
CONCEPTES I RECURSOS



JORNADES TERRITORI RESILIENT
24-25 de gener 2019 a Olot, la Garrotxa 

Liderant el canvi des dels municipis rurals.
#TerritoriResilient

Jornades pel foment de territoris resilients
 
Territori Resilient proposa un espai de trobada i formació per als diversos agents qui 
treballen per a la transició i el desenvolupament sostenible. Amb la intenció d'aprendre 
d'experiències reals i formar-nos en noves maneres de liderar el canvi des dels municipis 
rurals. Focalitzant els espais de treball en els diversos agents a nivell local: persones 
polítiques, persones tècniques i societat civil. Per a unes politiques públiques informades, 
unes institucions públiques enxarxades i una societat civil empoderada. Per això proposa 
tres jornades, cada una dedicada als diversos agents transformadors i amb la intenció 
d’aprendre d’experiències reals i formar-nos en noves maneres de liderar el canvi des dels 
municipis rurals. Les jornades són gratuïtes per a tots els participants, cal fer inscripció 
prèvia.

Territori Resilient són unes jornades sorgints de La Garrotxa Territori Resilient, un 
projecte pilot de la iniciativa internacional Municipalities in Transition, que neix amb 
la voluntat de crear un marc de referència, desenvolupar, estructurar i posar en pràctica 
una nova manera de connectar l’administració pública dels municipis amb les seves 
comunitats. Contextualitzat en un moment històric on els territoris d’arreu afronten 
grans reptes, i adoptant metodologies inspirades en el Moviment de Transició, el MiT 
proposa la col·laboració entre la societat civil i els municipis per a una transformació 
sostenible i basada en les necessitats locals. 

Municipalities in Transition va escollir un total de sis casos d’arreu del món, entre 
ells la Garrotxa, que esdevenen una comunitat internacional de pràctica i suport a noves 
iniciatives de municipis en transició. L’Ecobairro de Sao Paulo, Wekerle de Budapest, 
el barri Telheira de Lisboa, o les localitats de Santorso i Valsamoggia a Itàlia són els 
projectes que, juntament amb la Garrotxa, configuren el projecte. 

Les fases del projecte es divideixen en tres; Una primera etapa de recerca d’exemples 
existents de col·laboració entre la societat civil i les administracions públiques a 
la Garrotxa, un treball que s’ha fet amb l’estreta col·laboració de Transition Hubs i 
Transition Network.
Una segona fase, iniciada la primavera del 2018, on es dissenyen i implementen accions 
pioneres sorgints de l’anàlisi i avaluació prèvia. I on s’extreuen conclusions per a la 
redacció d’un marc de referència clar sobre com els grups de transició i els municipis 
poden ser el motor d’un canvi sostenible. Finalment, una tercera fase, que és l’actual i 
que té l’objectiu d’esdevenir una comunitat de pràctiques que comparteixi aprenentatges 
i acompanyi a altres municipis en el camí cap a la transició col·laborativa i sostenible.

Organizatzadores i col·laboradores:

www.garrotxaresilient.cat

#TerritoriResilient



Els Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’acord internacional sobre els Objectius del Desenvolupament Sostenible es va aconseguir 
en la conferència de Río+20 al 2012 com a nou marc mundial destinat a reconduir a la 
humanitat pel camí de la sostenibilitat. Aquests objectius mundials han estat elaborats 
curosament mitjançant un procés col·laboratiu de tres anys de duració en el que varen 
participar els estats membres de les Nacions Unides, més de set milions de persones varen 
respondre a 83 enquestes internacionals i milers d’actors de la comunitat internacional, 
per lo que es tracta de la major consulta realitzada en la història de Nacions Unides.

La formulació dels 17 Objectius i la definició de 169 fites, són el resultat de la col·laboració 
entre múltiples parts interessades i un compromís multilateral. No obstant, aquests 
objectius i fites han estat fruit d’intenses negociacions en el marc d’un procés participatiu 
d’enormes proporcions. Per tant, es pot considerar que té una amplia legitimitat cap a 
totes les parts. Aspiren a ser els objectius de tota la humanitat, partint del reconeixement 
ple de la nostra diversitat. Com si fossin la declaració universal del desenvolupament 
humà.

Stochlom Resilience Center

Aquest centre de Recerca que es va crear el 2007, s’ha convertit en un dels líders mundials 
que afronta els reptes que està encarant la humanitat
El centre és una iniciativa conjunta entre la Stoclholm University i el Beijer Institute of 
Ecological Economics que forma part de la Royal Swedish Academy Sciences.
El SRC està governat per una junta independent internacional que es complementa amb 
una junta d’assessorament internacional.

Aquest centre ha proposat la organització dels ODS en l’estrcutura que es coneix com «el 
pastís de noces», ja que jerarquitza els ODS, en funció de la velocitat de les seves variables i 
en facilita la gestió, a més de donar-li un caràcter menys antropocèntric. Aquesta proposta 
s’ha convertit en el marc de referència principal per treballar els ODS en el marc de la 
resiliència. Podríem dir que els ODS són el QUÈ i la resiliència es el COM.



