
  “B a r r i s   e n   T r a n s i c i ó
c a p  a   A l t r e s   E c o n o m i e s” 



uadern
 “Barris en transició 
cap a altres economies”

Com des del Casal d’Entitats Mas Guinardó hem fet, 
sabut, parlat i reflexionat des d’allò local i global.

El quadern “Barris en transició cap a altres economies” és 
una mostra de les anomenades “altres economies”, basades 
en la proximitat i el caràcter no especulatiu, existents al barri 
del Guinardó i a Catalunya. Aquest ventall d’accions, sensa-
cions  i reflexions sorgeixen directament de projectes, plata-
formes, xarxes, celebracions i dinàmiques d’entitats i grups 
vinculats al Casal d’Entitats Mas Guinardó.  Són realitats so-
cioeconòmiques que, des del coneixement, la creativitat, la 
cooperació, el cooperativisme, la col·laboració, l’articulació, 
l’autonomia i la (r)evolució, esdevenen passos d’un camí que 
ja hem començat a transitat arreu del món.    



Hem fet...

Sabies que...

Una instal·lació sobre rodes accessible 
als més petits a partir del conte ’“Un jar-
dí curiós” en el marc de  Sant Jordi i el 
Dia de la terra”. Aquest conte està basat 
en un fet real, i conta com una antiga lí-
nia elevada de ferrocarril a Manhattan 
va esdevenir un espai de natura del qual 
van gaudeixen els habitants de la ciutat.

En la sessió “Som lo que mengem i con-
sumim” s’han aplegat diversos projectes 
del territori aportant respostes a la qües-
tió: “Com caminem cap a altres econo-
mies des de l’agroecologia i el consum 
sostenible?”. Per si no els coneixes:  grup 
de l’Hort del Mas Guinardó, l’hort 
del Casal Pirineu a Can Baró,  LABurbà 
i  Quirhort.

18/04/2016

14/07/2016

I per saber mes
 recomanem...

· L’economia explicada als joves, 
Joan Antoni Melé, Puck Editorial, 2015.
. El jardí curiós,  Peter  Brown, Taka-
tuka, 2010. 
. La volta al món d’una armilla polar. 
Una petita història sobre la gran glo-
balització. Wolfgang Korn, Takatuka, 
2010.                                
· QUIRHORT, projecte d’agricultura 
urbana impusat des de la MULA amb 
REfarm the city i  col.laboradores de 
l’Espai Quiró. 
· masoveriaurbana.wordpress.com

Parlem de...

Hi has 
pensat?

Wikidones, projecte de participació 
de dones en la Viquipèdia, impul-

sat per La Bonne, Centre de Cul-
tura de Dones Francesca Bon-
nemaison, i acollit al CEMG per 
dones d’Horta-Guinardó per 
“pujar les dones a la xarxa”. Les 
implicades són dones de l’A.

VV. Joan Maragall, Dones Lliu-
res (ex-Centre de Cultura Popular 

Montserrat, pioner al Guinardó en 
apropar les dones a la cultura i el coneixe-
ment), Retroba’t, Cooperativa Rocaguinar-
da, Procés Constituent i Vocalia de Dones 
de l’A.VV de Can Baró. 

“L’economia és un joc en el que 
totes les persones participem 
quan posem el nostre diner en 
circulació. Tenim la llibertat de 
dir, amb el meu diner no per-
metré que talin boscos, que ex-
plotin animals o que s’aprofitin 
de les persones”. 

“L’economia explicada als 
joves”



Hem fet...

Sabies 
que...

El mural de la trobada Creati-
ves fent xarxa, “Com caminem 
cap a altres economies des de la 
creativitat femenina?”, va acollir 
aportacions des de la intuïció, el 
respecte, la tendresa, la ferme-
sa, l’empenta i ... prenent les de-
cisions des del cor.  

