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Moviments en Transició. Model participatiu per treballar 
el vector alimentació. Ciutat d'estudi: Granollers

1.1.Introducció

“Es particularmente paradójico que la batalla por salvar los pocos ecosistemas saludables que  
subsisten en el mundo se gane o se pierda, no en los bosques tropicales ni en los arrecifes coralinos  

amenazados, sino en las calles de los ámbitos menos naturales del planeta” 
Worldwatch Institute, 2007

Estem en un moment decisiu, on molt està en joc, si seguim com fins ara correm el risc 
d'arribar a un punt sense retorn. La nostre economia de creixement està destinada al fracàs a causa 
dels pics de producció especialment el pic del petroli (Garcia-Olivares & Ballabrera-Poy, 2014). Hi 
ha estudis que adverteixen que correm el risc d'arribar al  col·lapse si seguim amb les mateixes 
tendències:  sobreexplotació de recursos,  degradació i  contaminació del medi  ambient  (Fleming, 
2001) , i desequilibris socials entre les elits i els comuns, (Motesharrei et al. 2014) tal i com explico 
al capítol II.

Jared  Diamond  (2005)  en  al  seu  llibre:  “Colapso:  por  qué  unas  sociedades  perduran  y  otras  
desaparecen” explica molt bé com les societats com la Maya, l'Anazaki, o els habitants de l'illa de 
Pascua entre d'altres van arribar al col·lapse a causa de les desigualtats socials i principalment per la  
degradació  de  la  natura  i  l'esgotament  dels  recursos.  Aquesta  imatge  és  un reflex  de  la  nostre 
societat  amb  la  diferència  que  ara  estem vivint  a  en  una  societat  globalitzada,  i  per  tant,  les 
conseqüències tendiran a ser globals. Motesharrei et al. (2014) adverteixen que només que hi hagi 
un dels dos factors (desigualtat  social  o degradació de la  natura i  esgotament  de recursos) que 
estigui en desequilibri ja correm el risc d'arribar al col·lapse.

La major part de l'activitat d'aquesta societat es situa en les ciutats. Per primera vegada a la història 
hi ha més gent vivint al el món urbà que al el món rural (Worldwatch Institute, 2007), les ciutats són 
la clau del canvi degut a la gran quantitat de població que hi viu (UN-habitat 2011). Les 50 ciutats 
més grans del món emeten més emissions que qualsevol altre país del món exceptuant la Xina i els 
EUA (World Bank, 2010). 

El  moviment  en  Transició  té  la  capacitat  de  transformar  les  ciutats  i  fer-les  més  resil·lients 
(Hopkins,  2008;  Hoplins  & Brangwyn,  2010;  Hopkins  2011).  Ciutats  com Totnes  o Kinslae  ja 
porten més de 9 anys fent avenços gràcies al moviment en Transició. Per això he decidit treballar 
des de la perspectiva de les ciutats en transició ja que poden ser una eina de canvi real dins de les 
comunitats. En el caítol III s'explica que són les ciutats en transició i mitjançant entrevistes s'avalua 
el cas real de 4 iniciatives per veure com s'han implementat i com funcionen en la realitat.

L'alimentació és un vector bàsic en qualsevol comunitat. Alhora, l'alimentació és un sector altament 
consumidor d'energia (capítol II), a més, és el responsable del 44-57% d'emissions de gasos d'efecte 
hivernacle (GRAIN , 2011).

El projecte es centra a la ciutat  de Granollers on ja hi  ha un iniciativa de transició.  Des de la  
perspectiva de les ciutats en Transició he començat a idear els  primers passos per plantejar les 
solucions pel vector de l'alimentació, aquest passos comencen per la implementació d'un Model 
Participatiu (capítol V). Per a la seva implementació ha calgut elaborar una diagnosi de Granollers 
en general, i en particular del seu sector agrícola (capítol IV). El propòsit d'aquest model és servir al  
grup de treball d'alimentació de Granollers en Transició com una eina per començar a idear un pla.

Del  model  participatiu  s'han  extret  uns  resultats  i  una  discussió  (capítol  VI).  Finalment,  dels 
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resultats d'una banda de les entrevistes i de l'altre banda del model participatiu s'han extret unes 
conclusions (capítol VII).

1.2 Justificació

Per veure un canvi global primer calen canvis locals, les ciutats en transició fan viables 
aquest canvis, fan que siguin reals des d'un discurs proactiu.  Per això dins de la perspectiva de les  
ciutats en transició és més factible el canvi. En aquest context a Granollers s'ha iniciat un grup de 
transició. Per fer més fàcil la feina de la iniciativa en transició i col·laborar amb aquest grup s'ha  
dissenyat aquest treball.

Es treballa el vector alimentació ja que és un vector essencial dins la nostre societat. Aquest sector 
esta en perill degut a l'actual sistema de comercialització de gran escala, a més a més, és un sector 
molt  vulnerable al  canvi climàtic i al  pic del petroli,  per això,  cal treballar-hi de forma urgent, 
sempre tenint en compte els actors responsables de l'alimentació. 

1.3 Objectius

Aquest projecte ha intentat crear les condicions i eines adients, per elaborar de forma 
participativa  un  futur  pla  d'acció  per  a  a  la  millorar  de  la   resiliència  de  la  ciutat  de 
Granollers; per tal d'aconseguir que en un futur el municipi pugui ser menys susceptible a les  
futures pertorbacions (canvi climàtic, pic del petroli i esgotament dels recursos). Els següents 
objectius van encaminats a facilitar la feina per aconseguir aquesta transició:

– Estudiar  des  d'un  punt  de  vista  crític  les  Ciutats  en  Transició,  el  seu  plantejament, 
funcionament, i aplicacions pràctiques.

– Valorar iniciatives en transició que estiguin en funcionament, centrar-se sobretot en 
el treball fet pel vector alimentació

– Comprovar com és la implementació real de les ciutats en Transició 

– Fer un breu anàlisi tant del context actual de Granollers pel vector d'alimentació. 

– Portar a terme un model participatiu que servirà com a eina pel grup de treball d'alimentació 
de Granollers en Transició. 

– Recollir les inquietuds i propostes dels actors seleccionats

1.4 Metodologia

Aquest treball ha necessitat unes tècniques i procediments metodològics per aconseguir els 
objectius plantejats. Per començar ha entendre els conceptes bàsics i els motius de les iniciatives en 
transició s'ha necessitat un:

-Anàlisis documental: S'ha realitzat una exhaustiva lectura de la bibliografia teòrica sobre el tema 
de les iniciatives de transició i els conceptes clau sobre els que es basteixen. 

-4-



Moviments en Transició. Model participatiu per treballar 
el vector alimentació. Ciutat d'estudi: Granollers

Llavors, per comprendre millor la implementació de les iniciatives en transició a l'Estat Espanyol 
s'ha utilitzat les:

-Entrevistes  semiestructurades:  S'han  realitzat  4  entrevistes  semiestructurades  a  persones 
representants de les 4 iniciatives de transició esmentades (PEP, Argelaguer en Transisió, Zarzalejo 
en Transizion i Santa Coloma en Transició)

Finalment,  per  abordar  el  vector  alimentació  a  Granollers  ha  calgut  realitzar  un  grup  de 
discussió/debat:

-Grup de discussió/debat:  S'ha dut  a  terme un breu procés  de participació  per  tal  de fer  una 
diagnosi i unes propostes preliminars sobre el vector de l'alimentació en la iniciativa de transició de 
Granollers. En aquest procés hi han participat 7 persones provinents de diferents grups d'actors 
locals (productors, distribuïdors, consumidors i administració pública)

-5-





CAPÍTOL II: Marc Teòric

Primer de tot cal tenir present alguns conceptes claus per entendre perquè són  
necessàries les ciutats en transició i en quin context estan. Es comença amb 

una breu explicació sobre les societats del creixement, i com tot això està  
portant a un ús abusiu dels recursos. A continuació, s’expliquen les futures  

pertorbacions: el canvi climàtic i el pic del petroli principalment. Per entendre  
com poden funcionar les ciutats en transició cal entendre tres conceptes claus:  
el decreixement, la  resiliència i el localisme. Finalment, i tenint en compte que  

el projecte està centrat en el vector de l’alimentació per la ciutat de 
Granollers, s’explica com funciona el sistema alimentari i l'alternativa de la  

sobirania alimentaria.
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2.1. Societat del creixement

“Bajo la máscara del crecimiento se disimula, de hecho la creación de la penuria” 
 Shiva, 2003

Al 2008 una crisi va paralitzar el món occidental, una crisi que molta gent ja pronosticava, 
una crisi que venia determinada pel mateix sistema que esta funcionant: el capitalisme. Aquesta no 
ha estat  la primera crisi ni  serà la última si es segueix amb aquest sistema. Cada vegada s'esta 
posant més en evidencia aquest sistema, un sistema dependent del creixement.  

Els inicis de la economia moderna del creixement (“modern economic growth”) van començar per 
la revolució industrial a meitat de segle XVIII i principis del segle XIX (Kuznets, 1966). Es va 
aconseguir augmentar la producció canviant la font d'energia dels recursos animals als recursos 
d'energia fòssil. Es podia produir més en menys temps, això no es va aprofitar per poder descansar 
més, sinó per treballar el mateix i produir molt més. Es van crear les indústries, les produccions en 
cadena, es va crear la classe obrera. El canvi de la societat  va portar cap al capitalisme, i cap al  
creixement econòmic, industrial i demogràfic (Stanton, 2003). 

La preocupació per aquesta societat es va fer palesa al 1972 on l'informe del club de Roma: “The 
limits to growth” (Meadows et. al. 1972) va concloure que si no hi havia cap canvi significatiu, 
l'actual sistema, juntament amb el creixement industrial i  poblacional, pararia el seu creixement 
sobtadament. Al 1991 els autors de “The limts to growth” corroboraven l'informe i alertaven que tot 
s'estava accelerant en el seu llibre: “Beyond the limits” (Medows et. al. 1991). El seu últim treball: 
“Limits to Growth: The 30-year update” (Medows et. al. 2004) seguia confirmant la tendència cap 
al col·lapse que està seguint la nostre societat i alertava que es necessiten canvis urgentment tal i 
com ho demostraven amb el seu programa de simulacions World 3.

Per  a  poder  créixer  la  societat  utilitza  el  consum,  moltes  vegades  justificat  pel  mateix 
desenvolupament,  i  ara  més  que  mai  pel  desenvolupament  sostenible  que  no  és  més  que  un 
creixement encobert (Latouche, 2007; Latouche, 2008). Ens trobem a una societat de consum, que 
segons Bauman (2007) : “una societat de consum només pot ser una societat d'excés, per tant de 
redundància i malbaratament”. Taibo (2009) en el seu llibre: “Decrecimiento, crisis, y capitalismo” 
parla dels tres aspectes bàsics per sustentar el sistema de consum, aquests són:

• Propaganda:  eina  que  serveix  per  obligar-nos  inconscientment  a  comprar  allò  que  no 
necessitem.

• Crèdit: eina que ens permet obtenir els recursos econòmics per adquirir allò  que  no 
necessitem.

• Obsolescència programada: estratègia que serveix per perpetuar un creixement utilitzant la 
caducitat dels productes: fent-los més fràgils, o utilitzant les modes per inutilitzar-los. Així 
obliguen a consumir.
(Taibo, 2009)

El problema de tot aquest sistema és que estem vivint a un planeta finit on no es pot tenir un  
creixement infinit (Meadows et.  al.  2004).  Els  recursos són limitats,  per exemple,  existeix un 
determinat nombre de terres fèrtils que limita la producció d'aliments. Succeeix el mateix amb la 
resta de recursos. No es pot seguir augmentant la producció si es segueixen tenint els mateixos 
recursos, encara que s'augmenti el personal i les maquinària (Taibo, 2009). A més a més, els límits 
no només s'han d'entendre com a recursos, sinó que també s'han de comprendre com a limitacions 
en el temps, infraestructures, diners, etc. (Sekulova et. al. 2013).

-9-



Víctor Rodilla Bolaño
Projecte final de Llicenciatura de Ciències Ambientals

La hiperglobalització fa que es pugui superar l'extralimitació1 d'algunes zones, fa que els recursos 
siguin mundials, i per tant, s'augmenta la limitació i s'allarga l'esgotament de recursos,  però aquest 
esgotament és alhora global. A més a més,  es crea una dependència del petroli  en concepte de 
transport. A part, s'externalitzen els impactes dels productes als països que no els consumeixen. La 
globalització està creant unes desigualtats socials abismals.

Si a tot el descrit anteriorment, se li suma el creixement demogràfic, l'esgotament dels recursos 
s'accelera degut al consum per persona.  La població mundial ha pogut créixer exponencialment 
gràcies  a  l'esgotament  dels  recursos,  quan  escassegin  els  recursos  la  població  no  podrà  seguir 
creixent (Stanton, 2003).  

Durant  els  últims  anys  està  havent  una  desacceleració  del  PIB  mundial  (World  Bank,  2013) 
demostrant  que  aquest  sistema s'està  quedant  desfasat  i  obsolet,  ens  està  portant  a  un escenari 
d'incertesa, on hi haurà escassetat de recursos i problemes derivats de l'increment del consum. Es 
pot arribar a un punt de no retorn si no canviem les tendències.

2.1.1 Conseqüències del creixement

“En una societat on els desequilibris són presents , la felicitat passa a ser decreixent”
Taibo, 2009

Tal i  com s'ha comentat anteriorment vivim en una societat de creixement,  però aquesta 
societat té unes limitacions i uns problemes derivats del creixement. Els límits del nostre planeta fan 
que hi hagi una escassetat de recursos tant materials com energètics. No només hi ha escassetat de 
recursos, sinó que també es generen altres problemes, com són:  el canvi climàtic i l'esgotament dels 
recursos.

L'empremta ecològica és un indicador visual dels límits de la Terra. El  Global footprint network  
defineix l'empremta ecològica com: “la mesura de la quantitat de terra i aigua  productives que 
requereix un individu, població o activitat per produir tots els recursos que consumeix i per absorbir 
els residus que generen”. L'empremta ecològica es mesura en hectàrees globals per persona. Aquest 
indicador ens diu la quantitat de terres que necessita cada individu, així com també la quantitat de 
terra que necessita la població de cada zona i del món.

Si es compara l'indicador de l'empremta ecològica amb la biocapacitat2 es pot arribar a saber la 
quantitat de planetes Terra que necessita cada individu o comunitat. El nombre de Terres varia molt 
en  funció  de cada  regió,  no  només  de  la  seva  empremta  ecològica,  sinó de  la   biocapacitat  o 
disponibilitat de recursos de cada zona. Actualment, es necessiten 1,5 Terres per remeiar la nostre 
empremta ecològica (Globa Footprint Network).

L'empremta ecològica ha estat augmentant a causa del creixement de la població, el consum per 
capita, i l'augment de les tecnologies i els seus residus  (Global Footprint Network, 2010). Mentre  
que la biocapacitat ha estat disminuint, en part perquè l'empremta ecològica ha anat augmentant, tal 
i com es pot veure en la figura (2.1) i també perquè s'ha malbaratat els recursos i s'ha degradat i 
contaminat el medi natural.