Una perspectiva resilient dels ODS

Contents and original design by Stockholm Resilience Centre, 2017 / Adaptation by Resilience Earth Share Alike
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El model «Iceberg» el va elaborar en Peter Senge, professor del Massachussets 
Institute of Technology, basat en el model dels «Punts Palanca» elaborat per la 
Professora Donella Meadows del Massachusets Institute of Technology.
Aquest model permet donar estructura als sistemes i s’ha utilitzat, entre d’altres, per 
gestionar la complexitat i el canvi sistèmic. El model Iceberg jerarquitza el potencial 
de canvi dels diferents àmbits d’un sistema, siguen l’àmbit superior el que genera un 
impacte més focalitzat i l’àmbit inferior el que genera l’impacte més sistèmic.
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Canvas"El Model Iceberg"

Reconsiliacció



El model del «Cicle Adaptatiu» s’ha elaborat entre varis autors i actualment 
existeixen diferents grups de recerca que treballen en la teorització d’aquest model 
i la seva utilitat en l’àmbit de la gestió del canvi social i la resiliència comunitària.
Aquest model és molt útil per a treballar en processos de canvi dins de sistemes 
concrets, ja que defineix les diferents fases d’autogestió d’un sistema. Per aprofundir 
més en aquest concepte recomanem lectures sobre el model de «Panarquia de 
sistemes socio-ecològics».

Cicle Adaptatiu de la resiliència
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Fase de Reorganització
Temps per a la innovació
Molta incertesa 
Resiliencia: Alta

Fase de Conservació
Temps d'estabilitat
Molta rigidesa
Resiliencia: Baixa 
 

Fase de Creixement
Temps d'expanssió
Moltes oportunitats
Resilience: Alta/decreixent

Fase d'alliberament
Temps destrucció creativa 
Molta incertesa i colapse
Resiliencia: Baixa/creixent

Canvas “El Cicle”



Els 3 brins del pensament resilient

Contents and original design by Stockholm Resilience Centre, 2017 / Adaptation by Resilience Earth Share Alike

Dins el marc del pensament resilient, hi ha tres brins principals en els quals es basen tots 
els treballs de recerca. Aquest brins es definirien com:
1. La complexitat interdependent que relaciona la humanitat i els ecosistemes, que ens 
recorda que tot i el progrés tecnològic, les nostres economies i societats es segueixen 
fonamentant en els ecosistemes, els quals es proveïxen d’un bon clima, aigua neta, men-
jar, fibres, i innumerables bens i serveis.

2. El segon és un aspecte històric i descriu l’acceleració del desenvolupament humà en 
els últims 200 anys, i especialment des de la segona guerra mundial. 

Aquesta acceleració està pressionant perillosament els límits del planeta, fins el punt 
que possible canvis abruptes dels ecosistemes s’han de tenir en compte. Per això alguns 
membres de la comunitat científica estan nombrant la nostra era com l’Antropocè, on 
la humanitat està influint en tots els aspectes de la Terra amb forces proporcionals a les 
de la natura.

3. El tercer bri posa atenció sobre la paradoxa fascinant, de que la capacitat innovadora 
que ens ha portat fins a l’estat actual del planeta, es precisament la capacitat que ens pot 
atiar a sortir-ne. El pensament resilient es base en l’aprenentatge continu que ens permet 
adaptar-nos a una amplia complexitat de reptes. Aquest bri introdueix el concepte de 
pensament socio-ecològic que busca innovadores maneres de reconnectar-nos amb la 
biosfera i mantenir-nos en els límits planetaris.



7 Principis per crear Resiliència

Mantenir la diversitat 
i la redundància

Gestionar la 
connectivitat

Gestionar les variables
 i retroalimentacions lentes

Fomentar el pensament 
sistèmic adaptatiu complexe

Estimular 
l'aprenentatge

Ampliar 
la participació

Promoure gobernança
 policèntrica

Contents and original design by Stockholm Resilience Centre / Adaptation by Resilience Earth

Share Alike www.resilience.earth

7 Principis per crear resiliència

Contents and original design by Stockholm Resilience Centre / Adaptation by Resilience Earth Share Alike

L’enfoc del pensament resilient investiga la manera en que es pot gestionar la interacció 
entre les persones i els ecosistemes en moments de volatilitat, incertesa, complexitat 
i ambigüitat. Definim resiliència com la capcitat d’un sistema de gestionar el canvi i 
continuar el procés de desenvolupament. I els set principis de la resiliència pretenen 
ajudar a entendre i gestionar els sistemes en els que vivim i treballem per generar 
comportaments resilients.

El nostre planeta es troba profundament influenciat per la nostra presència en una època 
que alguns científics anomenen l’Antropocè, aquesta època geològica està definida per 
la disrupció dels cicles d’energia i nutrients del planeta, deixant tots els ecosistemes del 
planeta amb senyals de la nostra presència. Aquest sistemes que estan formats per la 
interacció entre persones i ecosistemes, són l’essència del que s’anomena sistemes eco-
socials.



Mantenir la diversitat i la redundancia

Gestionar la connectivitat

Gestionar les variables i retroalimentacions lentes

Fomentar el pensament sistèmic adaptatiu complexe

Estimular l'aprenentatge

Ampliar la participació

Promoure gobernança policèntrica

Crea una estrategia utilitzant els 
7 principis de la Resiliència , que 
a partir de la ReconciliAcció, 
defineixi l'estructura, les relacions
i les accions de la nova oportunitat

Canvas 
"Els principis"



Les teves anotacions . . .



www.garrotxaresilient.cat

#TerritoriResilient

Les teves anotacions . . .