Una trobada de Creatives fent 
xarxa amb dones dels barris del 
Carmel, Guinardó, Horta i Can 
Baró per celebrar la creativitat 
femenina en el marc del  Dia 
Mundial de la Salut de les Dones. 
Des d’un programa cíclic, com 
les estacions, on compartir inte-
ressos, vivències, sabers i ganes 
d’enxarxar-nos.

28/05/2016

I per saber mes
 recomanem...

· “Para qué sirve realmente la econo-
mía”, Miren Etxezareta, Paidós,  2015
. “Revolución en punto cero. Traba-
jo domestico, reproducción y luchas 
feministas”, Silvia Federici, Traficantes 
de sueños, 2013
. “La cenicienta que no quería comer 
perdices”, Nunila López i Myriam Ca-
meros, Planeta, 2009 (conte inspirat en 
La ventafocs) 
. “Creatives fent xarxa” Laboratorio 
Malaka,  audiovisual trobada .
https://youtu.be/9aqbupjb6rs 

Parlem de...

DONA CANÇÒ, plataforma cultural  per la creativitat femenina des de la 
qualitat artística, la multidisciplinarietat, multiculturalitat i la transgene-
racionalitat.  Aplegua al voltant de 80 dones artistes de diferents àmbits: 
música, poesia, narració oral, teatre, contacontes, clown…

Hi has pensat?
 “De vegades la cura de la salut no requereix d’espais medicalitzats 
sinó d’espais de convivència, solidaritat i creació. Participant expe-
rimentem benestar. Recordem que, la misèria és la pèrdua de tota 
xarxa de relacions”. 

Elsa Plaza (aportació a les Jornades “Dones i salut” del 28/05/15) 

http://www.donacanco.com/



Hem fet...
Una recollida de mòbils al vestíbul del Casal dins 
la campanya “Mobilitza’t per la selva”, en el marc 
del Dia Mundial del Medi Ambient, conjuntament 
amb l’associació de voluntariat pels animals i les 
persones Cisne Negro i l’Institut Jane Goodall. 

Sabies 
que...

Les entitats de cooperació del Districte d’Hor-
ta-Guinardó s’han aplegat per celebrar la Festa 
de la Cooperació acompanyada d’una mostra 
fotogràfica. 

www.movilizateporlaselva.org

11/06/2016

I per saber mes
 recomanem...

. “Devolver la abundància a la tierra”, 
Wangari Maathai, Obelisco, 2011
. “ Tierra, alma y Sociedad”, Satish Ku-
mar, Kairós, 2014
. “Abrazar la vida. Mujer, ecologia y 
desarrollo”, Vandana Shiva, horas y HO-
RAS. La editorial 1995
. “Els cucs de terra mengen cacauets”, 
Élisa Géhin, 2015, Takatuka. Conte sobre 
la cadena alimentícia i els riscos de tren-
car-la.  

Parlem de...

Projecte “Per cada mina una flor” pels 
drets humans i la denúncia del mur que 
divideix el Sàhara Occidental dels campa-
ments de refugiats al desert d’Algèria. Pro-
jecte de l’artista sahrauí Mohamed Moulud 
Yaslem.  

https://youtu.be/LWFbISkUx_k

Hi has pensat?
“L’economia convencional de l’ús dels recursos natu-

rals no té en compte els molts altres beneficis que els essers 
humans obtenim del món que ens envolta, naturals, psicològics, so-
cials, ecològics, i més.”

“Devolver la abundància a la tierra”



Hem fet...

Sabies 
que...

Al barri del Guinardó hi ha 9 cooperatives de treball associat 
dedicades a tasques econòmiques d’allò més variat. Des d’una 
escola a una empresa de cuina o i una cooperativa de consum.  
Dades de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

I per saber mes
 recomanem...

. “La dimensió cooperativa”, VV.AA.,  
Icaria Editorial, 2001
.“Supermercados, no gracias”, Esther 
Vivas i Xavier Montagut, Icaria Editorial, 
2010
. Cooperativa agrícola La Kusturica 
que subministra productes agrícoles a 
la cistella ecològica de Rocaguinarda. 
http://kosturica.pagesosagroecologics.com/
. Joc “Composta i guanya” d’Abacus 
cooperativa.