1 Extralimitació: sobrepassar els límits físics (Meadows et. al. 1972; Medows et. al. 2004)
2 Segons la Global footprint network, biocapacitat és:  la capacitat dels ecosistemes de produir materials biològics 

útils i absorbir els residus generats pels éssers humans utilitzant les tecnologies actuals. S'expressa en hectàrees 
globals per capita.
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Aquest indicador gràcies a la seva simplicitat és una eina molt potent per comunicar, però alhora 
aquesta simplicitat el converteix en un indicador incomplet i poc rigorós. Tal com expliquen Joan 
Martínez Alier i Jordi Roca (2013) fent referència a l'empremta ecològica: “Hi ha una demanda 
comprensible  de  indicadors  simplificadors  -res  més  gràfic  que  parlar  de  quant  espai  i  quants 
planetes necessitaríem amb els nostres nivells de vida- però no hauríem de caure en el simplisme.” 

L'empremta  ecològica  està  incompleta  per  tres  raons  principalment.  Es  contemplen  uns  límits 
socials i polítics que no fan referència als límits reals i físics. Això vol dir que, per exemple, les 
poblacions  amb  límits  administratius  més  estrets  tindran  una  major  empremta  ecològica. 
L'indicador també és incomplet ja que no hi ha una diferenciació de l'ús de l'espai, per exemple, no 
és el mateix l'agricultura ecològica que la convencional, cada agricultura tindrà una producció i 
consum d'inputs diferents. Finalment aquest indicador tampoc contempla el factor del temps i els 
possibles avenços científics que puguin haver (Martinez-Alier & Roca, 2013)

Tot i no ser del tot exacte, l'indicador ens escenifica clarament que per una banda es necessiten més 
recursos i s'estan produint més residus, i per l'altre, s'estan esgotant els recursos naturals. Això es 
tradueix en dos dels reptes més importants que la humanitat ha de fer front i adaptar-se: el canvi 
climàtic i el pic del petroli.

2.1.1.1 Canvi Climàtic 

“Mai una generació humana ha tingut tanta responsabilitat davant els nostres fills i nets. Utilitzem  
per tant, el coneixement científic de forma responsable”

Duarte, 2011 

El canvi climàtic ha esdevingut un tema transcendental, s'ha convertit en una prioritat per 
molts investigadors, ha penetrat dins de les agendes dels polítics, i ha causat una preocupació en la 
consciencia ciutadana.

A principis del segle XIX,  Fourier va descobrir que l'atmosfera actua com a protector i també 
serveix per escalfar la terra i mantenir unes temperatures  (Fourier, 1824), va ser el pare de l'efecte  
hivernacle. Arrhenius al 1896  va descobrir que hi havia una important correlació entre l'augment de 
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Figura. 2.1 Evolució de l'empremta ecològica i de la biocapacitat de la Terra pels anys 1961-2009, 
amb la predicció fins el 2012. Font: Global Footprint Network, 2012
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CO2  i  l'augment de la temperatura (Arrhenius,  1896). No va ser fins el  1960 quan Keeiling va 
detectar un augment de la concentració de CO2 atmosfèric (Keeiling, 1960), aquesta investigació va 
prendre especial importància gràcies a les correlacions d'Arrhenius. Uns anys més tard, va publicar 
la corba que posteriorment portaria el seu nom  (Keeiling et. al. 1976).  

Molts  científics  van detectar  el  problema del  canvi  climàtic  durant  els  anys  vuitanta  (SCOPE, 
1985), però no va ser fins el 1988 quan es va crear el IPCC, un grup intergovernamental d'experts 
que tracta d'agrupar, examinar i explicar tota la informació sobre el canvi climàtic (IPCC, 2013b). 
El primer informe el van publicar al 1990. Aleshores, es van anar realitzant diverses conferències 
per tal d'implementar estratègies de gestió política sobre el  canvi climàtic, la primera on es va 
començar a tractar el tema va ser a la conferència de Rio al 1992. Des de aleshores, s'han anat 
realitzant varies trobades internacionals cada vegades més freqüents per tal de tractar el tema.

Actualment és inequívoc el canvi climàtic (IPCC, 2013; IPCC 2007; IPCC 2001), fins i  tot les 
administracions tant espanyola (MAGRAM) com catalana (Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
(OCCC)) l'han reconegut.

Des de sempre hi han hagut canvis climàtics: el període càlid medieval (900-1200 D.C) o la petita  
edat de gel (1550-1850 D.C) en són exemples, entre molts altres (Duarte, 2009). Aquests canvis en 
el clima han pogut ser per la interrelació d'una multitud de factors. Ruddiman (2003) argumenta que 
s'ha de tenir en compte l'activitat  de l'espècie humana a l'hora de contemplar el  canvi climàtic, 
sobretot amb el sorgiment de l'agricultura, i per tant, la desforestació. Aquest canvi del ús del sòl 
suposa un  augment de la concentració de CO2 (De Fries et al. 1999). 

S'estan observant canvis en el medi, hi ha indicis que porten a creure que són deguts a l'activitat 
humana (IPCC, 2007, Steffen et. al. 2011). Les activitats humanes a més d'emetre una gran quantitat 
de gasos d'efecte hivernacle (GEH)3 també estan pertorbant el medi, com per exemple, en el canvi 
d'us del sòl que suposa un augment dels gasos d'efecte hivernacle (Van der Werf et al. 2009). 

Cal  tenir  en compte que els  sistemes poden passar d'un estat  en equilibri  a un altre  estat  d'un 
moment a un altre degut a l'acumulació de pertorbacions externes,  això és altament preocupant 
degut a la seva imprevisibilitat i a la dificultat de tornar a l'estat anterior (Scheffer, 2009, Barnosky 
et al. 2012). Aquestes pertorbacions majoritàriament provenen de fonts antròpiques (IPCC, 2007, 
Steffen et. al. 2011) 

La complexitat dels sistemes i la interrelació de multituds de factors fan difícil la creació de models 
i  de prediccions (Barnosky et.  al,  2012),  fent  que els  models no siguin del  tot  reals  o simples 
aproximacions. Els models amb els que treballa el IPCC preveuen que a finals d'aquest segle hi 
hauria un possible augment de 2,5-4,6ºC a la temperatura atmosfèrica  (IPCC, 2013). La majoria de 
models preveuen que un augment del CO2  a l'atmosfera suposaria un augment de la temperatura 
mitjana del planeta.  Calculen que a mitjans d'aquest segle hi hauria un augment de 1,5-2ºC de 
temperatura tal i com es pot veure en la figura 2.2 (IPCC 2013). En aquests models es preveu que el 
CO2 atmosfèric  segueixi  creixent.  Tot  i  això,  hi  haurà  zones  del  planeta  on  es  pronostica  una 
disminució de la temperatura a causa d'altres factors, com són les corrents d'aire de pol nord (Screen 
& Simmonds, 2010).

Al pol nord les temperatures estan augmentant més que a latituds més baixes (Screen & Simmonds, 
2010 ; Serreze et. al, 2009), aquest major augment de la temperatura al pol nord  fa que hi hagi una 

3 Gasos d'efecte hivernacle: Els gasos amb efecte d’hivernacle són components gasosos de l'atmosfera, tant naturals  
com d'origen antropogènic, que absorbeixen i reemeten radiació infraroja. (OCCC)

-12-



Moviments en Transició. Model participatiu per treballar 
el vector alimentació. Ciutat d'estudi: Granollers

menor diferència entre el  pol nord i  l'Equador,  i  per tant,  afecte a la circulació del  Jet stream, 
provocant que el seu recorregut sigui més ample i lent, l'anomenat fenomen  Artic Amplification  
(AA),  que ocasiona un augment dels climes extrems (sequeres, onades de fred, onades de calor, 
inundacions...) (Francis & Vavrus, 2012).

Les  conseqüències  del  canvi  climàtic  també  preveuen  un  augment  del  nivell  del  mar.  Aquest 
augment del nivell del mar estaria causat per l'augment de la temperatura ja que la calor provoca 
que s'expandeixi l'aigua, i que es fongui el gel: dels glacials, de les capes de gel i el gel de els 
muntanyes (Pardaens et. al. 2011). Hi ha models que  prediuen que hi haurà un augment del nivell  
del mar de 0,57-1,10 m per l'any 2100 (Jevrejeva et. al. 2012). Aquest augment del mar suposaria 
una gran pèrdua de sòl provocant unes despeses econòmiques i uns moviments de població molt 
elevats, a no ser que s'adoptin plans de mitigació i adaptació (Anthoff et. al. 2010). A més a més, el 
medi marí esta patint una acidificació causada per l'augment de CO2 (Doney, 2010). 

Un augment de la temperatura també podria produir canvis en els balanços hídrics. “Els canvis en el 
clima  previstos  per  els  pròxims  decennis  tindran  efectes  diversos  sobre  la  disponibilitat  de  la 
humitat,  en  forma  d'alteracions  dels  períodes  d'avinguda  i  del  volum  dels  caudals  fluvials, 
disminucions del nivell de l'aigua a nombrosos aiguamolls, o la disminució de la disponibilitat de 
l'aigua de boira dels boscos de muntanya tropical” (IPCC, 2008).
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Figura 2.2 Relació augment de CO2 amb augment de temperatura. La gràfica demostra com un augment del la concentració 
de CO

2
 es tradueix en un augment de la temperatura mitjana del planeta. En la gràfica a) es valora l'augment de la 

temperatura en relació ala concentració de CO
2 
. Els colors representen els diferents models, aquests comencen a partir de la 

línia negre que amb una estrella assenyala la dècada del 2001-2010. Cada símbol representa una dècada diferent, el quadrat 
representa els anys del 2041-2050, i el rombe representa els anys que van des de 2091-2100. La gràfica b) compara els valors 
de les concentracions de CO

2 
observades amb els valors dels models. En la gràfica c) es relaciona l'augment de la temperatura 

amb les concentracions de CO
2
 , veient quines concentracions fan falta per augmentar determinats graus de temperatura. 

Font: IPCC 2013
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El mar Mediterrani és especialment vulnerable al canvi climàtic ja que rep les influències de  la 
zona àrida del Nord d'Àfrica i de les zones de clima més continental d'Europa central (Giorgi & 
Lionello 2008) sent una zona fronterera. S'ha observat amb diversos models que la temperatura del 
Mediterrani augmentarà, hi ha científics que afirmen que podria augmentar entre 4-5ºC pel 2070-
2100 (Giorgi  & Lionello  2008)  i  d'altres  afirmen  que  augmentaria  entre  2-4ºC  pel  2070-2100 
(Hertig  &  Jacobeit,  2008).  A  més  a  més,  les  precipitacions  del  Mediterrani  possiblement 
disminuirien entre un 25-30%, sent la Península Ibèrica una de les zones amb una disminució més 
elevada (Giorgi & Lionello 2008). A conseqüència d'aquestes variacions, el Mediterrani esdevindria 
especialment vulnerable a les desertitzacions produint-se un augment de les seves zones àrides, 
entre les seves zones més vulnerables també hi serà la Península Ibèrica, sobretot la part sud-est 
(Xuejie & Giorgi 2008). 

El segon informe del Grup d'Experts  en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) defensa que a 
Catalunya a mitjans del segle XXI la temperatura podrà arribar a augmentar fins a 2ºC.  Es produirà 
un augment mitjà de risc d'incendi, i un augment de les zones de ratxes seques, “un 30% de les 
àrees de Catalunya han experimentat un augment de els ratxes seques” (GECCC, 2010). A més a 
més l'informe preveu que hi haurà una 10% menys precipitacions que provocarien una reducció de 
la disponibilitat d'aigua a Catalunya, sobretot per les conques altes del Ter i Llobregat. A causa del  
canvi  en  les  condicions  climàtiques,  hi  haurà  una  pèrdua  en  la  biodiversitat  dels  ecosistemes 
catalans, ja s'ha vist una disminució en la riquesa d'espècies dels matollars (GECCC, 2010). 

El  canvi  climàtic  és  un  problema  real  que  s'ha  d'afrontar,  hi  ha  diversos  models  que  donen 
prediccions diferents,  però tots  ells  coincideixen en que el  clima canviarà,  sobretot  a  causa de 
l'activitat antropogènica. Les mesures de mitigació són essencials per afrontar el canvi climàtic per 
tal de disminuir les mesures d'adaptació, però a mesura que va passant el temps i que els efectes es 
fan  més  visibles  les  mesures  d'adaptació  estan  prenent  més  importància.  S'ha  de  treballar  per 
combatre el canvi, però sobretot, s'ha de treballar per viure amb el canvi.

2.1.1.2 Pic del Petroli

“Mai havíem extret tant petroli, mai més n'extraurem tant”
Oil crash Observatory (OCO)

La  nostre  societat  no  només 
necessita recursos naturals  per produir 
béns  materials,  sinó  que  té  una  gran 
dependència energètica.  El  petroli   ha 
permès  poder  créixer,  i  mantenir  un 
sistema globalitzat degut a la seva alta 
densitat  energètica, i a més ha aportat 
l'energia necessària per seguir produint. 
Aquest  recurs segueix la  tendència de 
la corba de Hubbert.

Martin King Hubbert al 1956 en la seva 
publicació  “Nuclear  energy  and  the  
fossil  fuels” va  elaborar  la  corba  de 
Hubbert. Aquesta corba demostrava que 

-14-

Figura. 2.3 Corba de Hubbert que relaciona la producció amb el temps 
d'extracció. Font: Hubbert, 1956 
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la producció de productes derivats de recursos exhauribles (com ell els anomenava) tindria un punt 
màxim d'extracció que continuaria amb una davallada de la producció (fig 2.3). 

El pic del petroli ha estat confirmat, no només pel món científic (Campbell & Laherrère, 1998; 
Maggio & Cacciola, 2012) sinó que s'han publicat un seguit d'informes que ho corroboren, tot i que 
hi ha discrepàncies en al món científic sobre la veracitat del pic del petroli (Radetzki, 2010). Una de 
les asseguradora més gran del món Lloyd's al 2010 va elaborar un informe alertant del pic del  
petroli. La UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security (ITPOES) al mateix any va 
publicar l'informe : “The Oil Crunch. A wake-up call for the UK economy”. 

A més a més s'han creat un seguit de blogs que també alerten del pic del petroli, els seus autors són  
els anomenats  “peakoilers”. En castellà i català tenim per exemple: “The oil crash”, “Oil Crash  
Obserbatory”, “Encara queda temps”  entre d'altres, i pel que fa a adreces internacionals hi ha: 
“The Oil Drum” (ja no esta operativa després de 8 anys) on podem trobar tots els blogs dels seus 
escriptors,  també hi  ha  l'  “ASPO (association  for  the  study  of  Peak Oil&Gas)”   entre  d'altres 
adreces d'interès.

El pic del petroli és una realitat, fins i tot la conservadora Agència Internacional de l'Energia (AIE) 
ja a l'informe del WEO (2010) explicava que hi havia un estancament de la producció de petroli. En 
el seu últim informe WEO 2013 reconeix que hi haurà una disminució de la producció de petroli, no 
només petroli cru, sinó també els derivats del petroli, i el petroli de menor qualitat.  Preveuen una 
caiguda de 52 Mb/d pel 2035 si hi ha una manca d'inversió. A la figura 2.4 es poden observar les 
previsions que contempla la AIE pel que fa a la producció de petroli amb la manca d'inversió. El 
WEO 2013 insisteix en la necessitat d'inversió, i creu que el pic s'evitarà gràcies als descobriments 
de  nous  pous  i  noves  tecnologies  d'extracció,  així  com el  fracking  i  l'extracció  de  petroli  no 
convencional com el petroli lleuger de roca compacta (LTO en inglés).

