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L’OMIC de Castellar porta dues exposicions a El Mirador per
commemorar el Dia Mundial de Consumidor

Divendres 9 de març de 2018

Castellar del Vallès commemorarà un any més el Dia Mundial de Consumidor, que
se celebra cada 15 de març, i ho farà amb dues exposicions que s’instal·laran les
properes setmanes a El Mirador, de la mà de l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC).

La primera que s’hi podrà visitar, del 12 al 19 de març, és la que porta per títol
“Lidera el teu consum. Ciutadà actiu, consumidor responsable”, que pretén ser un
viatge pels cinc sentits que hom ha de posar com a persones consumidores. Es tracta
d’una exposició modular sobre consum responsable que porta els visitants a
reflexionar sobre tots els aspectes de la vida com a persones consumidores i, alhora,
proporcionar la informació i les eines necessàries per consumir responsablement.

D’altra banda, del 19 al 26 de març s’instal·larà a El Mirador l’exposició “Consum,
com som?”, una mostra que intenta donar resposta a preguntes diverses com ara
quins són els nostres drets quan consumim, si entenem o no adequadament la
informació que trobem a les etiquetes dels productes o on i com podem consumir
responsablement.

Ambdues exposicions itinerants de la Diputació de Barcelona que s’adrecen a tota
mena de públic i es podran veure a l’Espai Sales d’El Mirador, de 10 a 20 hores.

Val a dir que l’origen del Dia Mundial del Consumidor es troba en el discurs que va
pronunciar el president dels EUA John F. Kennedy el 15 de març de 1962, en què
incidia en els drets dels consumidors. L’ONU va instaurar oficialment aquesta data
l’any 1983. Més tard, el 2011, l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum,
impulsada per la Diputació de Barcelona, va proposar organitzar de manera
periòdica una campanya de comunicació conjunta de tots els ens locals que en
formen part, adreçada a la ciutadania, per commemorar el Dia Mundial del
Consumidor amb un lema unitari. El d’aquest 2018 és “Els teus drets viatgen amb
tu, no te’ls deixis a casa”.
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