Parlem de...

Pam a Pam, mapa col·laboratiu de Catalunya amb els punts de consum 
responsable i economia solidària. Una  iniciativa de SETEM i la Xarxa 
d’Economia Solidària (XES) per transformar el teu entorn a partir de la 
cistella de la compra. Aquests són:

Hi has pensat?
“ Des de les cooperatives anem canviant les realitats que no ens 
agraden. Fem amb mesura, pas a pas.  Som promotors del que 
sabem i volem fer”.

Reflexió col.lectiva a la Diada al Guinardó

La celebració de la Diada del Cooperativis-
me al Guinardó amb el lema  “Cooperati-
ves: el poder d’actuar per un futur sosteni-
ble” de la mà de Rocaguinarda, cooperativa 
veterana del barri del Guinardó.

www.pamapam.org

https://rocaguinarda.org/

12/7/2016



Hem fet...

Sabies que...
Hi ha gairebé 50 comerços del Guinardó vin-
culats al projecte Radars, xarxa de prevenció 
formada també per veïnat i persones volun-
tàries i professionals d’entitats i serveis del 
barri. Actors que fan del Guinardó un territori 
socialment responsable.

Un taller de feltre grupal amb llana del 
projecte de l’Obrador Xisqueta de recu-
peració d’ovelles autòctones del Pirineu 
i producció de llanes a un preu just.  Un 
espai de trobada, coneixement i inte-
racció a partir de l’apropament al tèxtil 
artesà. 

http://www.xisqueta.cat

serveisgentgranradars.org/

27/10/2016

I per saber mes
 recomanem...

. “Per una economia ecològica y solidaria”, 
A. Estevan i JM Naredo, Icaria Editorial, 2009
. “La economia azul”, Gunter Pauli, Tusquets 
Editores, 2011
. “La economía del bien común”, Christian 
Felber, Deusto Ediciones, 2012 
. “Els fils invisibles”, conte de Montse To-
rrents i Matilde Portalés, Editorial Tramunta-
na, 2015 

Parlem de...

“Cotó Roig, teixits amb ànima”, un projecte tèxtil impulsat per dones 
amb responsabilitat social que aposta per la producció de proximi-
tat recuperant la tradició tèxtil a Catalunya des de la sostenibilitat, i 
la cura en tot el procés.

Hi has pensat?
“Hem anat tant ràpid que ens hem perdut moltes coses pel 

camí. I tenim opcions com aprendre a cosir, triar, comprar de segona 
mà ... Menys és més.
                 Reflexió col·lectiva en la sessió “La moda pot ser sostenible?”

http://www.cotoroig.cat/



Hem fet...

Una trobada d’intercanvi amb el projecte 
Teixint noves solidaritats entre els pobles indí-
genes de Colòmbia i els moviments socials cata-
lans. Concretament amb Aparicio Rios (Consell 
Regional Indígena del Cauca) i el teixit associa-
tiu del Guinardó.

Sabies 
que...

Des de fa 4 anys el CEMG acull la iniciativa “Re-
nova la teva roba” de la mà de  mamaG, i amb el 
suport d’altres grups i entitats vinculades al Ca-
sal d’Entitats Mas Guinardó dins de la Setmana 
Europea de la Prevenció Residus. 

http://observatorioadpi.org

19/10/2016

I per saber mes
 recomanem...

“Construimos biocivilitzación”, VV.AA., 
Sandra Camps comp.,  Icaria Editorial, 
2015 
. “Residu zero a casa”, Bea Johnson, Pol.
len Edicions, 2016
. “Ens enalairem “, conte de Sean Taylor 
i Hannah Shaw, Editorial Takatuka, 2014
. Barcelona + Sostenible (mapa de sos-
tenibilitat de Barcelona) Ajuntament de 
Barcelona www.sostenibilitatbcn.cat

Parlem de...

mamaG, xarxa d’ajuda mútua i d’intercanvis de coneixement, béns i 
serveis amb voluntat de transformació econòmica, social i ambien-
tal. Ja compta amb gairebé un centenar de famílies associades, la 
majoria del Guinardó. 