Segons Colin Campbell a la web de l'ASPO: “el pic del petroli es refereix a la màxima taxa de 
producció de petroli dins de qualsevol consideració, reconeixent que és un recurs finit, subjecte a 
l'esgotament”. 

Això no significa que s'esgoti el petroli, el que significa és que els costos d'extracció del petroli 
seran tant elevats que no sortirà rentable,  es tracta d'una producció inelàstica (Murray & King, 
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Figura. 2.4  Prediccions de la producció de milions de barrils diaris de petroli i derivats en els 
propers anys si no hi ha inverssió. Font: WEO, 2013
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2012), i no només els seus costos, sinó que tecnològicament serà quasi impossible extreure'l degut a 
una alta taxa de retorn energètica (TRE)4 (Campbell & Laherrère, 1998), degut a que els nous pous 
estaran en llocs més inaccessibles, i el petroli restant dels pous vells serà més difícil d'extreure.

El petroli esta molt lligat a les fluctuacions 
del creixement de l'economia, tal i com ens 
demostra Robert L. Hirsch (2008) (Fig 2.5). 
La disminució de la producció de petroli pot 
fer  decréixer  l'economia,  o  si  més  no, 
desaccelerar  el  creixement  (Hirsch,  2008). 
Hamilton  (2009)  argumenta  que  la  causa 
principal de la crisi del 2007-2008 va ser la 
davallada de la producció de cru. Es preveu 
que una disminució de la producció de cru 
pot causar un estat de col·lapse, ja que no es 
podria arribar a pagar el  deute degut al no 
creixement  de  l'economia  (Tverberg,  2012; 
Garcia-Olivares & Ballabrera-Poy, 2014) .

No és important saber quan arribarà el pic del petroli, tot i que la inelasticitat de la producció ens fa 
pensar que serà en un curt termini (Murray & King, 2012), sinó saber que s'hi arribarà. Realment 
costa molt  conèixer l'any concret en que s'assolirà,  ja que la informació és molt  difusa i  no es 
coneixen amb exactitud els nous pous per explotar, tot i que s'intueix que no en queden gaires per 
descobrir perquè la taxa de descobriments ha disminuït durant els últims anys (Sorrell et al. 2010). 
Ara s'ha de treballar per mitigar els efectes del pic del petroli, cada país haurà d'elaborar el seu propi 
pla de mitigació però contant amb l'ajuda internacional (Hirsch, 2008). A més a més, el pic del 
petroli juntament amb l'escassetat dels recursos i els altres pics estan altament lligats amb el canvi 
climàtic, donat que aquest futur d'escassetat  complicarà les solucions pel canvi climàtic (Murray & 
King, 2012).

El petroli no és l'únic recurs que pateix un pic en la producció, però si que és un dels més rellevants. 
Tots els recursos no renovables segueixen la corba de Hubbert. El coure és un exemple, aquest és 
decisiu  pel  que  fa  al  transport  d'electricitat  (García-Olivares  &  Ballabrera-Poy,  2014).   Altres 
recursos energètics, com és l'urani (Dittmar, 2013), el carbó i el gas (Maggio & Cacciola, 2012) són 
exemples de recursos energètics que segueixen la corba de Hubbert.

Mentre el nostre consum de recursos segueix augmentant, la producció d'aquests s'acosten als seus 
respectius pics de producció. Ara és el moment de replantejar-se un canvi de sistema, quan abans 
planegem el descens, més fàcil serà la transició. 

2.2 Eines del canvi

“Sigues el canvi que vols veure en el món”
Mohandas Gandhi

El  moviment  en  Transició  contempla  dues  necessitats  bàsiques  per  poder  arribar  a  la 
transició, aquestes són la resiliència i el localisme. En canvi, no hi ha cap autor del moviment en 

4 TRE: taxa de retorn energètica,, és la relació que ens proporciona una font d'energia, i l'energia que hem d'invertir  
per aconseguir aquesta energia
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Figura. 2.5 Relació del percentatge de creixement entre la 
producció de petroli, i el PIB mundial.Font: Hirsch, 2008.
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Transició que contempli el decreixement de forma explicita, tot i que implícitament esta dins dels 
seus arguments. Per això, es convenient tractar aquest aspecte ja que, per una banda, no es tracta des 
dels moviments en Transició, i per el altre, s'ha cregut que és indispensable per crear una iniciativa 
en transició crítica, i que no esdevingui una iniciativa BAU (business as usual).

El localisme contribueix a aconseguir la resiliència, per això, s'ha considerat dins el mateix apartat, 
estan molt relacionades l'una amb l'altre.

2.2.1. Decreixement

“En un petit poble de la costa mexicana un nord-americà s'acosta a un pescador que esta a punt de  
fer una migdiada, i li pregunta: Per què no dediques més temps a pescar? El mexicà li respon que  

amb el seu treball quotidià li permet atendre de manera suficient les necessitats  de la seva família.  
El nord-americà pregunta: ' Què fa vostè la resta del temps? ' Això que li contesta: 'M'aixeco tard,  

pesco una mica, jugo amb els meus fills, faig la migdiada amb la meva dona, per la tarda quedo  
amb els meus amics. Bevem vi i toquem la guitarra. Tinc una vida plena'  El nord-americà  

l'interromp: 'Segueixi el meu consell, dediqui més temps a la pesca. Amb els beneficis podrà  
comprar un vaixell més gran i obrir la seva pròpia indústria. Es trasllada a ciutat de Mèxic,  

després a Nova York, allà dirigirà els seus negocis'. 'I després què?' replica el pescador. 'Després  
la seva empresa cotitzarà en borsa i vostè guanyarà molts diners'. 'I després què?'. 'Després podrà  

jubilar-se, viure en un petit poble de costa, aixecar-se tard, jugar amb els néts, pescar una mica, fer  
la migdiada, i passar la tarda amb els amics bevent vi i tocant la guitarra'”

Ridoux, 2006

El decreixement està sent un tema de debat molt intens dins de la nostre societat,  no només 
en els àmbits més propers, ni a les xarxes socials, sinó que els mitjans de comunicació també estan  
tractant el tema. Mica en mica està entrant més endins del nostre subconscient, però encara no se 
sap molt bé el que és, i es tenen molts dubtes del seu significat. El decreixement és un concepte  
transcendental  per  poder  comprendre  aquest  treball,  sent  imprescindible  per  portar  a  terme les 
mesures d'adaptació.

Les idees del decreixement ja estaven present en autors del segle XIX. Henry David  Thoreau per 
exemple, amb el seu llibre “Walden o la vida als boscos” (Thoreau, 1854) argumentava una vida 
senzilla sense l'abús de les tecnologies o com Paul Lafargue amb el llibre “El derecho a la pereza” 
(Lafargue,  1880)  critica  la  superproducció  del  capitalisme,  fins  i  tot  l'anarcocomunista  Piotr 
Kröpotkin al seu llibre “La conquista del pan” (Kröpotkin, 1892) parla de l'equitat dels recursos i la 
seva localització. Aquests van ser alguns de molts altres autors que parlaven d'uns idearis pròxims 
al decreixement. Però no va ser fins que als anys setanta que va aparèixer a França el concepte de 
“Décrossiance”. Primer va sorgir com un debat entre els intel·lectuals que encara està vigent. Al 
2001 va passar a formar part de l'activisme social, primer a França i després a Itàlia, i a Espanya.

Dins d'aquest sistema actual de creixement i  desenvolupament sense sentit  s'han d'anar buscant 
models de plenitud col·lectiva en els que no s'afavoreixi un benestar material destructor del medi 
ambient  i  del  bé  social  (Latouche,  2007).  El  decreixement  sorgeix  com  a  solució  d'aquests 
problemes.

Primer de tot decreixement, o “degrowth” són paraules que no expressen purament el significat 
d'aquest concepte,  ja que venen de la paraula francesa “décrossiance” i aquesta té un significat 
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diferent:  reducció.  Això  fa  que  es  confongui  el  significat  i  que  al  principi  costi  d'entendre'l. 
Decreixement no és tornar endarrere, decreixement no és només un concepte econòmic, sinó que és 
un conjunt d'objectius, preocupacions, estratègies i accions (Demaria et. al. 2013). 

Segons el  grup d'investigadors  Research & Degrowth el  decreixement és:  “una davallada de la 
producció  i  del  consum  que  incrementa  el  benestar  de  les  persones  i  millora  les  condicions 
ecològiques  i  d'equitat  del  planeta.  Buscar  un  futur  on  les  societats  visquin  dins  de  les  seves 
limitacions ecològiques amb el seus propis recursos, amb economies locals, amb una distribució 
equitativa de recursos, i amb unes noves formes de democràcia directe.” 

El decreixement és un creixement de la salut, del benestar, de l'alegria de viure, i de les relacions 
socials. No s'ha d'entendre el decreixement com tornar endarrer, tot al contrari,  el decreixement és 
un avenç, és reconstruir una societat nova que trenqui amb l'imaginari col·lectiu, (Latouche, 2008), 
per  poder  crear  un  nou imaginari  que  impliqui  un canvi  de cultura  i  redescobreixi  la  identitat 
humana (Bayon et. Al  2010). Ha d'haver-hi un canvi de mentalitat on no es busqui l'abús, on es 
cregui que produir amb menys temps gràcies a la millor eficiència hem de produir més (Taibo 
2009).

S'han  de  trobar  formes  de  felicitat  que  incrementin  les  relacions  humanes,  que  augmentin  la 
consciència  per  l'entorn,  prioritzar  la  qualitat  a  la  quantitat  i  sobretot  trobar  la  justícia  social 
(Latouche  2008).  Una  persona  feliç  ja  esta  exercint  el  decreixement.  “Una  persona  feliç,  no 
consumeix antidepressius, no consulta a psiquiatres, no intenta suïcidar-se, no trenca els vidres de 
les tendes, no es passa el dia comprant objectes tant costosos com inútils, en resum, només participa 
dèbilment en l'activitat econòmica de la societat” (Martin, 2003)

El decreixement es presenta com un canvi de mentalitat que ens serveix per canviar-ho tot, sent una 
eina multidisciplinar, tractant tots els temes de la societat per canviar el sistema actual. Aquest canvi 
ha  de  saber  cassar  les  tradicions  perdudes  amb l'avenç  tecnològic,  entenent  aquest  avenç  com 
aquelles eines que ens permetin tenir un major benestar real sense perjudicar el medi ambient i fer-
nos més resil·lients. Sempre tenint el prou coneixement crític amb aquestes noves tecnologies.

El canvi no es podrà produir si no hi ha una major democràcia  (De Maria et. al. 2013), sent aquesta 
una democràcia  inclusiva com la  que  defensa Takis  Fotopoulos  en el  seu llibre  “  Towards an 
Inclusive  Democracy.  The  Crisis  of  the  Growth  Economy an the  Need for  a New Liberatory”  
(Fotopoulos, 1997).

Latouche  al  seu  llibre  “Apuesta  por  el  decrecimiento.  ¿Cómo  salir  del  imaginario 
dominante?”(Latouche, 2008) parla de 9 accions per acostar-nos a una societat del decreixement:

• Retrobar  una empremta ecològica igual  o inferior  a un planeta,  es a  dir,  una producció 
equivalent a la dels anys seixanta i setanta.

• Internalitzar els costos del transport.
• Re-localitzar les activitats.
• Restaurar l'agricultura agrària.
• Transformar els beneficis de productivitat en reducció del temps laboral i en creació de llocs 

de treball, sempre i quan existeixi l'atur.
• Impulsar la producció de béns relacionals.
• Reduir el malbaratament d'energia.
• Penalitzar els costos en publicitat.
• Decretar una moratòria sobre la innovació tecnològica, i fer un balanç seriós i re-orientar la 
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investigació científica i tècnica en funció de les noves aspiracions.

Per facilitar l'obtenció d'aquestes fites és necessària la participació conjunta dels activistes, i dels 
estudiosos,  unint  la  participació local  amb els  coneixement.  La unió d'aquests  dos  actors  es fa 
imprescindible  per  una  estratègia  amb  una  visió  a  llarg  termini  (De  Maria  et.  al.  2013).  El 
decreixement té la virtut  de poder agrupar dos mons en un sol  moviment,  només amb aquesta 
coordinació es podran aconseguir canvis significatius.

2.2.2 Resiliència i Localisme

“Pensa globalment, actua localment”

Dins de l'ecologia natural va sorgir el concepte de resiliència,  primer es va utilitzar com una 
propietat al medi natural amb unes pertorbacions concretes o aleatòries. Llavors es va incloure  el 
concepte de resiliència dins de l'àmbit social.

Holling (1973) va definir resiliència pel que fa a un sistema natural (resiliència natural) sent: “ la  
mesura de la persistència d'un sistema i la seva habilitat per absorbir els canvis i pertorbacions, i 
seguir mantenint les mateixes relacions amb la població o els estats variables”. En el mateix article 
distingia  estabilitat  de  resiliència,  estabilitat  és  l'habilitat  del  sistema per  tornar  al  mateix estat 
original  d'equilibri  després  d'una  pertorbació.  Així  doncs  resiliència  i  estabilitat  no  han de  ser 
complementàries, un sistema pot ser molt resil·lient i poc estable, ja que pot tenir molta capacitat 
d'adaptació i no li cal tornar al mateix punt d'equilibri (Holling, 1973).

Llavors es va adaptar el concepte en àmbits socials, es va definir com: “la capacitat d'un sistema de 
suportar pertorbacions i mantenir  el  control i  les seves funcions. Resiliència és la mesura de la 
quantitat de pertorbacions que un sistema pot tolerar i seguir persistint” (Carpentet et al. 2001).  Un 
sistema resil·lient socio-ecològic és sinònim d'una regió que és econòmicament, ecològicament, i 
socialment sostenible. Un sistema resil·lient té una gran capacitat d'adaptació i de reorganització 
(Holling & Walker, 2003). La resiliència social es pot diferenciar de la resiliència natural perquè els 
humans tenim una gran capacitat d'anticipar-nos als esdeveniments i de planificar, per això ens pot 
ser més fàcil poder aconseguir un estat resil·lient (Holling & Walker, 2003).
 
Per poder  obtenir  la  resiliència  és  indispensable ser  locals,  hem de poder  apropar  el  màxim la 
producció de les nostres necessitats lògiques. Per això s'ha inclòs el localisme dins de l'apartat de 
resiliència.

En primer lloc, a un món deslocalitzat com l'actual on els productes poden arribar des de l'altre 
punta del món, necessitem el petroli com a combustible degut al transport, tenint en compte el pic 
del petroli i l'augment de preus associats al pic, es pot afirmar que la deslocalització surt molt cara, 
aquesta serà una de les raons per tornar a localitzar (Rubin, 2009). S'hauran de recuperar els gremis 
tradicionals que operaven als pobles, i la seva autosuficiència.

