On som?
Ens pots trobar a l’ESPAI OBERT
c/Violant d’Hongria, 71 1r (08028 Bcn)

Entra en Acció!

Quan ens reunim?
Quedem els dilluns a les 18h, fins les 21h aprox.
Contacta’ns
e-mail: barcelona@ecologistesenaccio.cat
HU

U

Uneix-te al nou grup
de Barcelona
d'Ecologistes en Acció

Com pots participar?
•

84 €/any

...... €/any

(indica quantitat)

42

(recursos limitats)

Quota:

Fes-te soci d'Ecologistes en Acció de
Barcelona
• Vine a les reunions i participa en els grups
que treballen els diferents temes
• Ajuda'ns a difondre el nou grup i les seves
activitats

Fes-te soci d'Ecologistes en Acció de Barcelona

Com a grup local està federat a Ecologistes
en Acció de Catalunya.

Totes aquestes activitats es duen a terme gràcies
al treball voluntari i la col·laboració amb moltes
persones i entitats

Nom i Cognoms:.................................................................................

Defensem unes relacions sostenibles de
tots els éssers humans amb el medi ambient i
una repartició equitativa dels recursos entre
les persones que ja existeixen i les que han
de venir, entre el Sud i el Nord.

Com ens organitzem?

Adreça:...............................................................................................

Formem part de l'ecologisme social, que
entén que els problemes mediambientals
tenen el seu origen en el model de producció,
distribució i consum, del que deriven també
altres problemes socials.

Pla territorial de la Regió Metropolitana
Canvi climàtic
Agroecologia
Municipalització de l'aigua i el seu estalvi
Sobirania alimentària
Mobilitat
Crisi socioambiental
Aplicació de la Nova Cultura de l’Aigua
Decreixement
Ecofeminisme
... i els que vulguis treballar amb nosaltres!

Correu electrònic:...............................................................................
€/any

Treballem per una nova ètica en les relacions
dels éssers humans amb els altres éssers
vius i els seus hàbitats, entenent que el destí
de les societats humanes és inseparable dels
ecosistemes naturals.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telèfon(s):.......................;......................... DNI: ................................

Ecologistes en Acció de Barcelona és una
organització cívica plural en la qual tenen
cabuda diferents maneres de viure
l'ecologisme i on entenem que la nostra
relació amb la Natura no pot continuar basantse en la idea d'explotació i dominació.

Quins temes treballem?

Núm. Compte :_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Signatura:

Qui som?

