
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alvaro Porro González  
Madrid, 18 d’agost de 1978 
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum 
 
Formació acadèmica  
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid (2002) 
 
Trajectòria professional 
Ha estat director executiu de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat 
de Barcelona Activa  (Ajuntament de Barcelona), des de desembre de 2015. Fundador 
i creador del projecte “Estarter”, una iniciativa innovadora de suport i acompanyament 
a la emprenedoria col·lectiva pertanyent a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Activista en diverses àrees com el 
consum responsable, l’habitatge, la sobirania alimentària, l’economia social i els 
processos participatius. Va coordinar el projecte d’investigació “Consumo y Cambio 
Global 2020-2050” a la Fundació de la Universidad Complutense de Madrid. Fundador 
de  la revista “Opcions” especialitzada en el consum i estils de vida transformadors de 
la qual ha estat codirector, investigador i redactor. També ha estat director del Centre 
d’Investigació i Informació en Consum (CRIC), editor de la revista des d’on va dur a 
terme la realització i coordinació de projectes d’investigació i divulgació, així com 
l’articulació i formació. Ha sigut formador en l’àmbit de l’economia social i de consum 
sostenible. Ha participat en diversos mitjans de comunicació, en diversos llibres 
col·lectius i ha codirigit un documental relacionat amb aquestes temàtiques. Va 
treballar durant dos anys i mig en la xarxa internacional EYFA amb seu a  Amsterdam. 
També es facilitador de grups i formador per a la facilitació. Format a l’Escola de 
Process Work. 
 
Informació addicional  
 

� Coordinador i docent  en el Postgrau en Economies Cooperatives IGOP-UAB, i 
docent al Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària IGOP-UAB. 

� Coordinador de Formació en Emprenedoria Col·lectiva i Iniciativa Social del 
programa SwitchMed. 

� Consultor en el projecte “Empoderem per Transformar”, d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social i IGOP. 

� Creador i dinamitzador del projecte  “Retos Organizativos para la Economía 
Social y Solidaria”. 

� Ha escrit diversos articles en mitjans especialitzats com la Revista “Soberanía 
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas”, Revista Papeles, col·laborador al bloc 
“alterconsumismo” en El País i a la Revista “Nous Horitzons”.  

� Autor de l’estudi ““Fiscalidad y otros Incentivos Económicos. ¿Promueven 
actitudes proambientales?.  



� Disseny, coordinació i facilitació del Seminari “Escenarios de Futuro sobre 
consumo y estilos de vida sostenibles”. 

� Coautor de l’estudi “Cambios de futuro. Construyendo escenarios 
participativos.”.  

� Coautor del documental que ha estat doblement premiat: “Tres Historias y un 
vaso de Leche”. 
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