El localisme no només dóna avantatges sobre el preu dels productes, sinó que propicia a crear uns 
punts d'unió més forts dins de la comunitat, crear un sentiment de comunitat, així com també fa  
augmentar les relacions entre els habitants de la mateixa comunitat i de les comunitats més properes 
(Hopkins, 2011).

Un gran debat que hi ha sobre el localisme és valorar que és local i que no ho és. Això depèn del 
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producte  que  estem parlant.  Nef  (2010)  distingeix  diferents  escales  de  localisme  depenent  del 
producte, per exemple, la major part de l'alimentació d'horta ha de recaure en una escala més curta 
que l'alimentació de fruita, o la producció de metalls ha d'estar a una escala més gran.

El localisme juntament amb la resiliència són cada vegada menys una opció i més una necessitat. 

2.3. Sistema Alimentari

“Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar”. 
Proverbio chino

L'agricultura ha sigut una important eina d'emancipació de l'espècie humana, des de sempre 
s'ha  anat  reinventant  (la  industrialització  agrària,  la  revolució  verda,  els  OMG...).  El  sistema 
alimentari  ha  anat  tendint  a  una  producció  industrialitzada  de  monocultius,  a  una  distribució 
globalitzada  i  desigual,  i  a  un 
consum de productes de fora de 
temporada amb una alt  augment 
de  carns  i  carbohidrats.  Aquest 
sistema  agroindustrial  ha  sorgit 
gràcies  a  l'alta  disponibilitat  del 
petroli  barat  (Hereas,  2010),  la 
dependència del petroli fa que els 
preus dels aliments fluctuïn amb 
els preus del petroli.

L'actual sistema agroindustrial és 
el  responsable  d'un  alt  consum 
d'energia,  sobretot  per  aquells 
aliments  que  necessiten  cicles 
llargs  de  producció  com  poden 
ser  els  plats  precuinats.  La gran 
despesa  d'energia  es  pot  traduir 
en  fertilitzants,  pesticides,  fuel 
per a la maquinària, transport dels 
productes,  embalatges,  gestió 
dels residus alimentaris...  En els 
propers  apartats  s'explicarà  amb 
més  profunditat.  El  sistema 
alimentari  es  podria  separar  en 
diferents  etapes  resumides  a  la 
figura 2.6.

Tot aquest consum d'energia té associat unes emissions de CO2 que  suposen entre el 44-57% de les 
emissions totals produïdes per l'ésser humà: 15-18% per la desforestació i canvi de sòl, 11-15% per 
la  producció  agrícola,  5-6%  transport,  8-10%  processament  i  empaquetatge,  2-4% 
emmagatzematge, i 3-4% pels residus (GRAIN, 2011). 

2.3.1. Producció agrícola
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“Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos…que 
alimentarán al mundo.”

Duch, 2013

La major  part  de  la  producció  agrícola  prové  de  l'agroindústria,  aquesta  es  caracteritza 
segons Tello (2006) per:

-La reducció de l'àrea cultivada (intensificació de la producció) i la reducció de l'agrobiodiversitat 
(especialització en monocultius). 

-Un flux energètic major dins d'una àrea més reduïda (major inversió d'energia fòssil per l'ús de 
fertilitzants, fitosanitaris, combustible per a maquinària, etc.). 

-Sector ramader al marge del territori i de l'activitat agrícola. 

Primer  de  tot  cal  tenir  en  compte  dos  conceptes  alhora  d'estimar  l'energia  que  consumeix  la 
producció agrícola. L'energia indirecte és l'energia que s'utilitza indirectament al camp, com pot ser 
en la producció de llavors o planer, la producció de components inorgànics (fertilitzants, pesticides, 
o herbicides). Mentre que l'energia directa és aquella energia que s'utilitza directament al camp  com 
pot ser el fuel per a maquinària, l'energia del sistema de reg per bombejar aigua , o l'assecat del  
producte (Mc Laughlin et al. 2000).

Degut a les pràctiques industrials s'està perdent molt de sòl cultivable, juntament amb aquest sòl es 
perden els nutrients, Pimentel (1995) va determinar que es perdem 55 kg de Nitrogen, 110 kg de 
Fòsfor i Potassi per hectàrea i any. Per suplir aquesta pèrdua de nutrients s'utilitzen fertilitzants, ja 
que tampoc es contempla la incorporació de nutrients per vies orgàniques com poden ser la rotació 
amb lleguminoses,  la incorporació de matèria  orgànica,  l'encoixinament  o adobs en verds entre 
d'altres (Pimentel , 2009). 

L'augment del consum mundial de fertilitzants ha crescut un 1192,86% entre els anys 1950 al 2013 
(Earth Policy Institute, 2013). Durant aquest període la producció de gra per tona de fertilitzant ha 
disminuït (figura 2.7). S'ha de tenir en compte que durant la producció de fertilitzants hi ha una 
despesa energètica a l'extracció dels minerals, al transport del recursos, a les industries de síntesi, en 
el seu processat, i al seu posterior transport a les botigues de comercialització. A espanya durant 
l'any 2013 es van vendre 961.500 tonelades de fertilitzants nitrogenats simples, 432.900 tones de 
P2O5 i 354.700 tones de K2O (ANFFE, 2013). Només amb els fertilitzants utilitzats a Espanya es 
van haver de gastar 17.491.000.000 MJ suposant un mínim  de consum energètic de 10MJ/kg de 
fertilitzant (Dutilh i Linneman, 2004). 

L'agricultura industrial intensifica l'espai i redueix la biodiversitat amb els monocultius tal i com 
s'ha explicat, a més a més no es realitza una rotació de cultius correcte, aquestes característiques són 
propícies  a  l'aparició  de plagues  (Bueno,  2009).  Els  agricultors  industrials  es  veuen obligats  a 
utilitzar pesticides, fins i tot molts cops utilitzen organismes genèticament modificats (OMG's) que 
tenen una resistència a determinats pesticides com el Roundup ©. Per a la producció de pesticides 
s'utilitzen entre 100 i 1000 MJ per quilogram de pesticida (Dutilh i Linneman, 2004). De la mateixa 
manera que els fertilitzants també tenen unes etapes a la producció, extracció dels recursos, síntesi 
del producte, transport... La seva síntesi és molt més costosa energèticament. 
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La maquinària i la irrigació també són grans consumidors d'energia, aquests dos són consumidors 
d'energia directe. 

Cal recordar que la ramaderia és també un gran consumidor d'energia i d'aigua, sobretot de manera 
indirecta, això es degut a la gran quantitat de gra destinat a l'alimentació del bestiar, i per tant, tota 
la despesa energètica que suposa com s'ha esmentat anteriorment.  El 33% de la superfície agrícola 
està destinada a la producció de pinsos per a animals (Steinfeld et al.  2006). Una altre despesa 
energètica associada a la ramaderia industrial són els residus que genera. A més, el consum animal 
implica una pèrdua de kcal per gram, s'inverteix més energia de la que et dóna el producte. Això és 
possible degut als productes fòssils i a altres fonts d'energia.

2.3.2. Distribució i consum
“La gana és un problema polític”

De Shutter, 2010

El sistema de distribució dels productes alimentaris que va des del productor al consumidor 
està  molt  ben  escenificat  per  l'embut  de  Vorley  (2003)  (figura  2.8).   Aquest  embut  té  dues 
superfícies molt amples, que són la superfície de dalt i la de sota, els consumidors i els productors 
respectivament.  Però  per  arribar  el  producte  d'un  lloc  a  un  altre  han  de  passar  per  un  seguit 
d'intermediaris. Al centre tenim el centre de poder, són els intermediaris que decideixen exactament 
tots els productes, forma, color, varietat... (Montagut & Vives, 2007). Mentre els altres intermediaris 
són empreses d'empaquetatge, processat, distribució etc.

Qualsevol  aliment  no  fresc  ha  d'estar  sotmès  a  algun  tipus  de  processat  (Heras,  2010),  aquest 
processos poden ser assecatge, congelació, escalfament, radiació ionitzada5 etc. Aquest processos 

5 Radiació ionitzada:  Segons la directiva Europea 1999/2 CE en algunes circumstàncies s'utilitza radiació ionitzada  
per: reduir el risc de malalties, reduir la descomposició dels aliments, reducció de la maduració i/o germinació, 
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necessiten un consum d'energia tal i com es pot observar a la taula 2.1. L'estat espanyol a l'any 2011 
va importar  25.486 milions de tones  d'aliments que van recórrer  una mitja  de 3.827 km i  van 
generar 4.212 milions de tones de CO2 (González, 2011).

Un  vegada  els  productes  han  passat  pel 
processament  adient  s'empaqueten  , 
l'empaquetatge tant pot ser de vidre, plàstic, 
paper o cartró, o acer. Depenent del tipus de 
material per empaquetar hi haurà un despesa 
d'energia major o menor, i també depenent 
de  si  són  productes  reciclats  o  no.  Tots 
aquests  embalums suposen un futur  residu 
que  llavors  s'haurà  de  gestionar 
adequadament  amb  la  seva  despesa 
energètica.  Per  a  acabar  el  producte 
s'emmagatzema  en  cambres  frigorífiques 
fins a la seva comercialització, o s'utilitzen 
diverses  tècniques  de  preservació  amb  els 
seus  corresponents  consums  energètics 
(Taula 2.1.). 

Tècnica de preservació Requeriments energètics  (MJ/kg de producte 
final)

Assecatge 0-156

Congelació 5

Escalfament 5-10

Després d'un llarg recorregut el producte arriba al consumidor. Els hàbits de consum han canviat 
molt durant els últims anys, ha augmentat el consum de carns augmentant el consum de proteïnes 
d'origen animal i també el consum de carbohidrats, per contra, ha disminuït el consum de llegums 
(Drewnoski,  2000).  A  l'informe:  ”Catalunya:  consum  alimentari  a  les  llars”  elaborat  pel 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (2013) es pot veure com 
els consums de verdures són força iguals al llarg de l'any saltant-se les temporades, demostrant que 
no hi ha un consum que concordi amb la temporalitat. 

Tot i això, hi ha molts aliments que no arriben als plats i que es queden pel camí perquè no han 
passat els estàndards de mida, color, forma... o simplement perquè a causa dels llargs transports 
s'han fet  malbé (Montagut & Vives,  2007).  Tristram Stuart  en el  seu llibre Despilfarro (2011) 
explica que a la UE es malbaraten quasi la meitat dels aliments. A més a més, només són consumits 
el 70% dels aliments que arriben a les llars del països rics, la resta va a les escombraries. 

Si  el  consum fos  més  directe  sense passar  per  tants  intermediaris,  reduiríem en primer  lloc el  
transport, en segon lloc, el processat perquè no caldria tantes tècniques de conservació. I finalment, 

eliminar organismes nocius, i en casos especials d'esterilitat. 
6 El zero correspon a l'assecatge del sol, mentre que el 15 a tècniques d'assecatge d'aire calent 
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Taula 2.1. Consum energètic de diferents processament. Font: Dutilh & Linneman, 2004 

Figura 2.8.. Embut de Vorley. Esquema de la distribució dels aliments. 
Font: Vorley, 2003
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amb la venta a granel, o amb envasos que es puguin tornar a omplir es reduiria l'embassat. A més, 
també caldria una conscienciació dels hàbits de consum, tornar a tenir un consum de productes local 
que no hagin passat per tants intermediaris, a més a més, aquest consum local també aportaria una 
racionalització en a la temporada, com que són productes locals només es podrien cultivar segons la 
climatologia local tenint en compte que no vinguin d'hivernacles. A part del consum local i sobretot 
responsable, també seria necessari que es disminuís el consum de determinats productes com la 
carn, o productes molt processats.

2.3.2 Sobirania Alimentària

“Soberania alimentaria: cultivar para no ser comido” 
Gustavo Duch

Una solució  per  reduir  les  distàncies  i  els  intermediaris  és  la  Sobirania  alimentària.  El 
concepte de Sobirania Alimentària va sorgir al si de la organització mundial Via Campesina, quan al 
novembre de 1996, en el context de la Cimera Mundial sobre Seguretat Alimentària a Roma, es va 
presentar el document “Soberanía Alimentaria, un Futuro sin Hambre”.

Poc a poc, aquest concepte va anar guanyant rellevància, i l’any 2002 fou el tema principal del 
fòrum ONG paral·lel a la Cimera Mundial de l’Alimentació de la FAO (La Vía Campesina, 2002). 
Però no és fins al 2012 que la FAO accepta debatre’l com a eina per assolir la seguretat alimentària.

La declaració política del Fòrum de la ONG/OSC per la sobirania alimentària la va definir així:
“La Sobirania Alimentària és el DRET dels països i els pobles a definir llurs pròpies polítiques  
agràries,  laborals,  pesqueres,  alimentàries  i  de  terra  de  manera que  siguin  ecològica,  social,  
econòmica i culturalment apropiades per a ells i llurs circumstàncies específiques. Això inclou el  
dret real a l’alimentació i producció dels aliments, la qual cosa vol dir que cada poble té dret a una  
alimentació sana, nutritiva i culturalment apropiada, i a la capacitat de mantenir-se a si mateixos i  
a llurs societats.”

Per poder assolir la Sobirania Alimentària és indispensable l’existència d’una xarxa de producció i 
distribució local que respecti el medi ambient, obligant a l'accés de recursos locals com són l’aigua,  
la terra, els boscos, la pesca, les llavors i també els coneixements.

Una producció  agroecològica  que  utilitzi  tècniques  responsables  al  cultiu,  com l'encoixinament 
(disminueix evaporació i erosió), rotació de cultius, marges vius (augmenten biodiversitat), ús de 
productes orgànics, cultiu de varietats locals (les més adaptades al clima) etc. redueix els inputs 
d'energia i com s'ha ovservat, també augmenta la producció (De Shutter, 2010).
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CAPÍTOL III: Moviment de Transició

En aquest capítol s'explicat què són els moviments de Transició, quina metodologia  
proposen, seguit de les crítiques que li fan al moviment. Seguidament, s'ha entrevistat  

algunes de les iniciatives de transició amb una major trajectòria dins de l'estat  
espanyol. Finalment, acaba amb la discussió extreta a partir de les entrevistes de les  

iniciatives en Transició.
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3.1.Moviment de Transició

“Estem en el cim de la muntanya, des d'on tenim les vistes mai contemplades anteriorment, però  
des d'on també es formen els núvols d'una tempesta. Hem d'anar muntanya avall mentre encara  

sigui possible, mentre encara tinguem un clima favorable i llum diürna.”
David Holmgren

Des de sempre han sorgit alternatives al sistema imperant, més o menys eficaces, les ciutats 
en Transició poden ser una. Segons explica Rob Hopkins (2011) a Kinsale, un poble d'Irlanda a 
prop de Cork, durant el curs d'una escola de permacultura va sorgir la idea d'aplicar a una ciutat els  
conceptes i tècniques de la permacultura, aquí és on va sorgir la idea de les ciutats en transició. 
Aquell mateix any a Totnes, Regne Unit, va aparèixer la segona ciutat en transició, actualment una 
de les més importats.