Hi has pensat?
“El moment històric present, de crisi i de canvi, és molt oportú 

per visibilitzar, enfortir i desenvolupar un nou paradigma de convi-
vència planetària en l’única casa que tenim com a espècie, la nostra 
Mare Terra.”             

Construimos biocivilización

www.mamag-bcn.org



www.mamag-bcn.org

I per saber mes
 recomanem...

. “L’economia social i solidària a Barcelona”. 
Anna Fernàndez i Ivan Miró, Montaber i Ajunta-
ment de Barcelona, 2016   
. “Pequeño tratado del decreixemento 
sereno”, Serge Latouche, Icaria Editorial, 2009
. “Lo pequeño es Hermoso”,  Ernst Friedrich 
Shumacher. AKAL, 2011
.  “Esto lo cambia todo. El capitalisme contra 
el clima”, documental  basat en l’assaig de Nao-
mi Klein 

Parlem de...

Som Energia, una cooperativa de participació ciutadana que des de 2010 
està canviant el model energètic i afavorint el consum d’energia verda 
sense ànim de lucre. Amb més 27.000 sòcies, al Guinardó, Barcelona, Ca-
talunya i resta de l’Estat.

Hi has pensat?

“El decreixement té com a objectiu una societat en la que es visqui 
millor, treballant i consumint menys”. 

Pequeño tratado del decreixemento sereno

https://www.somenergia.com

Hem fet...

Sabies 
que...

A Barcelona existeixen més de 
4.700 iniciatives d’economia 
social i solidària (2’8% d’em-
preses de la ciutat) amb gran 
impacte social (8% ocupació i 
7%  PIB).  I no deixen de créixer 
cada dia. (font del mapa: http://
www.barcelona.cat/ca/)

Un concert en la jornada de celebració del 
Dia Internacional Sense Cotxes, “El Gui-
nardó es mou sense fums!”, amb el grup 
de música Et Co *, dins la Plataforma Dona 
Cançó.

https://www.facebook.com/etcomusic

22/9/2016



Hem fet...

L’obra de teatre-fòrum, “L’èxit de l’Anna”, on 
posa en qüestió els seus principis vitals i de-
cideix viure com sent, sense que el consum la 
consumeixi. A càrrec del Grup de Teatre Comu-
nitari del Guinardó.

Sabies 
que...

Guinardó Vol Espais,  va realitzar al 2016 el cicle de seminaris al 
CEMG, “Transformació social al Guinardó”,  al voltant de la gestió 
comunitària, el coneixement del barri i l’economia solidària i els 
drets humans.

15/12/2016

http://guinardo.org/guinardovolespais

I per saber mes
 recomanem...

. “El Buen Vivir. Una oportunidad 
para imaginar otros mundos”, Al-
berto Acosta, Icaria editorial, 2013 
. “Hacia la sobriedad feliz”, Pierre 
Rabhi, errata naturae, 2013
. “Guía del movimiento de transi-
ción”, Juan del Río, Los libros de la 
Catarata, 2015
. “Quan perdem la por”, un conte 
inspirat en la lluita de la PAH (Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca), 
pol·len editorial, 2016

Parlem de...

Consumpèdia, l’espai digital de la revista Opcions, d’informació per al 
consum conscient responsable, per a consultar i compartir informació i 
coneixements  avançant cap a formes de vida conscients i transforma-
dores. 

Hi has pensat?
“Per a construir el Bon Viure cal una altra economia que es retrobi 
amb la Natura i atengui les demandes de la societat, no del capital. 
Assumint el pas de (r)evolucionar, amb la  vida al centre.” 

El Buen Vivir. Una oportunidad para imaginar otros mundos

 www.opcions.org/consumpèdia



Un projecte de: Amb el suport de:


