
 

  

Dimecres, 19 de Octubre – 18:30h en ADEIT (Plaça de la Mare de Déu de la Pau 3, València) 

Consum diferente: IGUALS OPORTUNITATS 

Perla Álvarez: Lluita contra l'acaparament de terres a Paraguay 

Coordinadora Nacional de Dones Rurals i Indígenes CONAMURI-Paraguay 

 

María Hidalgo: Consum col·laboratiu 

CEO i Responsable de projectes de  Diseño Social EN + 

 

Juanjo Martínez:  Comerç Just 

Vicepresident de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo 

 



 

DIÀLEGS DES DE LA CIUTADANIA: ALIMENTANT IDEES, és un espai 

per compartir i reflexionar sobre les causes d'un sistema alimentari fallit i sobre 

algunes alternatives a un model de consum en el que quasi 1.000 milions de 

persones, dones en la major part, van al llit famolenques cada nit en un món que 

produeix aliments suficients per tothom.   

              

Us convidem a escoltar i dialogar amb tres persones i 

les seues propostes de transformació social:  

 
PERLA ÁLVAREZ: Lluita contra l'acaparament de terres a Paraguay 
Perla parla amb passió sobre els drets d eles dones, és una entusiasta defensora 

dels drets humans i membre de CONAMURI - Coordinadora Nacional de Dones 

Rurals i Indígenes i representant de l' Articulación Curuguaty.  

 
“Hem d'utilitzar el nostre poder per detindre l'acaparament de la 

terra", deia amb contundència Perla  en defensa de dels drets de les 

famílies i els jòvens sense terra de Curuguaty.  

 
MARÍA HIDALGO: Consum col·laboratiu 
María és CEO i Responsable de projectes de Diseño Social EN+.  Junt al 

desenvolupament de projectes de comunicació social per a ONG’s, és des de 

2011 una de las impulsores del consum col·laboratiu, al qual ha dedicat un 

apartat complet al llibre "Armas de Construcción Masiva". Actualment coordina 

junt al connector de OuiShare Albert Cañigueral, el primer MOOC sobre Economia 

Col·laborativa en llengua castellana. 

 
“En un món en el que semblen primar els interessos individuals també hi 

ha un espai per a una nova forma de fer les coses. L'economia de la 

col·laboració i el consum col·laboratiu prenen força i rescaten un 

concepte essencial: les comunitats…”  
 

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ: Comerç Just 

Juanjo, és Vicepresident de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo i 

Responsable de les tendes d'Oxfam Intermón. Juanjo presentarà el comerç just 

com una ferramenta de desenvolupament al mateix temps que ferramenta de 

sensibilització, farà una descripció genèrica i ens portarà fins Uganda i el treball 

amb el café, producte primari de major valor en el comerç mundial, només 

superat pel petroli.  

 

“La finalitat del comerç just va més enllà de la seua comercialització, 

doncs pretén conscienciar sobre un consum més responsable i ètic, 

basat en el respecte i la justícia”.  
 

 

 