Des de aleshores han anat sorgint ciutats en transició per tot el món, i el que no són ciutats, han 
aparegut: universitats, pubs, illes, pobles, barris, escoles... en transició. Per això el moviment de 
transició  ha  deixat  de  ser  exclusiu  de  les  ciutats,  han  deixat  de  dir-se  ciutats  en  transició  per 
convertir-se en les iniciatives en transició. Actualment hi ha més de 1700 iniciatives en 44 països 
diferents, i més de 40 iniciatives a l'estat espanyol (Red de Transición España, 2014).

Tothom té  una  definició  pròpia  del  que  són les  iniciatives  en  transició,  ja  que  cadascú té  una 
motivació diferent i una experiència diferent. Tot i que al principi les motivacions per les iniciatives 
en transició eren el pic del petroli i el canvi climàtic, de mica en mica les motivacions han anat 
variant (Hopkins, 2011).  Per a mi les iniciatives en transició són la voluntat d'una comunitat 
per canviar l'actual món destinat al col·lapse cap a un nou món més conscient, responsable i 
resil·lient, utilitzant les eines locals sense mai perdre la perspectiva global.

Kenis  &  Mathijs  (2009)  al  seu  treball  d'entrevistes  a  iniciatives  en  transició  van  destacar 
l'entusiasme de la gent per dur a terme les iniciatives, ells argumentaven sobretot que era degut a 
l'autoorganització  des  de  baix,  on  la  gent  treballava  les  respostes  i  pensava  l'alternativa.  Les 
iniciatives en transició són gratificants, divertides i alegres, (Hopkins, 2011) ja que la gent es sent 
part del canvi, i creu en les alternatives, el moviment en transició és proactiu i planteja alternatives. 
El fet de que les alternatives siguin a nivell local, potencia que la gent es senti més identificada amb 
les accions (Connors & McDonald 2011).

Aquestes són algunes de les qualitats de les iniciatives en Transició, Hopkins (2011) i la gent que 
participa en els documentals  Intrasition 1.0 i  Intransition 2.0 també defineixen les iniciatives en 
transició com virals degut a la seva capacitat de propagar-se. Però sobretot, destaquen la capacitat 
d'involucrar la comunitat, i crear xarxa entre la comunitat, fent que siguin el màxim d'inclusives 
possibles.

3.1.1.Metodologia de les experiències en Transició

Hopkins (2008) i Hopkins & Brangwyn (2010) als seus llibres The Transition Handbook, 
Iniciativas de transición, i The transition Companion respectivament, estableixen uns mètodes per 
començar les iniciatives en transició.  Aquests mètodes comencen amb els 12 passos que acaben 
amb el pla de descens energètic. 

Els 12 passos són un conjunt d'accions/consells que recomanen sobretot des de les iniciatives de 
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Totnes i Kinsale (ells els han seguit) per poder portar a terme la iniciativa en transició. Sobretot fan 
èmfasi en la flexibilitat dels passos, diuen que no són dogmes i que simplement són consells que a 
ells els hi han anat bé i volen transmetre-ho (Hopkins, 2011). Els 12 passo són els següents:

1. Organitzar un grup promotor i planificar la seva dimissió des del començament: el grup té 
la funció de fer els passos 2 a 5, un cop s'hagin creat grups de treball es dissoldrà.

2. Prendre i crear consciència: primer els membres del grup han de comprendre els problemes de 
la societat, i llavors transmetre'ls a la resta de gent, o organitzar esdeveniments per conscienciar a la 
gent com passis de documentals, xerrades d'experts, tallers... En aquest punt és crucial identificar 
els aliats.

3. Assentar les bases: establir xarxes amb grups ja constituïts que puguin ser aliats, i informar-los 
dels moviments en transició, i dels motius d'aquesta iniciativa en transició.

4. Organitzar un gran llançament de la iniciativa: en aquesta fase es publica la maduració de la 
iniciativa traslladant-la a tota la comunitat.

5. Creació de grups de treball: identificar els temes d'interès i crear els grups perquès puguin 
treballar amb accions especifiques del seu tema.

6. Utilitzar Open Space:  aquest pas recomana utilitzar el model participatiu de l'Open space alhora 
de dissenyar i plantejar activitats.

7.  Creació  de  manifestacions  pràctiques  i  visibles  del  projecte:  s'ha  d'entrar  a  l'acció,  fer 
activitats visibles que demostrin que pot arribar a ser un canvi.

8. Facilitar la recapacitació: fer entendre a la gent que es necessari un canvi de mentalitat.

9.  Crear  ponts  amb  les  autoritats  locals: establir  relacions  amb  les  administracions  ja  que 
aquestes tenen uns recursos i unes eines molt útils per la iniciativa. Això no vol dir subordinar-se a 
l'administració ni dependre d'ella.

10. Honrar a la gent gran: ells han viscut una vida amb menys ús d'energia, tenen un coneixement 
i una experiència que es necessitarà.

11. Que vagi a on vulgui: els passos són indicatius, el pla inicial és indicatiu, això vol dir que al 
llarg de la iniciativa s'anirà canviant el pla depenent de les circumstàncies.

12. Crear un Pla de Descens energètic: es dissenya un pla que permeti viure en un futur amb 
menys dependència dels recursos fòssils.  

Segons Hopkins & Brangwyn (2010), Hopkins (2008), Hopkins (2011) una vegada has realitzat els 
12 passos que ells recomanen, el més important és crear un pla de descens energètic. Aquest pla  
necessita primer d'una diagnosi de la  comunitat en general, o del vector del  grup de treball en 
particular. Després d'haver elaborat la diagnosi, es planeja com hauria de ser la  comunitat a uns 
anys vista, normalment són 15-20 anys,  per arribar a un estat més resil·lient. S'utilitza el mètode de 
Backcasting7 per idear els objectius que s'han d'anar assolint any rere any fins arribar als objectius 

7 Backasting: és un mètode que presenta un futur desitjable que sigui assolible, per arribar aquest punt final es 
presenten activitats factibles que podran aconseguir aquest futur. (Robinson, 1990)
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finals del pla. Aquest pla ells l'anomenen el Pla d'Acció de Descens Energètic (PADE). Cal destacar 
que totes les accions es prenen des de baix, des de iniciatives populars, des de la ciutadania.

3.1.2. Critiques a les iniciatives en transició

Des  del  principi  el  moviment  en  Transició  ha  patit  crítiques  de  tot  tipus,  des  de  les 
discussions entre Jonh Michel  Greer  i  Rob Hopkins als  seus respectius blogs fins a  articles de 
diversos acadèmics.

El  primer  llibre  The  Transition  Handbook  (2008)  tot  i  que  explicava  que  no  estava  totalment 
demostrat, argumentaven uns passos, una estructura, uns criteris, i definia que es necessitava un 
grup fundador,  i  que  aquest  posseís  coneixements  de  permacultura,  i  que  algun dels  membres 
hagués estat  en els cursos de formació de les ciutats en Transició,  tot  això va ser especialment 
criticat. Connors & McDonald (2010) no comprenien la necessitat de seguir aquest passos i sobretot 
el  fet  de  que  hi  hagués  un  fundador,  a  més  a  més  que  aquests  fundadors  haguessin  de  tenir 
coneixements sobre permacultura. 

Jonh Michel Greer ,tot i que va destacar molts elements positius de les ciutats en transició en el seu 
article del seu blog “Premature Triumphalist”  (2008), veia el possible perill que el moviment en 
Transició no podia ser un canvi substancial de tot el món ja que només podia tenir una actuació 
local, i es quedava limitada, en alguns moments intuïa que podria ser BAU. Kenis & Mathijs (2009) 
a les seves entrevistes van detectar que el moviment podria no plantejar canvis estructurals, i corria 
el perill de no donar solucions reals.

Una altre crítica als moviments en Transició ha sigut la seva fe en crear una comunitat, Chatterton 
& Cutler (2008) creien impossible poder posar d'acord a tota la població en crear una consciencia 
comuna.

Finalment, una de les critiques més esteses, és el perill del reformisme dins d'aquests moviments 
tant per una actitud de BAU (Business as usual) com per una manipulació de les institucions degut 
a la coordinació amb les administracions (Chatterton & Culter, 2008).

3.2.Experiències en transició

“Si actuem nosaltres sol no serà suficient, si esperem que els polítics actuïn serà massa tard i  
insuficient, però si ens organitzem i actuem totes juntes podrem aconseguir-ho.”

Hopkins & Brangwyn, 2010

Les iniciatives en transició estan apareixent per arreu d'Espanya amb molta facilitat. S'han 
utilitzat entrevistes per poder analitzar la implementació i funcionament real de els iniciatives en 
Transició. S'han entrevistat 4 iniciatives diferents, amb característiques i contextos diferents. Les 
iniciatives entrevistades són: el PEP (Pla d'energia participatiu), Argelaguer en transició, Zarzalejo 
en transizion, i Santa Coloma de Queralt en transició. Les entrevistades tenien que portar un temps 
d'experiència per poder valorar la seva trajectòria. Aquí en Espanya és difícil trobar iniciatives en 
Transició que portin una trajectòria, ja que encara és molt nou el moviment a l'estat.

Les  entrevistes  es  van  fer  com un  col·loqui,  les  respostes  obtingudes  s'han  classificat  en  uns 
apartats.  Primer  es  comenten  característiques  bàsiques  del  territori  (localització,  superfície  i 
habitants). Llavors les respostes es va ordenar amb quatre apartats: 
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• Origen: es resumeix com, quan i perquè es va iniciar.
• Caminant  cap  a  la  transició:  s'explica  les  característiques  de  la  iniciativa,  com 

s'estructuren, i quins vectors tracten. Analitza com treballen la transició.
• Avantatges/  inconvenients:  en  aquest  apartat  es  tracten  les  condicions  objectives  del 

context de cada iniciativa.
• Alimentació: aquest  apartat  explica  com es  treballa  el  vector  alimentació  des  de  cada 

iniciativa.

Llavors al final se'ls hi va demanar un consell per ajudar en concret a la iniciativa de Granollers en 
Transició.

3.3.Resultats-entrevistes

PEP- Ricard Àlvarez

Localització: Barcelona, Districte de Sant Martí, Barri de la Verneda 
i la Pau,  
Superfície: 1,123 km2

Habitants: 29.154 hab.

Origen
Barcelona en Transició va començar al 2009 gràcies a un grup de 
gent  propera  a  les  idees  de  transició,  majoritàriament  gent 
estrangera.  La  idea inicial  era  que Barcelona en Transició fos  un 
node que anés dividint la feina a altres espais de la ciutat. La seva 
feina  era  coordinar,  donar  suport,  difondre...  les  iniciatives  en 
transició de Barcelona, però això no es va aconseguir.

Aleshores, a partir d'alguns integrants de Barcelona en Transició va 
sorgir una iniciativa en Transició als barris del districte de Sant Martí: la Verneda i la Pau. Es va  
crear  el  PEP (pla  energia  participativa)  on  es  tractaven  tots  els  vectors,  tenint  en  compte  que 
l'energia és un vector transversal. 

Caminant cap a la Transició
El PEP és una iniciativa en Transició que ha permès que molta gent es pugui involucrar en el 
moviment en Transició. Han mantingut relacions amb les administracions pertinents. Al principi es 
van fer diagnosis, sobretot de l'aprofitament de les teulades per captar energia. Totes les accions van 
encaminades a trobar la resiliència. Actualment estan funcionant amb 5 grups de treball,  alguns 
d'ells han sorgit d'iniciatives concretes:

-Alimentació
-OLEPEP (Observatori local de l'energia  del PEP)
-Dinamització Comunitària-Pati la Pau
-Economia Local
-Mobilitat

Aquesta iniciativa ha sabut connectar amb la gent, ha fet que coneguin a on han d'anar si volen 
canviar les coses, que coneguin què està passant al barri. Aquest fet és el més important, haver creat 
aquest ambient i espai.
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Avantatges/ Inconvenients
El fet de tenir una alta densitat de població dins dels barris fa que hi hagi més possibilitats de 
comunicació amb la gent del barri.

Els possibles inconvenients que es troben és la mateixa tendència de la gent a aïllar-se amb les seves 
idees, i  també la burocràcia que els hi fa perdre molt de temps i esforços.

Alimentació
Degut a les característiques del barri i a la poca disponibilitat de terres, és pràcticament impossible 
buscar una alimentació que provingui del barri,  per això la seva feina és difondre horts urbans,  
xerrades, i crear espais per aprendre. Les activitats que estan realitzant són:

-Hort urbà comunitari, s'ha aconseguit després de 4 anys de lluita. Està fent que molta més gent  
s'acosti al PEP.
-Taronjades resil·lients. Es recullen les taronges dels tarongers del barri i es fa melmelada, van per 
la 4rta edició.
-Xerrades sobre sobirania alimentària, malbaratament alimentari...
-Cooperativa de consum.

Consell
“la paciència de no tenir presa” 

“No vull avançar els esdeveniments, no vull canviar als demés, no han d'anar a la meva idea, jo  
haig d'anar a la seva idea”

Web: http://plaenergiaparticipatiu.cat/about/
          http://barcelonaentransicio.webs.com/

Argelaguer en Transició- Miquel Tort

Localització: Girona, La Garrotxa, Argelaguer
Superfície: 12,5 km2

Habitants: 426 

Origen
Tot  va  sorgir  de  preocupacions  individuals,  per  intentar  solucionar  aquestes  preocupacions  van 
trobar els moviments en Transició. Primer van anar a la primera trobada d'iniciatives en Transició 
d'Espanya a l'abril de 2012. Al febrer de l'any següent van iniciar Argelaguer en Transició. 

Caminant cap a la transició
Estan  involucrades  30  famílies  dins  d'Argelaguer  en  Transició.  Les  activitats  principalment 
funcionen amb iniciatives individuals, si algú li ve de gust preparar una activitat, xerrada, taller etc.  
es trasllada a l'assemblea mensual i aquesta persona s'encarrega de fer-ho funcionar.

Argelaguer en Transició, per les seves condicions, és un poble que funciona treballant la transició 
individual, això és degut a que són poca gent i les iniciatives individuals són fàcils, ja que tothom 
viu en cases. Per exemple recollir l'aigua de la pluja. Ells treballen principalment promovent el 
canvi individual i llavors ja vindrà el canvi col·lectiu, tot i que, realitzen activitats col·lectives per 
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trobar el canvi.

Especialment, els hi està funcionant el seu banc de temps, tot i que no amb el funcionament estricte 
que estava previst, sinó que sense fer un recompte d'hores, per tant, treballen amb el voluntariat. Es 
fan els serveis a la comunitat, i la comunitat t'ho retornarà. Això és factible perquè són poca gent i 
tots es coneixen molt bé.

Avantatges/Inconvenients
Per començar, és un poble petit, per tant, els hi és molt més fàcil arribar a tota la gent, la difusió de  
les activitats és més senzilla, així com la seva realització, ja que tot el poble, i totes les associacions 
fan les activitats al mateix casal del poble, a l'únic casal del poble. Això els hi dóna l'avantatge 
d'unificar el punt de trobada.

El fet de ser poca gent també fa que tinguin menys forçar a l'hora de fer els activitats.

