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 Ciutats en Transició  
 
Coneixerem i revisarem el Manual de Transició. El moviment de Ciutats en Transició aporta 

solucions concretes per fer front al canvi de paradigma energètic. Què hi podem aportar com a 
individus i com a col·lectius organitzats? Hi ha iniciatives que ja estan en marxa i altres de fàcil 
plantejament i aplicació. Fins a on desaprenem i reescribim el progrés humà dependrà de cada un 
de nosaltres.  
 
 
Seminari, dissabtes 28 de gener i 4, 11 i 18 de febrer, d’11 a 14 h 
 
 
Continguts de les sessions: 
 
1. Pic del petroli i canvi climàtic 

Consisteix a explorar les dues problemàtiques del pic del petroli i del canvi climàtic i veure com 
aquests dos reptes poden representar una oportunitat per a la comunitat. 
 
2. Resiliència i relocalització 
S'analitzaran les conseqüències d'una possible baixada del subministrament d'energia, del canvi 
climàtic i d'una inestabilitat econòmica. Es tractarà d'entendre el concepte de resiliència i es 
començarà a imaginar com es podria començar a construir societats sostenibles en el nostre àmbit 
més proper. 
 
3. Experimentar el canvi 
Transició en pràctica: ens aproparem cada vegada més als principis, metodologies i passos 
concrets que proposa el moviment de les ciutats en transició. Per tant, s'exploraran les 

competències d'aquest grup i descobrirem com a cocrear iniciatives de transició on vivim. 
 
4. Crear una visió de futur 
S'enfocarà en el procés de creació de visions i es relacionarà amb les iniciatives de transició. Es 
proposaran dinàmiques per començar a crear una visió positiva de futur com a font inspiradora 
d'accions valuoses, per a una vida més plena i resilient. 
 
5. La transició a la pràctica 
Ens aproparem cada vegada més als principis, metodologies i passos concrets que proposa el 
moviment de les ciutats en transició. Per tant, s'exploraran les competències d'aquest grup i 
descobrirem com a cocrear iniciatives de transició on vivim. 

 
6. Propers passos 
Es vinculen a les passions personals de les persones participants amb activitats que contribueixin 
a crear resiliència. Tot repassant tota l'experiència adquirida pel que fa a les seves capacitats 
d'examinar amb confiança el futur, es farà una dinàmica de mapatge de recursos s’identificarà el 
potencial d'actuació en una ciutat o poble. 
 
Talleristes de Barcelona en Transició 
 
Preu: 51.84 euros  

 


