“SAVIESA PER A UNA SOCIETAT SOSTENIBLE”

Divendres, 21 d’ octubre, de 18.30 h a 21 h. 
Lloc: Espai d’Informació Ambiental , Pl. Antoni Sabater Esteve. Reus

Continguts:
•Els valors de la sostenibilitat

•Metodologies per fomentar la reflexió personal i col·lectiva (organitzacions 
que aprenen, dinàmica de sistemes...) 

•La saviesa entesa com la recurs per a gestionar processos a llarg termini 
que generin conseqüències positives.

Objectius:
•Reflexionar sobre la sostenibilitat i tot allò que comporta a nivell personal i 
col·lectiu.

•Donar eines per a facilitar transformacions: eines conceptuals i
experimentals. 

•Reflexionar sobre quines metodologies hi ha que ens ajudin a comprendre 
a abans d'actuar. 

Activitat gratuïta. Places limitades.
Cal inscripció prèvia: 977 010 088 o bé info.eia@reus.cat