Alimentació
El seu propòsit és que el màxim de gent pugui alimentar-se d'Argelaguer. Com que és un poble 
petit, molta gent disposa de patis, i tradicionalment s'ha fet horta a casa, actualment estan intentat 
recuperar-ho. Les iniciatives que han portat a terme són:

- Crear una cooperativa de consum (20 famílies).
-Hort  comunitari  (500m2 per  15  famílies),  paguen una  mensualitat  de  10€ per  pagar  despeses 
(principalment el planter). Si un mes hi ha menys ingressos es busquen alternatives per no haver de 
gastar tant (fer-se el seu propi planter). L'espai és d'una finca privada, ja que l'ajuntament no els hi  
va voler cedir un espai per tenir un hort comunitari.
- Realitzar tallers per obtenir la sobirania alimentaria (fer la massa mare, begudes vegetals, tallers 
de cuina...). També difonen el menjar de temporada.
-  Organitzen  excursions  per  obtenir  menjar  de  la  muntanya (buscar  bolets,  identificar  i  buscar 
plantes remeieres, buscar espàrrecs...)

Consell 
“No corre i anar tranquil”

Web http://argelaguerentransicio.com/

Zarzalejo en Transición- Javier Zarzuela

Localització: Madrid,  Sierra Oeste, Zarzalejo
Superfície: 20,2 km2

Habitants: 1.553

Origen
El grup es va formar a partir d'una xerrada sobre les iniciatives de 
Transició que va fer Javier Zarzuela. Llavors el Juny de 2012 es 
va iniciar la iniciativa de Zarzalejo en Transizión. Al principi la 
major part  de la gent venia de Madrid per buscar una mica de 
tranquil·litat, això va comportar que al principi hi hagués una mica 
de desconnexió amb la gent pròpia del municipi.
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Caminant cap a la transició
A Zarzalejo ja hi havia una gent molt activa, això va fer que fos molt fàcil la coordinació i unió amb 
Zarzalejo en Transizion.  Al principi van fer una diagnosi de Zarzalejo per veure com estava el  
municipi i estudiar quines serien les primeres accions a realitzar.

És molt difícil comptabilitzar la gent que participa de Zarzalejo en Transizión, ja que molta gent pot 
participar a les activitats però no formen part estrictament de la iniciativa. Des de Zarzalejo en 
Transizión sempre han volgut donar suport a totes les iniciatives que estiguessin buscant resiliència.

Es van formar com una associació, així els hi ha sigut molt més fàcil poder seguir endavant sobretot 
amb l'administració. Així, sempre han mantingut una bona relació amb l'ajuntament que els hi ha 
donat suport i han rebut els seus ajuts.

Des del principi s'han organitzat amb grups de treball autònoms. Hi ha un grup de coordinació que 
fa de facilitador entre els grups de treball i és el que fa la comunicació. Els grups de treball són:

-Intercanvi de necessitats
-Comunicació
-Transport
-Energia i construcció
-Desenvolupament humà
-Art i natura
-Alimentació Hort

Actualment estan enfeinats amb el “programa de mejora energética de hogares”, on es fan una 
valoració energètica a diverses cases voluntàries, i se'ls informarà i facilitarà possibles millores de 
conservació de l'energia 

Avantatges/Inconvenients
Disposen molta terra fèrtil als voltants, això els permet tenir un molt bon potencial per aconseguir el 
màxim de sobirania alimentària.
Existeix un gruix associatiu de gent important que facilita les activitats.

Alimentació
La seva principal activitat relacionada amb l'alimentació és la CSA la Huerta. Són 30 famílies que 
paguen a un pagès perquè els hi cultivi la terra que tenen llogada. Aquest pagès té la responsabilitat 
de proporcionar els aliments a les 30 famílies. Actualment estan treballant per ampliar les famílies i 
poder oferir més productes, a més estan buscant altres pagesos.

Web http://zarzalejoentransicion.blogspot.com.es/

Santa Coloma en Transició- Antoni Font

Localització: Catalunya, Tarragona, Conca de Barberà
Superfície: 33,9 km2

Habitants: 2.966

Origen
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Des de la preocupació personal es va començar a 
buscar informació per internet sobre les ciutats en 
Transició, fins que es va decidir que el curs escolar 
de 2011-2012 els alumnes de 4rt d'ESO de l'Institut 
Joan Segura i Valls elaborarien  un treball sobre el 
moviment en Transició.

Amb l'institut es van fer pòsters explicatius de les 
iniciatives  en  transició,  es  va  contactar  amb Rob 
Hopkins via videoconferència, i es va fer un viatge 
al  Regne  Unit.  Onze  estudiants  van  anar  a 
Plymouth (un poble al costat de Totnes), allà van 
fer  diverses  excursions  a  la  ciutat  de  Totnes  per 
aprendre més sobre la Transició. A partir de la feina 
dels estudiants es va fer una presentació als pares i 
mares de l'escola. D'aquella presentació va sorgir la iniciativa de Santa Coloma en Transició.

Caminant cap a la transició
Des del principi mai han elaborat una DAFO ni han fet un plantejament, han anat funcionant segons 
les condicions objectives del moment. Primer es van iniciar uns grups de treball (educació, energia, 
decreixement natural i joves) però aquests no van acabar de funcionar ja que a la gent els hi costava  
reunir-se. Al final només es va quedar un grup coordinador (ells l'anomenen el grup que estira), que 
el formen 6 persones. 

Aquestes 6 persones són els que inicien les propostes tot i que estan oberts a que la resta de la gent  
presenti les seves propostes i hi col·labori. A les activitats hi solen anar unes 20-30 persones. Una de 
les seves activitats que ha funcionat millor és la web per compartir cotxe, actualment hi han uns 70-
80 usuaris.  A més  cada  any organitzen  el  mercat  de  Nadal,  juntament  amb altres  mercats  per 
promoure els productes locals. També col·laboren amb les activitats de les altres associacions.

Tenen molt bona relació amb l'ajuntament pel fet de ser un poble petit i que tothom es conegui.  
L'ajuntament els hi cedeix els espais i material que necessiten. A més a més els hi pagarà les estades 
dels voluntaris del proper camp de treball. Aquest estiu vindran voluntaris per aprendre a treballar 
amb pedra seca, i així, restauraran una part del municipi. Actualment estan treballant per fer un banc 
del temps. 

Avantatges/Inconvenients
Les dimensions del pobles són el primer avantatge i el primer inconvenient. Per una banda com el 
poble és petit, és fàcil que tothom conegui la iniciativa i que les accions siguin significatives. Però 
per altre banda, és difícil que molta gent es vulgui implicar.

Alimentació
-Han realitzat xerrades sobre alimentació
-Reintroducció del safrà,  antigament al  municipi s'hi  plantava molt  de safrà, i  actualment estan 
intentat que es torni a plantar. Ara per ara, només hi ha dos productores, i s'està fent sensibilització.
-Acollir de la trobada 2014 de productors i distribuïdors ecològics, la Repera.
-Coordinació de mercats locals.

Consell
“Paciència i Constància”
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“No existeix la frustració, s'ha d'anar fent, es canviaran coses però tot requereix temps”
“ No es veuen els efectes immediats, amb el temps s'acabaran veient. Constància”

Web http://www.santacolomaentransicio.blogspot.com.es/

3.4. Discussió-entrevistes 

“Vaig lent perquè vaig lluny”

A les  iniciatives  s'ha  observat  que  no  han  seguit  gaire  els  12  passos  de  les  ciutats  en 
transició, ja que les condicions objectives del moment no els hi ha permès, o han volgut destinar les 
seves forces amb altres activitats que ells han considerat més actives. El que sí que han intentat 
algunes iniciatives com la de Zarzalejo o el PEP és elaborar una DAFO, o una diagnosi inicial per  
orientar-se millor. Segons ells, els hi ha sigut de gran ajuda. La gent de Santa Coloma pel contrari 
no  han  elaborat  cap  diagnosi,  però  eren  conscients  de  la  importància  d'aquesta,  i  segurament 
l'acabarà realitzant. Però cap iniciativa ha elaborat un PADE, han treballat amb les inquietuds que hi 
havia al moment i han seguit funcionant. En canvi, tots s'han  organitzat per grups de Treball.

Les relacions amb les administracions és una arma de doble fil, per una banda, pot fer que el procés 
vagi més lent, o que es perdi pel camí, per això, s'ha d'anar amb compte a l'hora de traçar ponts amb 
els governs locals. Per un altre banda, les administracions tenen unes eines i uns recursos que poden 
ser molt útils. Totes les iniciatives entrevistades s'han posat en contacte amb les administracions, i 
han intentat  mantenir  una bona relació,  tot  i  que no totes han tractat  de la mateixa manera les 
administracions. Zarzalejo en Transizion i Santa Coloma en Transició són dues iniciatives que han 
mantingut unes bones relacions amb l'ajuntament ja que els hi ha proporcionat moltes facilitats. 
Aquestes relacions depenen especialment del context on es faci la iniciativa.

Pel que fa a l'alimentació, s'ha observat que és un vector important i totes les iniciatives tenen en 
compte,  encara  que,  unes  li  donen  més  importància  que  d'altres.  Sobretot  han  treballat  per 
aconseguir horts comunitaris, i per a la creació de cooperatives de consum. Totes les iniciatives han 
dedicat part del seu temps en realitzar xerrades relacionades amb l'alimentació.

Finalment, cal destacar que tots els consells de les iniciatives estaven relacionats en anar poc a poc i 
amb paciència. Això demostra la filosofia de les iniciatives en Transició, una filosofia que pretén 
canviar les coses, però que sap que per canviar les coses s'ha d'anar “a poc a poc i amb bona lletra”. 
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CAPÍTOL IV: Granollers ciutat d'estudi

El context geogràfic on es presenta aquest model és Granollers. En el capítol IV s'ha  
explicat perquè s'ha escollit aquesta ciutat, es realitza una breu descripció  
geogràfica de la capital vallesana, seguida d'una descripció de dades tant  

demogràfiques com econòmiques. A continuació, es presenta un anàlisis més  
exhaustiu del context agrícola de la ciutat. Finalment, s'acaba descrivint breument  

els inicis de la iniciativa de Granollers en Transició
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4.1. Per què Granollers?

S'ha escollit la ciutat de Granollers per varies raons.  Primer de tot, és la ciutat on visc, això 
ha fet que fos més fàcil trobar la informació i els actors que necessitava. A més a més, sóc membre  
de la iniciativa de Granollers en Transició, és una de les principals raons. A més, Granollers és una 
ciutat amb un teixit associatiu molt elevat.

Per altre banda, Granollers és una ciutat  gran ( comparada amb altres ciutats en transició, com 
Totnes (7.444 hab.), Kinsale (4.893 hab.), o les ciutats en transició d'Espanya com Argelaguer (426 
hab.) o Zarzalejo (1553 hab.). Per això, si Granollers (59. 753 hab.) es converteix en una ciutat en 
transició amb unes dimensions grans, podria servir de referent a altres grans ciutats, i així servir de 
motivació. A més a més, Granollers com a capital del Vallès Oriental té molta influència en els 
municipis  de la  comarca.  També,  Granollers pateix unes limitacions  considerables pel que fa  a 
l'espai, fent que sigui un repte a l'hora de convertir-se en una iniciativa en transició.

4.2. Geografia de Granollers

Granollers és la capital de comarca del Vallès Oriental situada al centre de la vall del riu 
Congost a una alçada de 145m respecte el nivell del mar, amb un terme municipal de 14,9 km2, 
envoltat per dues petites serres, la serra de Llevant i la serra de Ponent, cada una ben situades on 
indiquen els seus respectius noms. Tot i això, les serres no impedixen que Granollers gaudeixi de les 
vistes que li dóna la plana, el Montseny a la part nord-oriental, els cingles de Bertí per la zona nord-
occidental, i la Serralada Litoral situada al Sud de Granollers tal com podem veure en el mapa 4.1. 
(Baulies, 1964).  
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Figura 4.1. Mapa del Vallès Oriental. Granollers es veu al centre del Vallès  



Víctor Rodilla Bolaño
Projecte final de Llicenciatura de Ciències Ambientals

Granollers delimita al nord amb Canovelles i les Franqueses del Vallès, a l'est amb Cardedeu i la 
Roca del Vallès, al sud amb Montmeló, Montornès del Vallès i la Roca del Vallès, i el Oest delimita 
amb  Lliça  d'Amunt  i  Lliça  d'Avall.  La  seva  expansió  urbana  ha  fet  que  toqui  pel  nord  amb 
Canovelles i Les Franqueses del Vallès, per la part sud de Granollers s'ha mantingut la zona agrària 
de Palou, per això no hi hagut expansió pel sud.  Aquest creixement en vertical és degut als límits  
del riu i de la via ferroviària, que dificulten el creixement en horitzontal.

La localització de Granollers ha fet que, històricament, la ciutat hagi sigut una cruïlla de camins ,  
sent un lloc de pas cap a les comarques centrals i França (Juncà, 1995) per això la importància del 
mercat del Dijous (Baulies, 1964), i la importància del sector comercial com veurem més endavant. 

4.3.  Dades de Granollers

4.3.1. Demografia

 Segons les dades de l'Idescat (2013) Granollers amb 59. 753 habitants, és la ciutat més gran de la  
comarca. Durant els darrers 6 anys la població de Granollers ha patit un estancament de la població 
al voltant dels  60.000 habitants, aquest estancament venia precedit d'un creixement poblacional 
(Gràfica 4.1). Té una alta densitat de població de 4.018,4 hab/km2 .

4.3.2. Economia

El  PIB  total  de  Granollers  és  de  2.397,1  milions  d'euros,  uns  40,6  milers  d'euros  per 
habitant, sent més d'un 50 % més que el PIB per habitant de Catalunya, uns 27,7 milers d'euros per 
habitant (Idescat 2010).

Segons  les  dades  de  l'Idescat  (2010,b)  el  principal  sector  econòmic  de  Granollers  és  el  sector 
serveis,  seguit  del  sector  industrial.  El  sector  serveis  té  un VAB (valor  afegit  brut)  de  1.455,8 
milions d'euros. La localització de Granollers, tal i com s'ha comentat anteriorment, ha permès que 
es potenciés molt la branca del comerç del sector serveis, fent que aquesta branca tingui el VAB 
més alt del sector serveis, uns 345,2 milions d'euros. A més a més, el fet de ser una capital de 
comarca ha permès que la branca d'administracions públiques sigui la segona branca més important 
del sector serveis amb un VAB de 342,4 milions d'euros. El sector agrícola és el sector amb el VAB 
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Gràfica 4.1. Evolució de la població de Granollers dels anys del 1998 al 2013. Presenta des del 2007 un 
estencament de la població al voltatn del 60.000 habitants. Font: Idescat (2013)
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més baix.

L'economia de Granollers sembla està força sana gràcies al sector serveis i també, en part, al secor 
industrial, que té un VAB de 576,6 milions d'euros.

4.4. Diagnosi Agrícola 

En aquest apartat es detallen les dades que cal tenir presents a l'hora d'elaborar els plans i les 
accions amb els models participatius pel vector de l'alimentació. Dades com: la superfície de sòl 
agrícola,  així  com  la  seva  evolució  o  el  seu  regatge,  el  nombre  d'explotacions  i  les  seves 
dimensions, o el nombre de treballadors agraris8.

