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http://www.mecambio.net  

 

Mecambio.net és una iniciativa que sorgeix en xarxa ia la Xarxa per oferir una guia 

d'alternatives de consum responsable, amb proveïdors ètics de qualsevol camp 

d'activitat que promoguin formes de consum, prosumo i producció que compleixin 

amb una sèrie de requisits bàsics. Informa sobre les diferents possibilitats que hi ha 

perquè puguem prendre la decisió de canviar els nostres proveïdors habituals (que 

solen ser grans empreses i/o multinacionals) per altres que comparteixin valors, 

pràctiques i ideals. 

 

El primer criteri que contempla la plataforma és que els projectes participin d'un 

ecosistema no només de valors o ideals sinó de pràctiques, i que aquestes 

pràctiques tendeixin a un sentit de comunitat, no únicament de clients com una 

col·lecció d'individus amb targeta de crèdit. També s'han de basar en una gestió, 

producció i relacions que siguin sostenibles, justes, distributives (no acumulatives) i 

participatives (no clientelars). 

 

A l'apartat Sin prisa pero sin pausa trobareu proveïdors que s’utilitzen de manera 

puntual (per veure una pel·lícula, comprar menjar o cuidar la salut, per exemple). 

En aquest cas, no s’ofereix una llista tancada de proveïdors (perquè en molts casos 

són molt locals, o les opcions són molt esteses), sinó que ens expliquen els 

principals canvis que s’estan produïnt en cada un dels àmbits, oferint una selecció 

de proveïdors que responen a aquests canvis d'una manera justa i responsable. Des 

de la pàgina es pot accedir, també, a altres plataformes que proposen llistats de 

proveïdors o de sistemes d'intercanvi, com la web de Consumo Colaborativo. I 

podeu participar de manera activa alimentant la guia al compartir les vostres 

pròpies propostes. 

Seguiu Mecambio.net a Twitter: @MECAMBIOYA amb el hashtag #MECAMBIOYA i a 

Facebook. 
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