Granollers,  tot  i  ser  una  ciutat  caracteritzada  principalment  pel  sector  serveis  seguit  pel  sector 
indústria (Idescat, 2012), també gaudeix d'una zona agrícola important bàsicament constituïda per 
Palou, una zona amb un alt interès per Granollers i un punt estratègic per la resiliència de la ciutat. 

4.4.1 Evolució  Agrària

Per tal  de tenir  una visió de l'evolució agrària de Granollers s'han utilitzat  les dades  de 
l'Idescat, aquestes estan basades en un seguit d'enquestes que es fan cada 10 anys i que ens donen 
una visió aproximada de l'evolució agrària. Tot i variar la metodologia d'obtenció de les dades als 
diferents anys9(Idescat (b), 2013) es pot observar que hi ha una tendència descendent de la SAU10 i 
del nombre d'explotacions (Gràfica 4.2) fins arribar a les 361 ha actuals (SIGPAC, 2013). 

El descens de la superfície, no és només actual, sinó que porta patint  una forta davallada des de 
principis del segle passat, al document: “Distribució de la superfície amillarada de cultius” extret de 
l'arxiu de Granollers, s'observa que al 1941 hi havien 1321 ha11 de terres agrícoles a Granollers, 
moltes d'elles dins de Palou. Hi hagut una disminució del 72,67% des del 1941.

Als gràfics podem destacar una particularitat, es pot apreciar que entre els anys 1989 i 1999 hi ha 
una  disminució  en  el  nombre  d'explotacions,  però en  canvi  es  produeix  un petit  augment  a  la 
superfície  agrària.  Podem deduir,  per  tant,  la  mida  de  les  explotacions  de  l'any  1999,  que  va 
augmentar   en un 130% respecte l'any 1989, tal i com es pot observar a la gràfica 4.3.

8 Treballadors agraris: persona que treballa en el sector agrari. Aquest sector inclou les següents activitats 
econòmiques:
-Agricultura, ramaderia, caça i activitats del servei que s'hi relacionen
-Silvicultura i explotació forestal
-Pesca i aqüicultura
(Departament d'Empresa i Ocupació, 2013)

9 En el cens agrari del anys 1982, 1989 i 1999 es comptabilitzaven les superfícies majors de 0,1ha, en el 2009 només 
es tenen en compte les dades de les superfície amb una SAU major a 1ha amb algunes excepcions. (Idescat (b), 
2013)

10 SAU: Conjunt de la superfície de les terres llaurades i les terres per a pastures permanents. Les terres llaurades 
comprenen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos. (Idescat 
(b), 2013)

11 Cal tenir en compte les dades que s'han extret de l'arxiu de Granollers ja que són dades de documents molt antics on 
hi pot predominar l'error humà. Aquest document semblava ser el més fiable. Compleix el propòsit purament 
qualitatiu per fer constar la disminució de les terres de cultiu
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4.4.2. Situació Agrària actual

Per tal de calcular l'actual superfície de Granollers s'han utilitzat les dades del SIGPAC. Les 
dades  del  SIGPAC difereixen una mica amb de les  dades  de  l'Idescat,  això  és  degut  a  l'ús  de 
diferents  metodologies  per  a  l'obtenció  de  dades.  El  SIGPAC  utilitza  el  cadastre  i  la 
fotointerpretació  per  obtenir  la  informació  (Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca, 
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Gràfica 4.3. Superfície mitjana de les explotacions agrícoles de Granollers. Font:Idescat 
2009

Gràfica 4,2. Evolució de la superfície i del nombre d'explotacions per les zones agrícoles de Granollers . Es pot apreciar un 
clar descens amb els dos factors . Hi ha hagut una disminució del 57,6% de les explotacions, i un 56,5% de la SAU. Font: 
Idescat 2009
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Alimentació i Medi Natural, 2012), en canvi, l'Idescat utilitza les enquestes per a la seva obtenció 
(Idescat  (b)  2013).  Per  elaborar  les  conclusions  s'utilitzen  les  dades  del  SIGPAC, les  dades  de 
l'Idescat han servit per elaborar aproximacions qualitatives, com l'evolució.

Actualment la  superfície total de Granollers és de 1.486 ha, aquestes es divideixen en: agrícola 
(361 ha), Urbanitzat (966 ha), i Forestal (160 ha) (SIGPAC 2013). L'ús agrícola suposa el 24% del 
territori del municipi Granollerí (gràfic 4.4.) El conreu principal és el de cereal sent el 96% de l'ús 
del sòl agrícola (347 ha), seguit de l'horta (6 ha), els fruiters (4 ha) i la vinya i associacions (3 ha), i  
finalment, queda la terra destinada al cultiu d'oliveres (1 ha) (taula 4.1). La major part de les terres 
de Granollers són de secà, només el 1,66% és horta, tot i que al 1945  el 36% era terra de regadiu 
segons el document de l'arxiu municipal de Granollers: “Clasificación de terrenos que integran en  
Termino municipal de esta ciudad en sus diversas clases”.

Les 361 ha de sòl agrícola es reparteixen entre 293 propietaris, la major part de les explotacions són 
petites, no superen les 5ha (Taula 4.2), tot i que hi ha 8 propietaris que tenen 77 ha, sent el 21% de 
la superfície agrària de Granollers (SIGPAC 2013).

No  tots  els  propietaris  han  de  treballar  les  seves 
terres, sinó que un treballador pot treballar diverses 
terres. Per tal de saber el nombre de treballadors s'han 
consultat  diverses fonts ja que són dades amb unes 
certes complexitats.

Segons dades facilitades per l'Ajuntament, en el 2013 
només  hi  havia  7  afiliats  a  la  seguretat  social  que 
estaven  treballant  com a  treballadors  agraris,  i  per 
tant, cobrant una nòmina. Això no vol dir que fossin 
els únics, al mateix 2013 hi havia 25 treballadors que 
estaven afiliats al “Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris” dins del “Règim 
Especial  de Treballadors  Autònoms”,  aquests  són els  treballadors  autònoms o per  comte propi. 
Aquests dos grups són els que estan dins la seguretat social. Una altre font que ens demostra que hi 
ha més de 32 treballadors és la Declaració Única Agrària; 52 persones van fer la declaració el 2013, 
23 de les quals eren de Granollers. Principalment, es fa aquesta declaració per rebre ajudes i, per  
tant,  complir  els  requisits pertinents, es a dir,  hi ha unes 52 persones que estan reben aquestes 
ajudes, i estan extraient beneficis. Però això no vol dir que els declarants siguin treballadors agraris, 
ja que podrien tenir altres treballadors, o persones amb un règim de tinença determinat que els hi 
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Taula 4.1. Desglossament de la superfície d'ús Agrícola de 
Granollers en ha i percentatges

 Font: SIGPAC 2013 via Ajuntament de Granollers.

Font: Cadastre de 2013 i SIGPAC 2013

188
Entre 1-2 ha 51
Entre 2-5 ha 46
Més de 5 ha 8
Total 293
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6 1,66%
4 1,11%

3 0,83%
1 0,28%

Ús Superfície 
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Gràfica 4.4. Distribució del usos del sòl de Granollers en 
percentatges. Font: SIGPAC 2013 via Ajuntament de Granollers 

Taula 4.2. Nombre de propietaris segons la mida de l'explotació
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treballessin la terra, i els declarants només rebrien les ajudes. La complicitat de les relacions entre 
treballadors i propietaris fa difícil la quantificació exacte dels treballadors agraris. 

Actualment,  des  de  l'Ajuntament  de  Granollers,  s'ha  iniciat  una 
campanya per potenciar la producció agrària de Palou (gràcies a la 
implicació  del  tècnic  Vicenç  Planes).  Per  una  banda,  estan  fent 
d'intermediaris entre productors i propietaris per a fer més accessible 
l'obtenció  de  la  terra,  a  més  a  més,  tenen  un  programa  de 
subvencions que pretén facilitar el treball al camp. Per altra banda, 
intenten  potenciar  la  comercialització  dels  productes  elaborats  a 
Palou; han creat la marca dels productes de Palou que serveix com a 
eina distintiva per millorar la seva comercialització.

4.4.3. Granollers pot aconseguir la sobirania alimentaria?

Tenint  en compte  que a  dins  de les  iniciatives  en Transició 
sempre s'intenta buscar la localització dels productes per tal de reduir el màxim el consum d'energia 
en concepte de transport,  per tant,  és bàsic que el màxim de necessitats alimentàries es puguin 
cobrir amb les terres de cultiu de Granollers.

No s'han fet estudis sobre el tema, i requereix uns estudis acurats, tenint en compte els rendiments  
dels cultius del Vallès (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
2012  b)  i  els  consums  de  la  població  catalana  (Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 2013). 

Tot i això, el que sí es pot observar a simple vista és que degut a les limitacions de les terres de 
cultiu, segurament només es podrien alimentar amb la producció d'horta. Aquest fet seria interessant 
ja que els productes hortícoles, al ser productes fresc, requereixen un transport més constant. Cal 
destacar que calen estudis detallats per a confirmar-ho

Una altre inconvenient són els hàbits de consums de la població catalana. Tal i com es pot llegir a  
l'informe:  ”Catalunya:  consum  alimentari  a  les  llars”  elaborat  pel  Departament  d'Agricultura, 
Ramaderia,  Pesca,  Alimentació  i  Medi  Natural, els  consums d'hortalisses  al  llarg  de  l'any  són 
bastant  constants  exceptuant  un  pic  en  el  consum  de  tomàquet  (Departament  d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .2013). La resta d'hortalisses tenen consums  bastant 
constants al  llarg de l'any.  Són productes que estan fora de temporada,  per tant,  no es podrien 
cultivar en al Vallès ja que, segurament, provenen d'hivernacles o d'indrets més càlids. 

Aconseguir que es canviïn els hàbits de consum contribuirà a que el consum esdevingui més local. 
Si la demanda és més local apareixerà una oferta local. Això és el que s'està intentant aconseguir  
amb la marca de productes de Palou.

4.5 Granollers en Transició

“Viure al món i a la ciutat que volem  és possible, però només si no ens quedem de braços  
creuats.”

La iniciativa de Granollers en Transició va sorgir  d'un 
grup de socis de l'Associació la Magrana Vallesana. A principis 
del  2013 van  començar  les  reunions  del  grup promotor.  Des 
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d'aleshores la funció del grup promotor ha sigut promoure i difondre les ciutats en transició i els 
motius de perquè són necessàries. Totes les activitats estan en l'annex 1.  

El 29 de juny del 2014 es va celebrar la presentació oficial de Granollers en Transició. D'aquesta 
presentació van sorgir els grups de treball que són totalment autònoms. Granollers en Transició 
acaba de començar.

Plana web: http://granollersentransicio.wordpress.com/
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CAPÍTOL V: Model Participatiu
En aquest capítol s'ha argumentat quina és la necessitat de fer un model participatiu  

i quin és el seu valor. Es continua explicant com és aquest model, de quines parts  
consta,  i es descriuen breument els actors implicats en a la sessió. Finalment,  

s'exposen els resultats i s'analitzen en la discussió.





Moviments en Transició. Model participatiu per treballar 
el vector alimentació. Ciutat d'estudi: Granollers

5.1. Model Participatiu

Per començar a idear un pla i unes propostes cal primer tenir en compte les opinions de les 
persones que estan involucrades en el món de l'alimentació a Granollers, que a a l'hora, seran una 
part essencial per portar a terme les propostes. Per tant, el model participatiu és imprescindible per 
iniciar un procés perquè Granollers esdevingui més resil·lient pel vector alimentació.

El model  permet, per una banda, tenir una visió més amplia del vector alimentació de Granollers, 
contemplant les perspectives i inquietuds dels diferents actors de la població, i per l'altre banda, les 
propostes que en sorgeixin seran més ben acceptades i afavoriran la participació de més persones.

Cal destacar que aquest model participatiu només contempla una sessió exploratòria. La intenció 
d'aquesta sessió és tenir un primer contacte amb els actors i obtenir una primera impressió de les 
seves inquietuds, que després, ha de servir per valorar possibles accions futures.

5.2 Metodologia

La sessió es divideix en 4 parts i està pensada perquè duri entre 1 hora - 1 hora i 30 minuts.  
La primera part consisteix en una presentació de 5-10 minuts on s'explica breument que és el canvi 
climàtic i el pic del petroli, i com aquestes dues pertorbacions interactuen amb el sistema alimentari, 
aleshores, hi ha una petita explicació de què és la resiliència, i finalment, la presentació acaba amb 
la pregunta: “Creieu que a Granollers s'estan portant a terme iniciatives que busquen la resiliència  
pel vector alimentació?”.  Amb aquesta pregunta es comença la segona part,  aquesta part és un 
debat de 20-30 minuts on s'intenta donar resposta a la pregunta.

Una vegada ha transcorregut el temps, els actors tindran com a màxim quatre papers adhesius de 
dos  colors diferents.  Els papers  de color  groc,  en aquest  cas,  serviran per escriure propostes  o 
opinions i els papers de color taronja serviran per escriure possibles dificultats per aconseguir més 
resiliència a Granollers. Quan els actors hagin escrit als papers, es col·locaran a la paret per blocs 
(figura  5.2.).  Finalment,  es  discutirà  sobre  les  propostes/inquietuds  i  sobre  les  dificultats,  el 
col·loqui final no ha de durar més de 20-30 min.
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5.2.2 Actors

S'han diferenciat els actors en 4 grups: administració-ajuntament, productors, distribuïdors, i 
consumidors. Aquests actors representen part del sistema alimentari de Granollers, i s'han de tenir 
molt  en  compte  a  l'hora  de  dissenyar  les  propostes  i  els  plans,  ja  que  són  en  part,  els  que 
participaran en la implementació de les propostes. Els actors són:

Ajuntament-administració

Vicenç Planes: Tècnic de l'ajuntament, ha estat treballant els últims anys en dinamitzar la zona 
agrària de Palou, és el responsable de la iniciativa: marca Productes de Palou.

Producció

Pere Fíguls: Productor de Palou, produeix de forma convencional: enciams, calçots i mongeta del 
Ganxet. La gran part de la seva producció va a parar a mercabarna. Pertany a la marca de Palou.

Lourdes Busquets:  Productora de Palou, produeix gallines de més de 3 mesos, però sense pinsos 
ecològics. Fa venta directa. Pertany a la marca de Palou

Distribució

Hilari Cuadriello:  Membre de la junta i treballador de l'associació de consumidors la Magrana 
Vallessana. Aquesta associació porta més de 3 anys en funcionament i consta de 250 famílies, sent  
una de les associacions de consum ecològic més grans de Catalunya.

Toni Cladelles:  Co-president de la SAT de Granollers (sindicat agrari)  i  de la botiga L'hort  de 
Palou. També és productor de cigrons a Palou. Fa la doble funció de productor i distribuïdor. 

Jaume Roca: Co-president de la SAT de Granollers (sindicat agrari) i de la botiga L'hort de Palou. 
També és productor de cigrons a Palou. Fa la doble funció de productor i distribuïdor. 

Consumidors

Sergio Fernàndez: Consumidor de productes convencionals

5.3. Resultats 

Els resultats obtinguts del model participatiu són les propostes i inquietuds dels actors que hi 
van participar. Tal i com es pot veure en la figura 5.2, es van distribuir els papers adhesius per blocs. 
Van sorgir tres blocs: producció, distribució, i consum. Aleshores, van sorgir unes propostes que 
servien com a connector entre la producció i la distribució, també, es va fer un altre petit grup 
transversal a tots.

En la figura 5.3. queden resumides totes les aportacions. En color vermell es pot llegir les dificultats 
per aconseguir més resiliència a Granollers, i en verd les propostes-opinios dels actors. Entre el bloc 
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de producció i el de distribució apareixen propostes de connexió entre aquests dos blocs, i a sota 
apareix el bloc transversal que està relacionat amb la resta de blocs.

5.4. Discussió 

Com es pot observar a la figura 5.3. on estan recollides totes les aportacions, s'observa que 
existeix  un  alt  interès  en  du  a  terme  una  comercialització  local  i  més  directe  sense  gairebé 
intermediaris (hi han 6 comentaris, com a mínim, sobre la venta local). Aquestes propostes reduirien 
les  despeses  energètiques  derivades  del  transport,  així  com  també,  es  reduirien  les  despeses 
energètiques de conservació ja que els aliments no recorrerien llargues distàncies degut a la venta 
directe. 

Tot i tenir la intenció d'una comercialització més local i de dissenyar una producció encaminada a la 
comercialització local, hi ha molta preocupació sobre la viabilitat econòmica de la comercialització 
dels productes locals. S'aprecia una falta de cultura sobre el comerç local i, a més a més, calen més 
llocs de comercialització local. Per solucionar aquests dos problemes, primer es va proposar que 
l'Ajuntament de Granollers habilités zones de comercialització local, o que assessorés i avalés als 
productors per facilitar la distribució local del seu producte. Per tractar el tema de la cultura del 
comerç local, es creia molt necessari incidir en la societat perquè es produís un canvi de mentalitat 
cap a un consum local, de temporada, i responsable. També, es va detectar que l'ajuntament tenia 
més facilitats per fer una campanya de sensibilització. Posteriorment, caldrà veure com es faran 
aquestes companyes comunicatives.

Per altra banda, es va detectar el sistema alimentari actual com un problema; els sistema de venta de 
les  grans  superfícies,  la  publicitat  de  les  grans  empreses  i  una  possible  pressió  dels  lobbies 
alimentaris. Tot això, es contemplava com una forta amenaça que podria impedir i dificultar els 
canvis. 
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Pel  que fa  a  la  producció,  es  veia  convenient  du a  terme una producció més responsable amb 
l'entorn, una producció que respectés i preservés el medi natural i una producció de qualitat. Tot i 
que s'advertia que podria ser poc competitiva, s'haurà de treballar amb això.

En general, es necessita treballar paral·lelament entre la sensibilització de la població i amb una 
producció més responsable i una distribució més local des de petites superfícies, sempre tenint en 
compte els nous models de comercialització com el de l'associació de la Magrana Vallessana (venta 
directa a socis).
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Figura 5.3. Esquema dels resultats de la sessió  del model participatiu. Amb vermell estan indicades les inquietuds per aconseguir les propostes i en verd estan les 
propostes-opinions. Font pròpia
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7.1. Conclusions

Aquest projecte ha treballat dos aspectes: les ciutats en Transició i el vector alimentació de 
Granollers. Per a les ciutats en transició s'ha aportat un anàlisis crític, comparant la teoria amb la 
pràctica. Les quatre entrevistes de les diferents iniciatives en transició (PEP, Zarzalejo en transizión, 
Argelaguer en transició, i Santa Coloma en transició) han ajudat a entendre el funcionament real de 
les ciutats  en transició.  S'ha fet  un especial  èmfasi  en el  vector alimentació de cada iniciativa,  
aportant propostes concretes pe treballar l'alimentació des del moviment en transició.

El moviment en Transició és un experiment (Hopkins, 2011), i com a tal, està en constant renovació 
i reinvenció. És evident que cada iniciativa és totalment diferent i al mateix temps és semblant. Les 
iniciatives són diferents perquè cadascuna es troba en contextos diferents i  les persones que la 
formen,  les  estratègies  i  els  mètodes  que  adopten  són diferents.  Tot  i  les  diferències,  totes  les 
iniciatives mantenen l'esperit de canvi i intenten buscar la resiliència per la seva iniciativa. Això, 
s'ha pogut comprobar amb les entrevistes,  que totes funcionaven en diferents formes però totes 
buscaven  més  resiliència  dins  del  seu  àmbit  territorial.  Totes  han  destacat  la  inclusivitat  del 
moviment, i totes elles tractaven com un grup de treball l'alimentació.

El fet de dir ciutat en Transició permet obtenir unes eines i formar part d'una xarxa.  Una de les 
millors qualitats de les iniciatives en Transició és la seva inclusivitat. El fet de que cada iniciativa es 
centri en contextos més locals permet que les persones senti més seva la lluita i que, per tant, puguin 
ser més partícips en la iniciativa. Això fa que puguin entrar moltes persones a dins la iniciativa, i  
permet que es pugui crear una consciència col·lectiva més amplia i crítica. 

El moviment en Transició ha de buscar canvis estructurals i no estacar-se en canvis que no plantegin 
un canvi de sistema. S'ha d'evitar el BAU (Bussines as usual) per poder canviar el sistema. El perill 
que pot haver és que es conformin amb unes ciutats en transició BAU i que després no es puguin 
anar a buscar una solució real als problemes perquè pensin que ja troben en la “solució”.

Per altre banda, pel vector alimentació el projecte ha agrupat un conjunt de dades sobre la ciutat de 
Granollers, i en concret, el context agrícola. Aquestes dades han servit per proporcionar informació 
als actors del model participatiu. El model ha recollit unes opinions, inquietuds i propostes de gent 
implicada directament en l'alimentació de Granollers. Aquesta informació dóna unes orientacions 
sobre les propostes que s'han de portar a terme per obtenir més resiliència a Granollers en l'àmbit de 
l'alimentació. Tot aquest projecte serveix per donar unes bases i orientacions al grup d'alimentació 
de  Granollers  en  Transició,  aquest  grup ja  s'ha  començat  a  formar  gràcies  als  actors  que  van 
participar en el model. El model ha servit, també, per gestar l'embrió del grup d'alimentació.

Pel que fa al model, ha sigut un model orientatiu que serveix com a base per continuar treballant  
amb un model participatiu més complex. És necessari que es segueixi treballant amb els actors i s'ha 
d'intentar  aconseguir  més  implicació  fent  altres  sessions.  Per  a  futurs  treballs  amb  models 
participatius cal tenir en compte la disponibilitat dels productors, seria recomanable escollir una 
època amb menys feina al camp, com poden ser els mesos de tardor-hivern, així es facilitaria la 
participació de productors. També s'han de tenir en compte els horaris dels distribuïdors, i fer les  
sessions en franges horàries on les botigues estiguin tancades. Durant el model, es va veure que 
faltava un altre tipus de paper adhesiu, on s'haurien de posar els beneficis de les propostes, això 
serviria per animar als actors i fer més possible la implementació de les propostes.
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Per a futurs treballs caldria una diagnosi més complexa que estudiés més detalladament la eficiència 
dels camps de Palou, i la viabilitat del cultiu agroecològic de la zona. També seria molt interessant 
fer un estudi de mercat i veure com es pot incidir en els consum de la població, i elaborar una 
campanya comunicativa per promoure consums de proximitat respectuosos amb el medi ambient. 
Ara s'ha de seguir  treballant amb les propostes obtingudes i és necessari  seguir  amb un model 
participatiu on es vagin definint més detalladament les propostes concretes i es programin les seves 
aplicacions.

“Ella está en el horizonte. 
Me acerco dos pasos, 

ella se aleja dos pasos más. 
Camino diez pasos 

y el horizonte se corre 
diez pasos más allá. 

Por mucho que yo camine 
nunca la voy a alcanzar. 

¿Para qué sirve la utopía? 
Sirve para eso: 
para caminar.” 

Eduardo Galeano 
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Acrònims i Paraules clau
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el vector alimentació. Ciutat d'estudi: Granollers

9.1.Acrònims

AA Artic Amplification

AIE Agència Internacional de l'Energia

ASPO Association for the Study of Peak Oil & gas

BAU Business As Usual

CSA Centro Social Autogestionado

DAFO Debilitts Amenaces Fortaleses Oportunitats

FAO Food and Agriculture Organitzation

GECCC Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya 

GEH Gasos Efecte Hivernacle

IPCC Intergovermental Panel on Climate Change

ITPOES Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security

Kcal Kilocalories

LTO Light Tight Oil

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Mb/d Milions de barrils al dia

MJ/Kg MegaJouls per Kilogram

OCCC Oficina Catalana pel Canvi Climàtic

OCO Oil Crash Observatory

OMG Organismes Modificats Genèticament

PADE Pla d'Acció de Descens Energètic

PEP Pla d'Energia Participatiu

PIB Producte Interior Brut

SAU Superfície Agrícola Utilitzada

SCOPE Scientific Committee On Problems of the Environment

SIGPAC Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de Catalunya

TRE Taxa de Retorn Energètic

VAB Valor Afegit Brut
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9.2 Paraules Clau

Societat del creixement:  societat actual que necessita el creixement per poder seguir funcionant.

Col·lapse:   “Dràstic  descens  de  la  mida  de  la  població  humana  i/o  la  complexitat  política, 
econòmica  i  social  al  llarg d'un territori  considerable  i  durant  un  període  de  temps  prolongat” 
(Diamond, 2005).

Pic de Petroli: punt màxim de producció de cru.

Canvi Climàtic: variacions en el clima.

Agroindústria: sistema agrícola amb una producció extensiva de monocultius, amb ús de productes 
de síntesi inorgànica, ús de maquinària i una distribució de deslocalitzada i desigual.

Sobirania  Alimentaria: dret  dels  països i  els  pobles a  definir  llurs pròpies polítiques agràries, 
laborals,  pesqueres, alimentàries i  de terra de manera que siguin ecològica,  social,  econòmica i 
culturalment apropiades per a ells i llurs circumstàncies específiques. Això inclou el dret real a 
l’alimentació i producció dels aliments, la qual cosa vol dir que cada poble té dret a una alimentació 
sana,  nutritiva  i  culturalment  apropiada,  i  a  la  capacitat  de  mantenir-se  a  si  mateixos  i  a  llurs 
societats .

Agroecologia:  concepte interdisciplinari i transversal que tracta l'agricultura com un sistema viu, 
recupera  la  biodiversitat  agrícola,  treballa  amb  condicions  socialment  justes  i  promou  una 
distribució igualitària i de proximitat.

Decreixement: davallada de la producció i del consum que incrementa el benestar de les persones i 
millora les condicions ecològiques i d'equitat del planeta. Buscar un futur on les societats visquin 
dins de les seves limitacions ecològiques amb el seus propis recursos, amb economies locals, amb 
una distribució equitativa de recursos, i amb unes noves formes de democràcia directe .

Resiliència:  capacitat  d'un  sistema  de  suportar  pertorbacions  i  mantenir  el  control  i  les  seves 
funcions, és la mesura de la quantitat de pertorbacions que un sistema pot tolerar i seguir persistint. 

Localisme: capacitat per obtenir els productes el més local possible.

Moviment en Transició: moviment que promou les iniciatives en Transició

Iniciatives en Transició: iniciativa que sorgeixen de la voluntat d'una comunitat per canviar l'actual 
món destinat al col·lapse cap a un nou món més conscient, responsable i resil·lient, utilitzant les  
eines locals sense mai perdre la perspectiva global .

Comunitat:  conjunt  de  persones  que  comparteixen  alguna  característica  com pot  ser,  la  zona 
geogràfica, la cultura, aficions, preocupacions etc.

Granollers: capital de la comarca del Vallès Oriental, situat a la província de Brarcelona.

Model  Participatiu:  model  que  prioritza  la  participació  dels  actors  implicats  en  alguna  tema 
concret.
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Costos Tipus Concepte Preu/unitari Unitats Preu

Humans Honoraris
Treball de camp 10€ /hora 10 100,00 €
Treball d'oficina 8 €/hora 750 6.000,00 €

Desplaçaments
Transport públic 3 €/viatge 64 192,00 €
Transport privat 0,116 €/km 4467* 518,17 €

Materials

64 25,60 €

227** 22,70 €
Enquadernacions 2 € /u 3 6,00 €

1,00 € 3 3,00 €
6.867,47 €

1.442,17 €

Total projecte 8.309,64 €

**  S'han imprès 87 pàgines per la memòria més 10 pàgines pel resum i un total de 3 còpies per tot

Material per 
l'entrega

Impressió de la 
memòria en color

0,40 € 
pàgina

Impressió de la 
memòria b/n

0,10 
€/pàgina

CD's
Subtotal
IVA 
(21%)

* Els kilometres recorreguts són 23km per viatge entre Granollers i Universitat Autònoma de Barcelona. 
També es suma un viatge d'anada i tornada al barri de Pau i la Verneda a Barcelona, això són 51km. S'ha 
suposat un preu de la gasolina de 1,45 €/l

Font: Elaboració pròpia





ANNEX 1: Cronograma iniciativa Granollers 
en Transició





Cronograma iniciatives en Transició

Gener 2013 primeres reunions

1 de Juny Ecogrà Granollers-Taula rodona: “Alimentació Local: salut i necessitat” (imatge 1)

22 de Juny- Parlament Granollers en transició acte: carrer de la vergonya Granollers  

28 de Juny- Cinefòrum sobre l'energia i el canvi climàtic (imatge 2)

9 de Novembre- TUP (trobada unitat popular) taules debat (imatge 3)

25 de Gener- Presentació Granollers en Transició. Magrana Vallessana (imatge 4)
https://www.lamagranavallesana.cat/index.php/noticies1/item/86-granollers-en-transicio2
https://www.lamagranavallesana.cat/index.php/noticies1/item/80-granollers-en-transicio1

15 de Febrer – Presentació Granollers en Transició bar l'Anònims 

15 de Març- Exposició de plafons explicatius Granollers en Transició a l'Ecocalçotada  
Magrana/Esquerda

l'Abril- Exposició plafons Espai Tranquil del Barbany 

5 d'Abril- Xerrada presentació Granollers en Transició a l'Espai Tranquil de Can Barbany (imatge 
5)

31 de Maig- Barraques la festa popular de l'Ascenció

7 de Juny- Ecogrà xerrada Granollers en transició

29 de Juny- Jornades de presentació de Granollers en Transició (imatge 6)
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https://www.lamagranavallesana.cat/index.php/noticies1/item/80-granollers-en-transicio1
https://www.lamagranavallesana.cat/index.php/noticies1/item/86-granollers-en-transicio2
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Imatge 1. Programació fira de l'ecologia i l'alternativa. Xerrada de la Magrana dissabte a les 18h

Imatge 2. Cartell cinefòrum sobre energia i canvi climàtic
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Imatge 3. Cartell trobada unitat popular, participació en les taules de 
debat

Imatge 5.  Cartell xerrada a Can Barbany

Imatge 4. Xerrada de Granollers en Transició a la Magrana Vallessana
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Imatge 6. Cartell Jornades de Presentació de Granollers en Transició
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